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Anotace
Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci elektrického rozvodu v bytovém družstvu.
Práce porovnává více variant rekonstrukce pomocí ekonomických kritérií jako je čistá současná
hodnota, roční ekvivalentní peněžní tok a prostá doba návratnosti.
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Seznam zkratek a symbolů
TUV

Teplá užitková voda

RIS

Rozpojovací skříň

TS

trafostanice

LED

Světlo emitující dioda

TDD

Typový diagram dodávky

OTE

Operátor trhu s elektřinou

𝑻𝒎

Doba využití maxima

𝑷𝒎𝒂𝒙

Maximální odebíraný výkon

PREdi

PRE distribuce, a.s.

PIR

Detektor pohybu

MTP

Měřící transformátory proudu

HDV

Hlavní domovní vedení

HOP

Hlavní ochranná přípojnice

𝑷𝒆𝒍

Cena elektřiny

(h)
(kW)

(Kč/MWh)

RCF

Roční ekvivalentní peněžní tok

(Kč)

NPV

Čistá současná hodnota

(Kč)

CF

Cash flow (peněžní tok)

(Kč)

IRR

Vnitřní výnosové procento

(%)

NT

Nízký tarif

VT

Vysoký tarif

OZE

Obnovitelné zdroje energie

SyS

Systémové služby

Úvod
Elektrické rozvody v bytových domech, postavených v osmdesátých letech, jsou již na pokraji
své životnosti. Použitý materiál v době výstavby již nevyhovuje svými vlastnostmi a hrozí porucha
rozvodů elektrické energie. Z tohoto důvodu se v současné době přistupuje k rozsáhlým
rekonstrukcím domovních rozvodů elektrické energie, které jsou však finančně náročné. Touto
problematikou je nutné se zaobírat individuálně, protože každý investor má jiné priority.
V této diplomové práci se zaměřím na návrh a ekonomické posouzení několika variant
rekonstrukce hlavního domovního vedení (HDV) v pěti bytových domech. V tomto bytovém bloku
se nachází 156 bytů a několik nebytových prostor v suterénu.
Hlavní domovní vedení začíná v místě přípojkové skříně (případně rozpojovací skříně) a končí
před posledním elektroměrem. Jedná se o vedení, které má zajistit dodávku elektrické energie
v celém objektu. Při rekonstrukci hlavního domovního vedení je nutné splňovat platné normy ČSN
v době rekonstrukce.
Rekonstrukcí domovních rozvodů elektrické energie se má zajistit bezpečný a bezporuchový
chod celé elektrické sítě v daném objektu, pokud je to technicky možné, je vhodné veškeré vedení
zjednodušit tak, aby byl omezen výskyt závad. Rekonstrukcí lze také docílit snížení nákladů za
elektřinu, například pomocí vhodně zvoleného osvětlení nebo sdružením odběrů do jednoho.
Úkolem této práce je sestavit několik variant rekonstrukce, které se liší konfigurací, druhem
svítidel, ovládáním svítidel, umístěním rozvaděčů a distribučním tarifem.
Dalším úkolem je stanovení investičních a provozních výdajů všech variant a s tím související
porovnání variant z hlediska investora.
Cílem práce je tedy navrhnout několik variant řešení a tato řešení porovnat. Následně dle
ekonomických kritérií a technických možností vybrat variantu k realizaci.
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1 Teoretická část
1.1 Popis objektu
Objektem této práce je panelový dům, který se nachází v Praze – Stodůlky, konkrétně se jedná
o adresu Zázvorkova 1995-1999. Celkem tedy o pět panelových domů sdružených do jednoho
bytového družstva.

Obrázek 1 Pohled na panelový dům [1]

Panelový dům, který byl vystavěn v roce 1989, se sestává z pěti vchodů. Každý vchod má
12 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží (suterén). Celková výška nad povrch terénu činí
přibližně 37 m a hloubka 15 m. Výška každého patra je 2,8 m.
Bytový dům je zahnutý do tvaru písmene „L“ a navazuje na další bytové domy, které však
nejsou součástí tohoto bytového družstva. Do objektu se dá vstoupit celkem deseti vchody, přičemž
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pět vchodů je z vnější části a pět ze dvorní části. Při pohledu ze dvora se naskýtá pohled na soustavu
lodžií, které jsou tvořeny ocelovými profily a drátosklem. Výjimkou jsou lodžie v prvním
nadzemním podlaží, kde je lodžie tvořena čistě z železobetonových panelů o tloušťce 190 mm.
Konstrukce je provedena z nosných prvků VVÚ ETA typu S01-P, dle norem platných v roce
projektování a výstavby. Každý takovýto nosný prvek, modul, o rozměrech 6x6 metru.
Železobetonové panely mají tloušťku 190 mm, na kterých je v současné době izolace z EPS,
respektive z minerální vlny o tloušťce 100 mm. U suterénu, do výšky 50 cm nad povrch terénu je
bytový dům zateplen systémem XPS o tloušťce 80 mm.
Při zateplování v roce 2010 se zrekonstruovaly parapety oken, a to pomocí hliníkového
lakovaného plechu s bočními krytkami. Součástí rekonstrukce také bylo nové provedení
hromosvodů, které byly zrevidovány dle norem platných v roce rekonstrukce [2].

1.2 Současné řešení
V současné době je v suterénu bytového domu (konkrétně v č.p.1998) kotelna se čtyřmi kotly
Viessmann o jmenovitém tepelném výkonu 4x105 kW. Palivem těchto kotlů je zemní plyn. Kotle se
využívají pro výrobu teplé užitkové vody (TUV) a tepla pro vytápění bytů a společných prostor.
V kotelně se také nachází dva zásobníky teplé vody (boilery) o celkovém objemu 2000 litrů. Součástí
této soustavy je také systém cirkulace tak, aby se již nedostatečně teplá voda ohřála.
Účinnost výroby tepla z těchto plynových kotlů je 98 %, ztráty při distribuci tepla v rámci
bytového družstva jsou celkem 13 % (účinnost 87 %). Účinnost sdílení energie na vytápění je 88 %.
Přičemž všechny hodnoty s přehledem splňují hodnoty pro referenční budovu. Referenční budovou
je „výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně
prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou
a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými
uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností
budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy“ [3] [4].
V kotelně je také rezervní příruba pro případ výstavby kogenerační jednotky. Nyní je však
výstavba kogenerační jednotky pouze ve stádiu teoretických úvah.
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1.2.1 Připojení na síť
Celý objekt všech pěti vchodů je napájen třemi kabely 3x185 + 95 vedoucích z trafostanice TS
4491. Tyto kabely jsou napojeny do tří rozpojovacích skříní (RIS), které jsou umístěny na fasádě
jednotlivých domů. Jeden kabel je natažen do RIS 118/1999, druhý kabel do RIS 118/1998 a třetí do
RIS 118/1996. Přičemž z RIS 118/1996 jsou nataženy kabely i do RIS 118/1995 a RIS 118/1997 [5].

Obrázek 2 Stávající stav sítě PREdi v místě objektu [8]

14

David Chramosta

1.2.2 Osvětlení
Osvětlení ve společných prostorách, tedy na chodbách, ve sklepě, v kotelně a podobně, je řešeno
pomocí žárovek, zářivek a LED (Light Emitting Diode). Při rozbití světla se nahradí jiným světlem,
které však nemusí být stejného typu. Typicky se jedná o výměnu žárovka – LED. Tím se dosahuje
i postupného snižování celkového příkonu osvětlení. Dle energetického auditu, prováděného
v květnu 2016 se celkový příkon osvětlení ve společných prostorách rovná 9,6 kW, energetický audit
dále udává vypočtenou spotřebu elektrické energie na osvětlení za celý objekt, která činí 54,693
MWh za rok.
Napájení osvětlení je řešeno AC rozvodem 230 V. Osvětlení na chodbách je momentálně
vyřešeno tak, že při stisknutí vypínače se světlo rozsvítí pouze na daném patře na zvolenou dobu.
To znamená, že každé patro má svůj světelný okruh, přičemž osvětlení se dá zapnout pomocí tří
vypínačů na každém patře. Jedná se tedy o kombinaci dvou schodišťových vypínačů a jednoho
křížového vypínače. Šachta výtahu je osvětlena tak, že v každé stanici se nachází jedno světlo.
Zapnutí osvětlení ve výtahové šachtě je řešeno vypínači umístěnými v suterénu a ve strojovně.
Takovýmto opatřením se zamezí zbytečnému plýtvání elektrické energie, protože se nezapíná
světlo na patrech, kde v danou chvíli není potřeba. Nevýhodou tohoto systému může být situace, kdy
je potřeba osvětlení na delší časový úsek, a to z důvodu, že se musí vždy dojít k vypínači a světlo
zapnout [4].

1.2.3 Rozvody elektrické energie
Stávající stav elektrických rozvodů je již v nevyhovující kondici. Domovní rozvody jsou
rozděleny do tří sekcí. Sekce první, která napájí suterén až 5.NP, je napájena pomocí
3xAY 50+35 mm2. 6. až 12. patro je též v první sekci a je napájeno pomocí druhého vedení
3xAY 50+35 mm2. Sekce druhá a třetí je napájena vedením 3xAY 95+70 mm2 (suterén až 6.NP),
druhé vedení v těchto sekcích napájí 7. až 12. patro a to kabelem 3xAY 70+50 mm2. Výtah je napájen
pomocí kabelu AYAY 4x25 mm2, který je tažen souběžně s hlavním domovním vedením skrz každou
sekci a má vlastní měření za nímž se kabel mění na 4x16 mm2. Elektrické rozvody mezi patry jsou
řešeny protažením skrz chráničky o průměru 100 mm.
Očividně všechny použité kabely jsou vyrobeny z hliníku s izolací z měkčeného
polyvinylchloridu. V současné době se však od hliníku, jakožto vodiče, upouští. Důvodem je, že
hliník tzv. „teče“, to způsobuje, že se vodič utažený šroubem uvolní a tím vznikne špatný kontakt.
Takovýto špatný kontakt způsobuje jiskření nebo úplné uvolnění vodiče a tedy i přerušení dodávky
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elektrické energie. Druhou nevýhodou hliníkového vodiče je, že s postupem času je více náchylný
na mechanické namáhání a hrozí jeho poškození.
Elektrická instalace v suterénu je řešena stejnými kabely, které jsou vedeny buď v lištách na zdi
nebo v kabelových žlabech [5].

1.2.4 Elektroměry
Současný stav elektroměrů je dle vedení bytového družstva nevyhovující. To z důvodu, že
v každém domě jsou dva elektroměry a jističe, jeden pár pro výtah 2x25 A a druhý pár je pro osvětlení
3x25 A. Dalším odběrem je kotelna, která se nachází v č.p. 1998 a její jistič má hodnotu 3x50 A.
Celkem se tedy jedná o jedenáct odběrných míst.
Dle vedení je zbytečný takto velký počet režijních elektroměrů a chce je sjednotit do jednoho
velkého odběru. S tím, že se nechají podružné elektroměry pro lepší orientaci ve spotřebě elektřiny
v jednotlivých částech.
Samozřejmě ještě zbývají jednotlivé elektroměry a jističe 3x25 A pro každý byt. Představenstvo
bytového družstva také přemýšlí o sjednocení pod již zmiňovaný hlavní elektroměr. Tím by se dala
využít lepší vyjednávací pozice pro nákup elektrické energie, protože by se již jednalo o zajímavější
odběrné místo. Každý byt by tedy měl k dispozici vlastní elektroměr (a jistič), který by byl opět
pouze poměrný, to znamená, že by nebyl fakturační. Tím by také odpadly smlouvy každého vlastníka
bytu s obchodníkem.
Dle dostupných informací byl v lednové neděli roku 2010 naměřen maximální odebíraný střední
hodinový výkon asi 120 kW. Tato hodnota je celková, tedy započítává výkon bytů i nebytů.
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Obrázek 3 Současný stav rozvaděče v č.p. 1998
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1.2.5 Technická data
V bytovém domě je zavedena napěťová soustava třífázová s PEN vodičem, frekvence činí
50 Hz, napětí je 400 V (v době výstavby 380 V). Ochrana proti dotyku je zajištěna pospojováním
a nulováním. Z pohledu vnějších vlivů je prostředí bytového domu základní (až na výjimky), to
znamená, že dovolené dotykové napětí je ve střídavé síti 50 V.

1.2.6 Elektroinstalační stoupačky
Veškerá elektroinstalace je mezi patry rozváděna pomocí tzv. elektroinstalačních jader
(stoupaček). V tomto případě se jedná o plechové obložení stoupaček, které jsou na každém patře
opatřeny několika dvířky, které jsou využity pro vstup k elektroměrům a jističům na patře.
V tomto bytovém domě se jedná o elektroinstalační jádra typu JOP, která jsou využita pro
uložení bytových elektroměrů, jističů a rozvodnic.

1.2.7 Současná spotřeba
Rok
Společná spotřeba
elektřiny (MWh)
Spotřeba byty a
nebyty (MWh)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22,6

23,0

29,0

40,6

32,5

33,1

33,2

36,0

340,2

369,0

343,0

319,4

333,5

314,9

310,4

291,7

Tabulka 1 Tabulka ukazující vývoj spotřeby bytového družstva.

Z tabulky výše je vidět, že spotřeba v bytech klesá, s výjimkou let 2009 a 2012. Naopak společná
spotřeba, to znamená spotřeba za osvětlení ve společných prostorách a spotřeba výtahů, nemá žádný
trend.

1.2.8 Výpočet výkonového maxima přes TDD
Pomocí typových diagramů dodávky (TDD) lze zjistit, jaký je den maxima a jaký den minima.
Dále mohu určit i reálné výkonové maximum. K tomuto výpočtu využiji hodnoty z posledního
známého roku, což je v mém případě již rok 2016.
Domovní družstvo využívá tarif DO2, který je využívám většinou domácností v České
republice. Tento tarif má pouze jednu sazbu a užívá se pro středně velkou spotřebu. Běžně se cena
elektřiny nachází mezi 1,7 – 2 Kč/kWh.
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Typový diagram dodávky má pro elektřinu osm tříd, mnou zmíněný tarif se nachází ve čtvrté
třídě. Na webu operátora trhu (www.ote-cr.cz) lze stáhnout soubor ve formátu .xls, ve kterém jsou
koeficienty pro každou hodinu roku a danou třídu.

Obrázek 4 Třídy tarifů pro TDD [7]

Protože chci zjistit den maxima a minima v minulém roce, využiji přepočtených typových
diagramů dodávky, které mají již přepočtené koeficienty dle skutečné teploty v dané hodině.
Pro zjištění dne maxima a minima jsem nejprve musel vypočítat sumu koeficientů, tato suma
udává dobu využití maxima Tm, a touto hodnotou jsem podělil skutečnou spotřebu. Tím jsem získal
přepočet mezi koeficienty TDD a výkonem. Poté bylo nutné zjistit výkon v každé hodině roku. Rok
2016 byl přestupný, to znamená, že jsem musel počítat s 8784 hodinami v roce.
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𝟖𝟕𝟖𝟒

𝑻𝒎 =

(h)

(1)

(kW)

(2)

𝒌𝒕 = 𝟑𝟗𝟔𝟏
𝒕.𝟏

𝑲=

𝒔𝒑𝒐𝒕ř𝒆𝒃𝒂 𝟐𝟗𝟏𝟕𝟎𝟎 + 𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎
=
𝑻𝒎
𝟑𝟗𝟔𝟏
= 𝟖𝟐, 𝟕𝟑
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝑲 ∗ 𝒎𝒂𝒙 𝒇(𝑿𝒊 )

(3)

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟐, 𝟕𝟑 ∙ 𝟏, 𝟎𝟎𝟑𝟒𝟖𝟕𝟏
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟑, 𝟎𝟐𝟕

(kW)

Z těchto hodnot jsem našel maximum, které značí maximální odebíraný výkon v roce. Toto
maximum nastalo dne 2.1.2016 ve 12 hodin, odebíraný výkon činil 83,027 kW. Ovšem stále se jedná
pouze o předpoklad dle TDD. Pro porovnání je maximální odebíraný výkon ve dni maxima
82,098 kW.
Následně jsem sečetl koeficienty TDD pro jednotlivé dny v roce a našel maximum a minimum.
Tím jsem určil den maxima (17.12.2016) a den minima (29.6.2016). Pro tyto dny jsem sestrojil
sloupcové grafy značící velikost výkonu v dané hodině dne.

Den maxima 17.12.2016
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Obrázek 5 Graf dne maxima, 17.12.2016
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Den minima 29.6.2016
50000
45000
40000
Výkon (W)

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hodina (h)

Obrázek 6 Graf dne minima, 29.6.2016

1.2.9 Výpočet dle podnikové normy PREdi (KA 101)
Tato podniková norma poukazuje na zásady navrhování sítí NN v distribuční síti PREdi. Účelem
je sjednotit zásady návrhu a úprav sítí NN PREdi. Tato norma je platná od 25.9.2006 a je k dispozici
na webu PREdi.
Nejprve je nutné uvědomit si, do jakého stupně elektrizace bytové jednotky spadají. V tomto
případě, kdy jsou byty pouze s elektrickým vařením, se jedná o stupeň B1. Tento stupeň dle
následující tabulky má maximální hodnotu měrného zatížení dopoledne, a to konkrétně 1,5 kW na
bytovou jednotku.

21

David Chramosta

Obrázek 7 „Hodnoty zatížení v časových pásmech dne“ [16]

Tato podniková norma se odkazuje na normu ČSN 33 2130, kde je stanovena hodnota
instalovaného příkonu pro kategorie bytů. Pro kategorii bytu „B“ je dle této normy instalovaný příkon
11 kW. Protože však nejsou všechny spotřebiče zapnuté současně, musí se uvažovat současnost mezi
instalovanými spotřebiči. Dle podnikové normy PREdi KA 101 je současnost pro kategorii B zvolena
0,5. To znamená, že soudobý příkon jedné bytové jednotky je 5,5 kW.
Dále je důležité zjistit si hodnotu koeficientu soudobosti. K tomu poslouží následující tabulka,
která ukazuje koeficient soudobosti pro počet bytových jednotek od 1 až nad 1000. Jelikož počet
bytových jednotek v domovním družstvu je 156, využije se koeficient soudobosti rovný 0,24.
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Obrázek 8 Hodnoty koeficientů soudobosti [16]

Výpočtem se dostanu k následujícím hodnotám.
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒋 ∙ 𝑷𝑷 ∙ 𝒌𝒐𝒆𝒇. 𝒏𝒆𝒔.

(4)

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟖𝟎 ∙ 𝟓, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟐𝟒
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟑𝟕, 𝟔

(kW)

To znamená, že se očekává maximální odebíraný výkon 237,6 kW pro bytové jednotky, dle
podnikové normy PREdi.
V domě se dále nachází kosmetické studio, kadeřnictví a klubovna, jejich plocha je celkem
60 m2. Protože se jedná o obchody a služby, lze uvažovat měrný instalovaný výkon 0,075 kW/m2.
Při 60 m2 je tedy instalovaný výkon 7,5 kW. 4x sklad 4x20m2, dílna 15m2, kancelář 33m2
Pro výpočet maximálního zatížení nebytového odběru se využije následujícího vzorce.
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟓 ∙ 𝒑

(5)
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𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟓

(kW)

Dle níže zmíněné tabulky je koeficient soudobosti obchodů a služeb nejvyšší dopoledne a činí
1. To znamená, že výpočtové zatížení nebytového odběru bude rovno 5 kW.
Celkem je očekávaná hodnota maximálního výkonu součtem zatížení nebytového odběru
(5 kW) a bytového odběru (237,6 kW). To znamená, že se očekává maximální odebíraný výkon
242,6 kW.
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2 Možnosti řešení
2.1 Elektroměry
2.1.1 Ponechat stávající stav
První možností je zanechat stávající stav elektroměrů s tím, že se nové rozvody pouze
nasmyčkují. Tato možnost ovšem nesníží náklady.

2.1.2 Režijní elektroměry sdružit
Druhou možností je sdružit všechny podružné režijní elektroměry pod jeden hlavní. Mezi režijní
elektroměry se řadí elektroměry pro spotřebu výtahů, osvětlení a kotelny.
V případě této varianty se dá počítat se snížením stálých poplatků, dále je jednodušší správa
faktur za elektřinu. Dále však bude možné podívat se na spotřebu jednotlivých částí, protože stávající
elektroměry by se vyměnily za nové informativní elektroměry ve vlastnictví družstva.
Protože se jedná již o větší odběr elektrické energie a v kotelně jsou elektrické
boilery (2x 12 kW), dá se očekávat výhodnější cena za kWh.

2.1.3 Všechny elektroměry sdružit
Tato varianta uvažuje ještě markantnější sdružení elektroměrů. Jednalo by se o sdružení všech
elektroměrů, a to jak bytových tak nebytových a režijních.
Tím by se docílilo ještě výraznější úspory na fixních poplatcích. Dále by opět odpadlo
„zbytečné“ papírování s fakturami za elektřinu. Opět se může uvažovat o nižší ceně za spotřebovanou
elektrickou energii (kWh).
Nevýhodou je, že by všichni nájemci byli pod jedním fakturačním elektroměrem. Přesto by
každý nájemník měl svůj vlastní poměrný elektroměr a dle něj by se vypočítávaly platby za elektřinu.
Bohužel odpadá možnost vlastní smlouvy s obchodníkem s elektřinou. Někomu by se toto řešení
nemuselo líbit a mohl by být proti. V tomto případě by bylo nutné zanechat stávající rozvody a tyto
majitele nechat napojené toto vedení.
Při tomto opatření je dále potřeba dát si pozor na smlouvy s jednotlivými vlastníky bytů
a nebytů. To z důvodu, že sdružení vlastníků nesmí obchodovat s elektřinou aniž by mělo licenci.
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Proto je nutné v této variantě přidat doložku do nájemní smlouvy o tom, že každý zaplatí svou část
odebrané elektrické energie bytového družstva. Tato část se odměří pomocí již zmiňovaných
poměrových elektroměrů.

2.2 Rozvody
2.2.1 Zanechat stávající stav
První variantou rekonstrukce domovních rozvodů je výměna stoupacího vedení (stoupaček).
Rozvaděče by v tomto případě zůstaly na svém místě, jen by se rekonstruovaly.
Výhodou tohoto řešení je, že na chodbě každého patra se nic nezmění. Současnému rozvaděči
se pouze vymění výzbroj. Dalším plusem je, že se nemusí vrtat průrazy mezi patry.
Nevýhodou je složitější protahování kabelů, protože nové kabely se musí natáhnout v době, kdy
síť nebude odpojena. Tím se totiž razantně sníží doba odstávky elektrické energie pro domácnosti.

2.2.2 Nové stoupací vedení na jiném místě
Druhou možností jsou paralelní stoupačky, každé patro by bylo opatřeno novými rozvaděči,
které by obsahovaly jističe a elektroměry. Elektroměry by bylo nutné použít nové, takové, které je
možné připevnit na DIN lištu.
Stávající stoupačky by zůstaly, avšak by se zvelebily tak, aby příliš nevyčnívaly. Zároveň by
v nich zůstalo stávající vedení včetně výzbroje jako rezerva.
Součástí současných rozvaděčů je také slaboproud. Ten by zůstal ve stávajících a nepřemisťoval
by se do nových stoupaček.
Výhodou je, že by rozvaděče byly více přehledné a v menším provedení. Naopak stále by zůstalo
stávající řešení, to znamená, že by se neušetřil žádný prostor.
Velkou nevýhodou je, že by se musely vyvrtávat prostupy mezi patry a řešit spojkování cizích
kabelů na nové, které by vedly od nynějších elektroměrů k novým.
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2.3 Typ světel
2.3.1 Zářivky
Zářivky fungují na principu doutnavého výboje, při kterém vzniká záření, které je v ultrafialové
oblasti spektra. Záření následně dopadá na stěnu skleněné trubice zářivky, kde luminofor pohltí UV
záření. Zároveň luminofor sám září, ale již v oblasti viditelného spektra.
Zářivky na střídavý proud ovšem nemají konstantní intenzitu světla, to znamená, že zářivka
neustále bliká a to ve frekvenci dvakrát vyšší než je frekvence sítě (tzn. 100 Hz).
Výhodou zářivek je jejich světelná účinnost, která dosahuje hodnot přes 20 %. S tím souvisí
i druhá výhoda, kterou je, že se trubice zahřívají daleko méně než wolframové žárovky.
Nevýhodou je naopak jejich ekologická závadnost, protože trubice obsahují rtuť a luminoflor.
Dále je problém v tom, že levnější zářivky mohou vyzařovat UV a rentgenové záření.
Volbou zářivek by se sice docílilo ke snížení nákladů na osvětlení, avšak tento druh osvětlení
není již moderní a od jejich využívání se upouští [10].

2.3.2 LED osvětlení
LED neboli Light-Emitting-Diode, je dioda, která emituje světlo. Tyto diody se zprvu využívaly
pouze pro signalizaci. S vývojem této technologie se však začínají čím dál více využívat
v osvětlování.
LED funguje na principu průchodu elektrického proudu před P-N přechod v propustném směru,
tím se docílí toho, že přechod začne vyzařovat nekoherentní světlo. Spektrum záření je rozmanité
a lze ho upravit dle zvoleného chemického složení diody.
Největší výhodou je, že LED mají velmi vysokou světelnou účinnost, která je až desetkrát větší
než v případě žárovky a asi dvakrát větší než u zářivky. Dále jsou velmi odolné vůči nárazům, chladu
a vlhkosti. LED mají také vysokou životnost, která dosahuje až 50 000 hodin.
Nevýhodou je, že pracují pouze na stejnosměrný proud, respektive některé typy jsou schopny
pracovat na střídavý, avšak v tomto případě vyzařují světlo jen v době, kdy proud prochází
propustným směrem. To znamená, že svítí pouze polovinu periody, tato situace se dá vyřešit
antiparalelním zapojením dvou diod. Druhou a hlavní nevýhodou je jejich cena, ta se však s postupem
času stává stále více přijatelnou.
V dnešní době upřednostňovaný zdroj světla, který je velmi úsporným řešením osvětlení [11]
[12].
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2.3.3 LED pásky
Jedná se o obdobu samotných LED, které jsou připevněny na ohebný pás. Toto řešení se využívá
zejména kvůli estetickému vzhledu, kde se dají zajistit velmi zajímavé světelné efekty. Výhodou je,
že se dají využít i v místech, kde se ostatní zdroje světla nevejdou.

2.3.4 Žárovky
Funguje na principu zahřívání wolframového vlákna elektrický proudem. Tím, že se vlákno
rozehřeje na vysokou teplotu, tak žárovka začne zářit.
V současné době je zakázán prodej běžný žárovek, protože jejich účinnost je nízká (asi 5 %).
Druhou nevýhodou je, že mají nízkou životnost, která se pohybuje okolo 1000 hodin.

2.4 Ovládání světel
Ovládání světel na chodbách je velmi důležité pro dobrou orientaci a ochranu před úrazem.
V tomto případě jsou možné tři základní varianty ovládání. Tyto varianty jsou zmíněné
v podkapitolách níže.

2.4.1 Dosavadní systém
Dosavadní systém osvětlení funguje na principu tlačítkových vypínačů, po zapnutí se osvětlení
rozsvítí na předem daný časový úsek. V suterénu funguje systém schodišťových vypínačů.

2.4.2 Pohybové senzory
Vhodnou volbou spínání osvětlení jsou pohybové senzory, které fungují na principu PIR, tedy
pasivního infračerveného detektoru. Základem je pyroelektrický jev. PIR čidlo reaguje na změnu
teploty v jeho zorném poli. Při změně reaguje dle nastavení, v tomto případě by tedy zapnulo
osvětlení.
Výhodou tohoto typu spínání je, že není nutné hledat vypínač a osvětlení se sepne automaticky.
Dále je výhodou to, že světlo svítí celou dobu, dokud je v daném poli PIR čidla pohyb osoby.
S jeho druhou výhodou ovšem přichází první nevýhoda, kterou je to, že osvětlení se vypne
v době, kdy se osoby nepohybují, protože nedochází k narušení pole PIR čidla. Problémem je
i spolehlivost čidla, protože může reagovat i na pohyb zvířat. Takovéto spínání osvětlení však není
žádoucí.
Důležitá je zejména jejich instalace, kdy je nutné zvolit správně místo tak, aby nedocházelo
k falešnému sepnutí.
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2.4.3 Kombinace pohybových senzorů a klasických vypínačů
Nejlepším řešením je asi kombinace pohybových senzorů (PIR čidel) a schodišťových
vypínačů. Při volbě tohoto řešení se vykompenzují nedostatky obou předchozích řešení. V případě,
že člověk potřebuje pouze osvětlit cestu do bytu nebo k výtahu, výborně poslouží PIR čidla, která
zapnou osvětlení. Naopak v případě, že bude nutné mít osvětlení na delší dobu, aniž by bylo
přerušováno, využije se vypínačů. Ovšem poté je nutné opět světlo vypnout.
Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, protože je nutné mít oba systémy ovládání osvětlení.

2.4.4 Nouzové osvětlení
Důležitou položkou při rekonstrukci osvětlení je nouzové osvětlení, které musí zajistit osvětlení
únikové cesty včetně bezpečnostních značek. Tím se docílí bezpečného úniku osob v nouzi. Nouzové
osvětlení řeší norma ČSN EN 1838, dle které je nutné, aby nouzové osvětlení pro únikové účely
svítilo minimálně jednu hodinu.
Svítidlo nouzového osvětlení musí být umístěno poblíž každých dveří, které jsou určené pro
nouzový únik, poblíž schodiště, které musí být osvětleno celé přímým světlem (tzn. osvětlení se dává
o patro níž tak, aby svítilo přímo na schodiště a nevytvářel se na schodech stín). Dále je nutné aby
bylo umístěno při každé změně směru či při křížení chodeb.
Zvláštní variantou je osvětlení místa první pomoci a hasícího prostředku nebo hlásiče. Tato
místa musí být osvětlena větší intenzitou a to alespoň 5 lx na úrovni podlahy.

Obrázek 9 Nouzové osvětlení [17]
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Nouzové osvětlení může být buď stále svítící nebo svítící pouze při výpadku elektřiny. První
zmíněný má výhodu v tom, že může nastat případ, kdy elektřina stále funguje, avšak na chodbě může
být kouř. Tím se docílí toho, že piktogramy budou vidět. Nevýhodou je, že neustále odebírají
elektrickou energii.
Nouzové světlo svítící pouze při výpadku elektřiny se rozsvítí pouze v případě, že nejde
elektřina.
S návrhem nouzového osvětlení se pojí také návrh únikového značení, které ukazuje směr
únikové cesty. Únikové značení může být dvojího typu a to buď elektrická světla, na kterých je
piktogram ukazující směr únikové cesty nebo fotoluminiscenční tabulky.
Fotoluminiscenční značení je výhodné zejména díky své schopnosti absorbovat světlo (denní,
ale i umělé). Jejich hlavní výhodou oproti elektricky napájenému značení je, že jsou levné. Námitkou
může být, že nebudou mít tak kvalitní svítivost, avšak ani to není problém, viz následující obrázek.

Obrázek 10 Hodnoty svítivosti fotoluminiscenčních tabulek [18]

Z této tabulky vyplývá, že i po 60 minutách tmy není problém se svítivostí, protože požadované
hodnoty přesahuje téměř dvacetkrát. Dosvit, tedy doba, jak dlouho dokáží svítit ve tmě, je až 5400
minut, to znamená 9 hodin.
Díky těmto vlastnostem je fotoluminiscenční značení jasnou volbou tam, kde se svítí nebo je
denní světlo. V místech, kde se svítí výjimečně (jako je například sklep a podobně) je nutné použít
elektricky napájené značení [18] [19].
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3 Návrh A
3.1 Rozvaděče
3.1.1 Rozvaděč nepřímého měření
Jelikož se jedná o odběrné místo nad 100 A, je nutné zajistit měření pomocí nepřímého měření.
To se zajistí pomocí měřících transformátorů proudu (MTP), které budou ve vlastnictví bytového
družstva, což je rozdíl oproti elektroměrům s přímým měřením.
Střed číselníku nepřímého měření musí být umístěn na veřejně přístupném neuzamykatelném
místě, ve výšce minimálně 1000 mm a maximálně 1700 mm nad povrchem. Navíc spodní hrana
elektroměrového rozvaděče musí být ve výšce minimálně 600 mm. Z tohoto důvodu se rozvaděč
nepřímého měření umístí na fasádě domu. Nejlepší variantou se zdá být umístění nad nově
vybudovanou RIS 118/1998.
Hlavním jističem bude Eaton NZMN3-AE400-T, In=400 A, Ik=50 kA. Tento jistič zajistí
dostatečnou rezervu výkonu do budoucna. Jistič může být doplněn napěťovou cívkou, která zajistí
vypnutí jističe po stisknutí jednoho z pěti tlačítek CENTRAL/TOTAL STOP ve vchodě do každého
domu. Toto řešení je z důvodu, že v případě požáru musí být možno vypnou elektřinu v celém objektu
stisknutím jednoho tlačítka.
Přívod bude řešen pomocí dvou paralelních instalací z RIS 118/1998, každá kabelem
AYKY 4x120. Tento kabel má proudovou zatížitelnost na vzduchu 233 A, v zemi 254 A. Tím je
zajištěno, že kabel neshoří v případě poruchy, protože jemu předřazené pojistky budou mít hodnotu
200 A.
Z rozvaděče povedou do objektu čtyři hliníkové vodiče 1-AYY 185, z toho tři budou pracovní
vodiče (fáze) a jeden vodič nulový. Každý z těchto vodičů disponuje zatížitelností 402 A, respektive
489 A. Tím je opět zajištěno jištění tohoto kabelu, protože před tímto kabelem je jistič 400 A. Volbou
hliníkového vodiče se docílí razantní úspory oproti využití vodičů měděných. Kabely budou vedeny
v instalačních trubkách v zemi.
Důvodem proč jsou použity jednotlivé vodiče a ne kabel 4x185 je ten, že se samostatnými vodiči
se pracuje při montáži daleko lépe [24] [25] [26] [27].
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3.1.2 Hlavní rozvaděč 8
Hlavní rozvaděč (RH8) se bude nacházet na chodbě směřující ke kotelně, která je v domě 1998.
Tato pozice je vhodná zejména z důvodu, že se rozvaděč bude nacházet mimo hlavní chodbu a bude
blízko napájecí RIS 118/1998. Protože se bude jednat o nové umístění rozvaděče, musí mít
protipožární úpravu, tato nutnost je dána normou ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb. Což má
za příčinu vyšší pořizovací cenu rozvaděče.
Tento hlavní rozvaděč bude napájet rozvaděč společné spotřeby v domě 1998. RH8 bude také
napájet rozvaděč kotelny, který je již nový včetně napájecí kabeláže. To znamená, že se využijí
stávající kabely a jen se napojí v novém hlavním rozvaděči 8. Další rozvaděče, které budou napájeny
z RH8 jsou rozvaděč kosmetiky (1x20 A jistič), který je taktéž již osazen včetně kabeláže, tato
kabeláž se využije k napojení. Je nutno dodat, že ostatní hlavní rozvaděče zbylých bytových domů
budou taktéž napájeny z tohoto rozvaděče. Rozvaděč RH 9, RH 6 a RH 5 bude napájen pomocí čtyř
nových vodičů 1-YY 120 mm2. Rozvaděč RH 7 se napojí čtyřmi novými vodiči typu 1-YY 95 mm2,
toto opatření je dáno normou ČSN 33 2130 ed.3. V této normě je tabulka s volbou vodičů dle počtu
bytů a jejich stupně elektrizace.
Z hlavního rozvaděče 8 povede stoupací vedení do podlažních rozvaděčů ve vchodě číslo 1998,
toto domovní vedení bude tvořeno čtyřikrát vodičem 1-YY 95 mm2.
Veškeré vodiče tvořící hlavní domovní vedení (HDV) budou vedeny v chráničkách, jejichž
průměr je uveden ve schématech rozvaděčů.

3.1.3 Hlavní rozvaděče
Hlavní rozvaděče (RH) budou umístěny v suterénech jednotlivých domů. Napájeny budou
z centrálního rozvaděče, který je v domě 1998. Z těchto rozvaděčů budou napojeny elektroměrové
rozvaděče v jednotlivých patrech daného domu. Tím vznikne hlavní domovní vedení (HDV), které
musí být napojeno kabely 1-YY 4x95 mm2 pro domy s 24 byty a 1-YY 4x120 mm2 pro domy s 36
byty. Z hlavních rozvaděčů dále povede paralelně s HDV vodič 1-YY 50 zelenožlutý, respektive
1-YY 70. Tento vodič je v rozvaděči napojen na hlavní ochrannou přípojnici, která je uzemněna. Tím
se paralelně s HDV vede ochranný vodič PE.
RH slouží také k napájení společné spotřeby a rozvaděčů, které se nacházejí v jednotlivých
místnostech suterénu.
Výzbroj jednotlivých rozvaděčů je patrná ze schématu v přílohách.
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3.1.4 Elektroměrové rozvaděče
Elektroměrové rozvaděče (RE) se nacházejí na každém patře každého bytového domu. Nachází
se v nich třífázové jističe (B/25A) a třífázové elektroměry, které slouží k měření spotřeby daných
bytových jednotek. Tyto elektroměry jsou pouze informativní, to znamená, že nejsou fakturační.
To je způsobeno tím, že se sjednotila spotřeba na jeden hlavní elektroměr, který se nachází v RC.
Dále se zde nachází opět hlavní ochranná přípojnice (HOP).
Z elektroměrových rozvaděčů povedou již instalace do bytových rozvaděčů. Tato instalace bude
provedena kabelem CYKY-J 5x10 a to v případě, že byt je již zrekonstruován a má rozdělené vodiče
PE a N. Pokud není zrekonstruován tak kabelem CYKY-J 4x10 a k tomu vodičem H07V-U 1x10
(ŽZ). Vodič žlutozelený bude pouze natažen, avšak nebude zapojen. Zapojí se až po rekonstrukci
bytové jednotky. Zároveň však bude nutné označit žlutozelený vodič v kabelu CYKY-J 4x10
modrým proužkem, protože se z něj stane nulový vodič N. Bod rozdělení musí být uzemněn.

3.1.5 Napájení společné spotřeby
Napájení společné spotřeby je řešené pomocí hlavního rozvaděče.
Společná spotřeba je rozdělena dle možností tak, aby se všechny tři fáze zatížily pokud možno
rovnoměrně. Již ve schématu je naznačeno, jaký světelný obvod by se měl napájet z jaké fáze.
Jednotlivé světelné okruhy budou jištěny jednofázovým jističem B/10A. Použitá kabeláž bude
CYKY-J 5x1,5 nebo CYKY-J 5x2,5. Kabel s větším průřezem se využije k napájení svítidel v šestém
až dvanáctém patře. Tím se zajistí, že úbytek napětí na konci vedení nepřekročí únosnou mez.
Hlavní rozvaděč napájí rozvaděč výtahu, který se nachází vždy ve dvanácté patře. Jištěn bude
jističem B/25A. Rozvaděč větráků v každém domě je taktéž napájen z hlavního rozvaděče.
Přesná poloha rozvaděčů je zaznamenána ve výkresové části práce, která je v externích
přílohách (Příloha 4).

3.2 Úprava sítě PREdi
Tím, že se všechny maloodběry domácností (MOO) sloučí i se společnou spotřebou do jednoho
odběrného místa, se vynutí změna sítě PREdi. Změnou sítě PREdi dle následujícího obrázku se zajistí
dostačující výkon pro bytové družstvo.
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Obrázek 11 Návrh změny distribuční sítě PREdi [34]
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3.3 LED osvětlení s kombinací vypínačů a čidel
3.3.1 Normální provoz
Návrh se zabývá osvětlením v nebytových prostorách. Na chodbách budou vždy čtyři LED
světla Osmont Titan 2PM, každé disponuje světelným tokem 5070 lm a příkonem 36 W.
V nestandardních chodbách budou použita tři svítidla. Tím se docílí požadované udržované
osvětlenosti, která pro chodbu činí 100 lx (ČSN 73 4301). Svítidla se budou zapínat pomocí dvou
pohybových senzorů s vypínačem. Tento pohybový senzor má v sobě možnost zapnutí světla trvale,
a to pomocí integrovaného přepínače. To znamená, že v případě, kdy bude potřeba trvalého osvětlení,
zapne se manuálně [21].
Některé místnosti jsou již zrekonstruované nebo jsou v pronájmu, tudíž u nich zůstává stávající
elektroinstalace.
Nutno dodat, že osvětlení na schodišti je po dohodě s vedoucím práce min 100 lx.

Obrázek 12 PIR čidlo s mechanickým přepínáním [20]
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Dalším nebytovým prostorem je chodba u kójí a samotné kóje. Na chodbách se budou opět
nacházet LED svítidla, která budou spínána pomocí jednopólových vypínačů. V jednotlivých kójích
budou již úsporné žárovky (zářivky) a to z důvodu, že se nebudou využívat tak často, aby se investice
do LED osvětlení vyplatila. Použitá svítidla jsou Osmont Vega s příkonem 22 W. Ve větších kójích
budou využita svítidla OSMONT Imago o příkonu 2x24 W. V jednotlivých kójích je nutné udržovat
osvětlenost minimálně 50 lx, tato podmínka se výše zmíněnou volbou svítidel splní [21] [22].
Ve spojovací chodbě mezi domy se budou nacházet opět LED svítidla značky Osmont.
Konkrétní typ je dán jednotlivými dispozicemi chodeb a je vidět na přiloženém půdorysu
(viz Příloha 4).

Obrázek 13 Osvětlení hlavní chodby, použito 4x Osmont LED 2 PM, 36 W.

3.3.2 Nouzové osvětlení
Osvětlení nouzové únikové cesty má za účel zabezpečit bezpečné opuštění prostor v případě
poruchy normálního napájení svítidel. Nutností je, aby se nouzové osvětlení spustilo i v případě, kdy
je porucha omezená. Toto osvětlení však neslouží k normálnímu provozu.
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Svítidlo se musí nacházet minimálně ve výšce dva metry nad podlahou, tím se zajistí osvětlení
celého prostoru únikové cesty. Minimálně osvětlenost na podlaze musí být v ose únikové cesty
jeden lx. Středový pás únikové cesty musí být osvětlen minimálně na 0,5 lx. Nouzové osvětlení musí
naběhnout na 50 % požadované svítivosti do 5 s a plně do minuty. Dále musí být funkční minimálně
na dobu jedné hodiny.
Nouzové osvětlení zajišťují na chodbách stejná svítidla, jako normální osvětlení. To je
způsobeno tím, že tato svítidla mají v sobě zabudovaný akumulátor, který bude v případě potřeby
napájet svítidlo. Tato svítidla dokáží na tento akumulátor svítit až tři hodiny, jejich světelný tok se
však sníží na 170 lm (svítí pouze čtyři diody).
Důležitou součástí nouzového osvětlení jsou bezpečnostní značky, v tomto případě se využijí
fotoluminiscenční tabulky, které jsou výhodné díky jejich přívětivé ceně. Jejich rozmístění je patrné
z přiloženého půdorysu.

Obrázek 14 Nouzové osvětlení hlavní chodby, svítí čtyři LED diody (170 lm) na svítidlo.
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3.4 Vedení kabeláže
Veškerá kabeláž bude vedena v žárově zinkovaném žlabu s víkem, který následně bude zakryt
sádrokartonem nebo minimálně jeden centimetr pod omítkou. Tím se zajistí splnění normy
ČSN 73 0802.
Mezi patry budou kabely a vodiče vedeny vždy v chráničkách. Průměr chrániček se zvolí tak,
aby byla montáž jednoduchá. Při překonávání požárních stěn nebo stropů budou použity požární
ucpávky.

3.5 Schéma napájení hlavních rozvaděčů
Celý objekt je napájen z jedné RIS, která bude zrekonstruována. Z této RIS 118/1998 povedou
dva kabely 1-AYKY-J 4x120 do hlavního jističe 400 A, který se bude nacházet v elektroměrovém
rozvaděči, který bude přistavěn na této rozpojovací skříni. Protože se jedná o místo s odběrem nad
100 A, bude v elektroměrovém rozvaděči nepřímé měření. K tomuto účelu se využijí měřící
transformátory proudu (MTP). MTP musí mít jmenovitý proud 400/5 A, třídu přesnosti 0,5S
a jmenovitý příkon 5 VA a sekundární převod 5 A. Tyto vlastnosti jsou dány podnikovou normou
PREdi [27].

3.6 Ekonomická stránka
Pro ekonomické vyhodnocení projektu je nutné znát velikost investice. Výše investice je dána
zejména nákupem silnoproudých prvků a cenou montážní práce.

Tabulka 2 Tabulka znázorňující investici do ostatních prvků ESI (elektro silnoproudu)
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Jak je z tabulky níže vidět, největší položkou mezi prvky silnoproudu zaujímá nouzové svítidlo
Osmont Titan 2 PM, LED 36 W.

Tabulka 3 Tabulka ukazující investice do svítidel
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Tabulka 4 Tabulka ukazující investice do kabeláže, stavebního materiálu a za práci

Po sečtení dílčích investic se dostanu k celkové investici do rekonstrukce. Ta v případě návrhu A
činí celkem 6 413 940 Kč.
Pro ekonomické hodnocení projektu je však také nutné znát provozní náklady. Ty jsou dány
hlavně spotřebou elektrické energie, údržbou a opravou.
Spotřeba elektrické energie je dána spotřebou svítidel. K tomu je nutné znát jejich celkový
příkon, který získám pomocí sečtení dílčích příkonů jednotlivých svítidel.
𝒏

𝑷𝒄𝒆𝒍𝒌 =

𝑷𝒊

(6)

𝒊.𝟏

𝑷𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟑𝟗

(kW)

Celkový příkon nových svítidel je skoro 18,5 kW. Pro spotřebu je však nutné znát také dobu
využití. U takto velkého objektu je však těžké ji určit. Po konzultaci s vedoucím jsem určil dobu
využití maxima na 300 hodin ročně. Dle našeho názoru je tato doba reálná a budu ji využívat v dalším
výpočtu.
𝑻𝒎 = 𝟑𝟎𝟎

(h)
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Tabulka 5 Tabulka ukazující složky ceny elektřiny

Při uvažování celkové spotřeby bytového družstva 328 MWh za rok (hodnota z roku 2016)
mohu vypočítat celkovou cenu za MWh. Výše zmíněné ceny vyplývají z ceníku produktů společnosti
PRE, kde jsem vybral produkt KOMFORT+ NEO 3. Regulovanou část ceny elektřiny jsem použil
z kalkulátoru ceny elektřiny na webu ERÚ [29] [30].
𝑷𝒆𝒍 =

𝑺𝒚𝑺 + 𝑶𝒁𝑬 + 𝒔𝒊𝒍𝒐𝒗. +𝒅𝒂ň + 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓. ∙ 𝑬𝒄𝒆𝒍𝒌 + 𝑷𝑹𝑬 + 𝑶𝑻𝑬 + 𝒋𝒊𝒔𝒕𝒊č
𝑬𝒄𝒆𝒍𝒌
𝑷𝒆𝒍 = 𝟑 𝟗𝟔𝟏

(8)

(Kč/MWh)

Tato celková cena za MWh je včetně regulované složky ceny elektřiny.
Výpočet spotřeby elektrické energie se provede vynásobením doby využití maxima a celkového
příkonu.
𝑬 = 𝑻𝒎 ∙ 𝑷𝒄𝒆𝒍𝒌

(9)

𝑬 = 𝟑𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟖, 𝟑𝟑𝟗
𝑬 = 𝟓 𝟓𝟎𝟏

(kWh)

𝑵𝒐𝒔𝒗 = 𝑬 ∙ 𝑷𝒆𝒍

(10)

𝑵𝒐𝒔𝒗 = 𝟓 𝟓𝟎𝟏 ∙ 𝟑, 𝟗𝟔𝟏
𝑵𝒐𝒔𝒗 = 𝟐𝟏 𝟕𝟗𝟐

(Kč)

Při uvažování ceny elektřiny Pel 3,961 Kč/kWh jsou náklady na osvětlení v prvním roce
21 792 Kč ročně.
Z webu PRE jsem si našel cenu elektřiny, kterou má průměrná domácnost v takovémto bytě,
k tomu jsem potřeboval celkovou spotřebu všech bytů (v roce 2016 to bylo 292 MWh), tu jsem
vydělil počtem bytů (156) a měl jsem průměrnou spotřebu jednoho bytu (1,872 MWh/rok). Tu jsem
poté zadal do kalkulačky na webu PRE a zjistil jsem celkovou částku za rok, kterou vlastník bytu
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musí zaplatit. Tu jsem následně vydělil průměrnou spotřebou jednoho bytu. Tím jsem získal
průměrnou cenu elektřiny v současné době, která činí 5 185 Kč/MWh [32].
Jelikož bude elektroinstalace úplně zrekonstruována, neočekávají se velké náklady na opravy.
Proto jsem zvolil roční náklady na údržbu (včetně kontroly nouzového osvětlení) a opravy 3000 Kč,
avšak každých pět let počítám s většími náklady spojenými s například opravou svítidel a podobně.
Tato částka je 10 tisíc korun.
PREdi si bude za změnu distribuční sítě účtovat měrný podíl na oprávněných nákladech
spojených s připojením. Dle vyhlášky ERÚ je tato částka na hladině NN a třífázové připojení zvolena
na 500 Kč/A. To znamená, že bytové družstvo bude muset zaplatit celkem 200 000 Kč za připojení
[28].
Změna způsobu napájení objektu, zejména sdružení všech odběrů do jednoho, si vynutí
administrativní náklady, protože jednou ročně bude nutné obejít všechny elektroměry a zaznamenat
jejich hodnotu. Tím však náklady nekončí, protože je nutné, aby se připravilo vyúčtování v rámci
bytového družstva. Vzhledem k těmto skutečnostem počítám s ročními osobními náklady ve výši
4 000 Kč.
Veškeré náklady vzniklé v daném roce jsou taktéž v daném roce zaplaceny.
Po zaevidování všech peněžních toků mohu vypočítat cash flow. Zmíním zde pouze výpočet
v prvním roce. Následující roky jsou obdobné.
(11)

𝑪𝑭 = Ú𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂 − 𝑵𝒐𝒔𝒐𝒃𝒏í − 𝑵𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛 − 𝑵ú𝒅𝒓ž𝒃𝒂,𝒐𝒑𝒓𝒂𝒗𝒂

𝑪𝑭 = 𝟏 𝟏𝟖𝟐 𝟐𝟓𝟑 − 𝟒 𝟎𝟎𝟎 − 𝟖𝟗𝟖 𝟏𝟔𝟒 − 𝟑 𝟎𝟎𝟎
𝑪𝑭 = 𝟐𝟕𝟕 𝟎𝟖𝟗

(Kč)

3.6.1 Čistá současná hodnota
Čistá současná hodnota je kritérium pro hodnocení projektů. Velkou výhodou je, že uvažuje
i časovou cenu peněz a to pomocí takzvaného diskontu. Diskont, neboli cena ušlé příležitosti, se
vyjadřuje obvykle v procentech a jeho výše je dána oborem, ve kterém se investice nachází, ale
zejména možnostmi investora.
V mém případě jsme s vedoucím práce, Ing. Miroslavem Vítkem, zvolili diskont ve výši
jednoho procenta a to s odůvodněním, že jakožto bytové družstvo nemají možnost investovat do
rizikovějších investic.
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Čistá současná hodnota se vypočte jako součet diskontovaných cash flow, tedy peněžních toků.
Vybírá vždy tu variantu, která má vyšší NPV, pokud NPV je rovno nule, znamená to, že projekt je
stejně ziskový jako projekt alternativní (vůči kterému se srovnává). Pokud je NPV záporné, zvolí se
investice alternativní.
𝑻

𝑵𝑷𝑽 =
𝒕.𝟎

𝑪𝑭𝒕
(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝑵𝑷𝑽𝟑𝟎 = 𝟐 𝟎𝟔𝟔 𝟑𝟓𝟐

(12)

(Kč)

3.6.2 Prostá doba návratnosti
Prostá doba návratnosti je jednoduché kritérium, které odpoví na otázku, kdy se navrátí
investované peníze. Problém však je v tom, že nezohledňuje časovou cenu peněz (k tomu slouží
reálná doba návratnosti) a neřeší cash flow po době návratnosti.
Výběr varianty dle prosté doby návratnosti je tudíž nevhodný. Není zaručeno, že investice, která
se navrátí jako první bude i nejvýhodnější. Toto kritérium tedy slouží spíše jako informativní
kritérium, kdy se investice zcela navrátí.

𝑻=

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒆
𝒓𝒐č𝒏í 𝒑ří𝒋𝒆𝒎 (ú𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂)
𝑻 = 𝟐𝟏

(13)
(roky)

Z hodnoty prosté doby návratnosti vyplývá, že se investice do nových elektrických rozvodů
navrátí po 21 letech (životnost je 30 let).

3.6.3 Roční ekvivalentní peněžní tok (RCF, ACF)
Využívá se pro porovnání různých variant, které však nemají stejnou dobu životnosti. Pro jeho
výpočet je nejprve nutné znát NPV, které se následně vynásobí anuitním členem. Tím se získá roční
ekvivalentní peněžní tok, tedy hodnota, která když se sečte za celou dobu životnosti bude rovna
velikosti NPV.
Pro zjištění, jaká varianta je výhodnější se porovnávají hodnoty RCF, čím vyšší hodnota, tím je
varianta lepší.
𝑹𝑪𝑭 =

𝒒𝒏 ∙ 𝒒 − 𝟏
∙ 𝑵𝑷𝑽
𝒒𝒏 − 𝟏
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𝑹𝑪𝑭 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟗 ∙ 𝟏 𝟖𝟎𝟖 𝟐𝟕𝟓
𝑹𝑪𝑭 = 𝟖𝟎 𝟎𝟔𝟕

(Kč)

Při investici do této varianty se dosáhne ročního ekvivalentního peněžního toku 80 tisíc Kč.

3.7 Ekonomické shrnutí návrhu A

Tabulka 6 Ekonomické ukazatele návrhu A

Z obrázku výše jsou patrná všechna rozhodující kritéria, doplněná výší investice a dobou
porovnání. Doba porovnání činí 30 let, protože LED svítidla disponují velmi dlouhou životností.

Tabulka 7 Citlivostní analýza na výši diskontu.
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Obrázek 15 Graf závislosti NPV na diskontu

Z grafu závislosti čisté současné hodnoty na diskontu lze usoudit, že v případě, že při
diskontu vyšším než je 1,5 % se vždy vyplatí vzít si úvěr na rekonstrukci. To je způsobeno tím, že
úrok u úvěru jsem určil právě na 1,5 %.
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4 Návrh B
4.1 Rozvaděče
Struktura rozvaděčů a jejich umístění je stejné jako ve variantě A. Dále by se opět provedlo
spojení všech odběrů do jednoho hlavního odběru, to znamená, že by byl pouze jeden fakturační
elektroměr.

4.2 Zářivkové osvětlení s kombinací vypínačů a čidel
K osvětlení všech rekonstruovaných místností se na rozdíl od prvního návrhu nevyužijí LED
světla, ale levnější zářivková svítidla. Tím se dosáhne snížení investice, protože zářivková svítidla
jsou levnější než LED svítidla.
Cenový rozdíl mezi svítidly však není tak velký, jak by se se očekávalo. Je to způsobené tím, že
LED svítidla jsou již na trhu delší dobu a tudíž se jejich prodejní cena čím dál více snižuje.
Nevýhodou oproti LED variantě je v tom, že se využitím zářivek zvýší instalovaný výkon v osvětlení.

Obrázek 16 Hlavní chodba, osvětlení zářivkovými svítidly Osmont Delia 3 PM, 2x32 W
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Obrázek výše dokazuje, že na hlavní chodbě se splní požadovaná minimální osvětlenost 100 lx.
Při nouzovém osvětlení se taktéž splní norma na minimální osvětlenost. Viz následující obrázek.

Obrázek 17 Nouzové osvětlení zářivkovými svítidly Osmont Delia 3 PM, 2x32 W

47

David Chramosta

4.3 Ekonomická stránka návrhu B
Jelikož se jedná pouze o změnu v typu svítidel, místo LED svítidel budou zářivková, nebude
investiční rozdíl tak markantní. To je způsobené tím, že cenový rozdíl mezi svítidly není velký.

Obrázek 18 Tabulka ukazující typ, počet a cenu svítidel v návrhu B

Ostatní prvky jako je instalační materiál nebo kabeláž se nemění, to znamená, že investice do
nich bude stejná jako ve variantě A.
Ovšem důležitou změnou je instalovaný výkon v osvětlení, tím se změní roční provozní náklady.
𝒏

𝑷𝒄𝒆𝒍𝒌 =

(6)

𝑷𝒊
𝒊.𝟏

𝑷𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝟑𝟏, 𝟏𝟔𝟖

(kW)

Instalováním zářivkových svítidel místo LED se razantně zvýšil instalovaný výkon, v návrhu A
byl instalovaný výkon přibližně 18 kW, nyní je již nad 31 kW.
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Při uvažování stejných vstupních hodnot jako v návrhu A, konkrétně ceny elektřiny
3,961 Kč/kWh a doby využití maxima 300 h se dostanu na náklady na osvětlení za jeden rok na
37 037 Kč, což je oproti 21 792 Kč velký nárůst. Je to tím, že spotřeba naroste na 9,35 MWh ročně.
Protože nyní bytové družstvo platí za osvětlení ročně 35 000 Kč, jedná se o prodražení provozu.
To je způsobeno tím, že v současné době se v objektu nachází nevyhovující osvětlení, které nesplňuje
normy ČSN, které udávají minimální osvětlení v místnostech.

4.4 Ekonomické shrnutí návrhu B
Na následujícím obrázku jsou zaznamenána všechna ekonomická kritéria, podle kterých se
rozhoduji. Přidal jsem k nim ještě výši investice a dobu porovnání, která je v tomto případě nižší,
a to 20 let. Důvodem je, že zářivková svítidla nemají tak dlouhou životnost jako svítidla LED.

Tabulka 8 Ekonomické ukazatele návrhu B.

Problém nastává u výpočtu prosté doby návratnosti, protože tato investice na rozdíl od předchozí
prodraží provoz, to znamená, že nebude žádná roční úspora. Proto nelze vypočítat prostou dobu
návratnosti.

Tabulka 9 Citlivostní analýza na velikost diskontu, návrh B

49

David Chramosta

Obrázek 19 Graf závislosti NPV na diskontu, návrh B
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5 Návrh C
5.1.1 Rozvaděče
V případě, že by se jednalo o rekonstrukci rozvaděčů, které by zůstaly na stávajícím místě,
nemusejí být použity protipožární rozvaděče. Tím lze snížit investiční náklady.
Investiční výdaje na rozvaděče by se v tomto případě snížily na polovinu, protože nebude
použita protipožární úprava.
Tato varianta počítá s LED svítidly a se sdružením spotřeby pod jeden fakturační elektroměr.
Pro přehled zde uvádím tabulku, kde je změna v investici patrná, ostatní investice zůstávají.

Tabulka 10 Tabulka ukazující investice do rozvaděčů (nižší cena rozvaděčů než v návrhu A)
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5.2 Ekonomické shrnutí návrhu C
V ekonomickém shrnutí lze konstatovat, že zvýšené NPV je dáno tím, že nebudou instalovány
protipožární rozvaděče, které mají pořizovací cenu dvakrát vyšší než normální rozvaděče.

Tabulka 11 Tabulka ekonomických kritérií a základních údajů o návrhu C

Z ekonomických kritérií vyplývá, že čistá současná hodnota je kladná, a oproti předchozím
variantám je na tom ještě lépe. S tím souvisí i velikost RCF, které v případě bez úvěru činí přibližně
100 tisíc Kč.
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6 Návrh A + změna tarifu na D25d
6.1.1 Tarif D25d
Tarif D25d je tarif, který lze využít v případě, že se v objektu nachází zařízení pro elektrický
ohřev vody. Tento předpoklad bytové družstvo splňuje, protože vlastní dva elektrické bojlery, každý
o elektrickém výkonu 12 kWe.
Změnou tarifu z D02d, který je vhodný pro byty, kde se vaří na elektrickém sporáku ale netopí
se elektřinou, na tarif D25d se změní struktura ceny za elektřinu. Důvodem je, že tarif D25d je tarif,
který je přizpůsoben k topení elektřinou. K topení je určen nízký tarif, kde je snížena cena za
odebranou elektřinu. V době vysokého tarifu je topení elektrickými zařízeními blokováno.
Opět se jedná o sdružení všech odběrů do jednoho odběru.

6.1.2 Ekonomický pohled na využití tarifu D25d
Největším rozdílem mezi VT a NT je v ceně za distribuci elektřiny, zatímco u VT je to
1820 Kč/MWh, tak u NT pouze 85 Kč/MWh.

Tabulka 12 Tabulka ukazující složení ceny elektřiny v tarifu D25d

Po následném výpočtu dle vzorce (8), který jsem modifikoval pro využití při dvojím tarifu, jsem
došel k ceně 3 593 Kč/MWh. Tato částka je platná pouze při spotřebě 160 MWh ve vysokém tarifu
a 68 MWh v tarifu nízkém. Při jiném rozložení spotřeby elektřiny se průměrná cena za MWh změní.
Právě z důvodu nepřesnosti při odhadování spotřeby ve vysokém, respektive nízkém tarifu, jsem
udělal citlivostní analýzu na rozložení spotřeby v tarifech.

Tabulka 13 Citlivostní analýza na rozdělení spotřeby do VT a NT, tarif D25d
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Z tabulky výše vyplývá, že když by byla celá spotřeba pouze v NT, byla by průměrná cena za
MWh pouze 1 914 Kč, včetně daně a regulovaných částí ceny elektřiny. Naopak, pokud by naprostá
většina spotřeby byla ve VT, byla by průměrná cena 4 223 Kč/MWh. Je vidět, že je zde velký rozdíl
a je nutné uvědomit si, že nízký tarif v sazbě D25d trvá pouze osm hodin denně.

Obrázek 20 Závislost průměrné ceny elektřiny na spotřebě ve vysokém tarifu

Graf ukazuje, že při zvyšování spotřeby elektřiny ve VT a současném snižování spotřeby
elektřiny v NT (součet vždy dá 228 MWh ročně) se průměrná cena elektřiny stále zvyšuje. Důvodem
je, že se čím dál více projevuje vysoká cena elektřiny ve vysokém tarifu. Průměrná cena bude pro
různé množství spotřebované energie různá, protože nezáleží pouze na poměru VT a NT, ale také na
stálých poplatcích, které například při spotřebě 1 MWh budou zásadnější než částka za
spotřebovanou elektřinu.

Tabulka 14 Citlivostní analýza závislosti NPV na průměrné ceně elektřiny
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Obrázek 21 Graf závislosti NPV na průměrné ceně elektřiny v tarifu D25d

Z grafu logicky vyplývá, že při zvyšování průměrné ceny elektřiny se bude snižovat NPV.
Důležité je poznamenat i to, že v případě využití úvěru bude čistá současná hodnota vždy nižší než
bez užití úvěru, to je způsobené tím, že diskontní míra je zvolena nižší než je úrok u úvěru.

Tabulka 15 Ekonomické ukazatele při využití tarifu D25d

Při průměrné ceně elektřiny 3 593 Kč/MWh je NPV bez využití úvěru 3 127 676 Kč, tato čistá
současná hodnota je nejvyšší ze všech zvolených návrhů. Důvodem je, že jsem zvolil poměrně
výhodný mix spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu. Bohužel tento můj odhad není přesný
a skutečnost nejspíš bude jiná. Když bude výsledný mix odběru elektřiny jiný, bude jiné i NPV.
Důležité je, že když se zvedne spotřebovaná elektrická energie při vysokém tarifu, bude
výsledné NPV nižší než je dle mého návrhu. Proto je v tabulce a grafu výše uvedena citlivostní
analýza na rozdělení spotřeby elektrické energie do NT a VT.
Investice je dle prosté doby nejrychleji navrácena a to již po 19 letech při využití vlastního
financování.
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7 Návrh D
Mým posledním návrhem je provést rekonstrukci, avšak beze změny způsobu napájení,
respektive ponechat vlastníkům bytů smlouvu s dodavatelem elektřiny.

7.1.1 Rozvaděče
V tomto návrhu se počítá pouze s rekonstrukcí elektrorozvodů bytového družstva. Rozvaděče
by byly opět nové, s DIN lištami. Na jednotlivých poschodích by se nacházely nové elektroměrové
rozvaděče, ve kterých by již ale byly fakturační elektroměry na DIN liště.
Nové hlavní rozvaděče v suterénu domu by byly napájeny ze dvou RIS, jako je to nyní. Pouze
by se vyměnily přívodní kabely tak, aby to odpovídalo současným normám a připojovacím
podmínkám PREdi.

7.1.2 LED osvětlení
V nebytových prostorách by se nacházelo LED osvětlení, jako je tomu v návrhu A. Osvětlení
by bylo napájeno z nových hlavních rozvaděčů (z části společné spotřeby), které se nacházejí
v suterénu domu.

7.1.3 Ekonomický pohled na návrh D
Tímto návrhem se dá razantně snížit investice, protože se jedná pouze o rekonstrukci, nebude
nutné platit za připojení objektu (200 000 Kč). Dále se sníží náklady na jistič. Investice se tak sníží
na 5 880 240 Kč.

Tabulka 16 Ekonomické ukazatele varianty D

Z tabulky ekonomických ukazatelů návrhu D vyplývá, že pouze při rekonstrukci
elektrorozvodů se investice nikdy nevrátí. A to i přesto, že investice nebude dosahovat takové výše
jako například v návrhu A. Důvodem je, že jediná úspora je ve spotřebě elektřiny, tato úspora však
není dostačující aby pokryla investici. Čistá současná hodnota činí téměř mínus šest milionů Kč.
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8 Návrh E – náhled na novou tarifní strukturu
Tento návrh počítá s novou tarifní strukturou, která se v poslední době stala terčem kritiky a byla
předána k přepracování. Jelikož však nejsou žádné informace ohledně toho, jak by přepracovaná
nová tarifní struktura měla vypadat, budu počítat s návrhem společnosti EGÚ Brno, a.s..
Návrh společnosti EGÚ Brno, a.s. mi poskytl vedoucí práce ve formě prezentace, jakožto
materiál k nastudování.
Pro mou diplomovou práci byl nejdůležitější slajd 46, který poukazuje na regulovanou část ceny
elektřiny, zejména distribuční část. Stávající tarifní sazby D01d a D02d se nyní sloučí a budou se
jmenovat D1Sd. Z tabulky na tomtéž slajdu je taktéž cena za jistič. Ta u jističe 3x25 A činí
349 Kč/měsíc bez DPH. Dále je zde uvedena cena za místo připojení (54 Kč/měsíc bez DPH) a cenu
za distribuci ve vysokém tarifu (139 Kč/MWh). Jelikož však není nikde psáno, jaká progrese bude
u poplatku za jističe, počítám s tím, že poplatek bude vzrůstat lineárně, to znamená, že pro jistič
3x400 A bude poplatek 81 080 Kč/rok s DPH.
Dalším problémem jsou systémové služby (SyS), protože zde chybí předpokládaný poplatek za
SyS. V celé prezentaci se neobjevuje žádná hodnota poplatku za SyS, pouze se píše, že bude změna
v tom, že se z ceny za MWh přejde na cenu na MW, respektive A. Po dohodě s vedoucím práce
uvažuji částku za systémové služby 4 800 Kč/rok (5 808 Kč/rok s DPH) při jističi 3x400 A.
Z hodnot výše je vidět, že v nové tarifní struktuře, pokud by byla dle tohoto návrhu, bude
nejzásadnější velikost jističe. Naopak se razantně snížila cena za distribuci elektřiny [33].
Při menší úpravě vzorce (8) mohu vypočítat cenu elektřiny v nové tarifní struktuře.
𝑷𝒆𝒍 =

𝑶𝒁𝑬 + 𝒔𝒊𝒍𝒐𝒗. +𝒅𝒂ň + 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓. ∙ 𝑬𝒄𝒆𝒍𝒌 + 𝑷𝑹𝑬 + 𝑶𝑻𝑬 + 𝒋𝒊𝒔𝒕𝒊č + 𝑺𝒚𝑺
𝑬𝒄𝒆𝒍𝒌
𝑷𝒆𝒍 = 𝟐 𝟒𝟓𝟏

(15)

(Kč/MWh)

Z výpočtu výše vyplývá, že změnou tarifní struktury se při změně způsobu napájení objektu
(jedno fakturační měření) razantně sníží cena za MWh. To je způsobené tím, že družstvo bude
odebírat velké množství elektrické energie. Vliv na to má samozřejmě snížení částky za distribuci
elektrické energie, kdy z dosavadních 1 881 Kč/MWh se sníží na 168 Kč/MWh. Cena za distribuci
se tak sníží více jak desetkrát.
Cena elektřiny 2 451 Kč/MWh je jasně nejlepší ze všech návrhů, konkurovat by mohl jedině
návrh A s přechodem na sazbu D25d, ovšem spotřeba by musela být z převážné většiny v nízkém
tarifu. To se ale neočekává a tudíž je tento návrh nejvýhodnější.
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Tabulka 17 Ekonomický pohled na návrh E, nová tarifní struktura

Při pohledu na tabulku výše je vidět, že tento návrh je velmi výhodný, protože investice se
zaplatí již po 10 letech (bez úvěru). Zároveň NPV je vyšší než 12 milionů Kč, takovéhoto NPV ani
jeden z předchozích návrhů nedosahuje. Jak jsem již zmínil výše, je to způsobené velmi nízkou cenou
elektřiny, která je poloviční než je v současné době.
Tento návrh bych samozřejmě doporučil realizovat, avšak zde je problém v tom, že nová tarifní
struktura se odvolala a bude v budoucnosti přepracována. Je možné, že NTS vejde v platnost s velmi
podobnými vlastnostmi a budou přepracovány jen drobnosti, zejména dopad na odběratele, kteří
odebírají malé množství energie (typicky garáže).
Následující tabulka ukazuje citlivostní analýzu závislosti NPV na diskontu.

Tabulka 18 Citlivostní analýza závislosti NPV na diskontu

Z tabulky výše vyplývá, že v rozmezí diskontu 0,5 % až 10 % by byl tento návrh vždy ziskový,
což je vždy pozitivum. V případě přemýšlení o využití úvěru se opět od 1,5 % vyplatí úvěr vzít.
V tomto návrhu jsem se rozhodl udělat citlivostní analýzu navíc, a tou bude citlivostní analýza
závislosti NPV na ceně za distribuci (Kč/MWh).

58

David Chramosta

Tabulka 19 Citlivostní analýza závislosti NPV na ceně za distribuci

Obrázek 22 Závislost NPV na ceně za distribuci

Jak je vidno z grafu výše, i při změně ceny za distribuci na 1000 Kč/MWh bude NPV stále
kladné. To znamená, že návrh spojený s novou tarifní strukturou by byl výhodný i za vyšší ceny za
distribuci.
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9 Celkové shrnutí

Tabulka 20 Tabulka ukazující celkové ekonomické shrnutí

Z tabulky výše vyplývá, že nejlepším návrhem je návrh E, který počítá s novou tarifní
strukturou. Důvodem je to, že změnou tarifní struktury dojde ke snížení ceny za distribuci elektřiny,
tím se razantně sníží cena za MWh, která pro tento návrh vychází 2 451 Kč/MWh. Prostá doba
návratnosti návrhu E je pouhých deset let a IRR, tedy vnitřní výnosové procento je lehce nad 10 %.
To je desetkrát více než je stanovený diskont. RCF je téměř půl milionu Kč, a proto je to nejlepší
varianta.
Naopak nejhůře vychází návrh D, který počítá pouze s rekonstrukcí elektrorozvodů bytového
družstva, aniž by se změnilo schéma napájení. Tedy každý byt má svůj vlastní fakturační elektroměr.
Nevýhodou je vysoká cena elektřiny, která činí téměř 5 200 Kč/MWh, což je více jak dvojnásobek
než v případě ceny v nové tarifní struktuře. Roční ekvivalentní peněžní tok tohoto návrhu činí
– 225 749 Kč. Tato hodnota vypovídá o nevýhodnosti tohoto návrhu, v případě ale, že se družstvo
nedohodne na sloučení pod jeden fakturační elektroměr, bude tato varianta jako jediná možná.
V případě, že se družstvo dohodne na sloučení pod jedno fakturační měření, bude nejvýhodnější
investovat do návrhu A+ tarif D25d, protože by zde byl nízký a vysoký tarif. Problém nastává v tom,
že nelze určit, kolik spotřebované energie bude v nízkém, a kolik ve vysokém tarifu. NT trvá osm
hodin denně, já počítal s tím, že bude v NT spotřebováno 48 MWh a ve vysokém 180 MWh, při
tomto mixu spotřeby je cena za MWh 3 803 Kč. Při jiném rozložení spotřeby je nutné přepočítat
průměrnou cenu za MWh, k tomu může napomoci citlivostní analýza, kterou jsem vypracoval.
Je nutné dodat, že všechny výše uvedené návrhy počítají s LED svítidly, až na jednu výjimku
a tou je návrh B. V tomto návrhu jsou navržena zářivková svítidla, která jsou sice levnější, ale cenový
rozdíl není tak velký, jak by se mohlo očekávat. V návrhu B je taktéž snížena vlivem zářivkových
svítidel doba porovnání na 25 let, protože zářivky mají kratší životnost.
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Obrázek 23 Graf velikosti RCF jednotlivých návrhů

Na obrázku 23 je vidět, jaký rozdíl je mezi jednotlivými návrhy při pohledu na jejich RCF.
Roční ekvivalentní peněžní tok je snaha maximalizovat, tudíž dle RCF je vhodné investovat do
návrhu E.
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Závěr
První část diplomové práce se zaobírá teoretickou částí návrhu, konkrétně současným řešením
a možnostmi rekonstrukce. V těchto kapitolách jsem se zmínil o druzích svítidel, možnostech
napájení objektu, ale také o současné spotřebě objektu, kterou je možné snížit správnou volbou
svítidel. Důležitou součástí je část, která se věnuje nouzovému osvětlení, které je dáno normou
ČSN EN 1838. Při nouzi je nutné zajistit osvětlení v ose únikové cesty minimálně jeden lux, přičemž
středový pás únikové cesty půl luxu. Se svítidly souvisí i další podkapitola této části, která se zabývá
způsobem zapínání osvětlení. V mém případě jsem se vždy rozhodl pro variantu kombinace PIR
čidel a vypínačů.
Druhou částí práce jsou již praktické návrhy rekonstrukce elektrických rozvodů bytového
družstva. Tuto část jsem pro přehlednost rozčlenil na několik kapitol, kde každá kapitola znamená
jeden návrh. V návrzích jsem se věnoval kompletnímu návrhu elektrorozvodů bytového družstva,
zejména jsem se zaměřil na svítidla, rozvaděče a způsob napájení. Návrh A je včetně výkresů
půdorysů, na kterých je zaznamenána nová situace elektro. Tyto výkresy jsou pro přehlednost práce
umístěny v přílohách (Příloha 4).
V návrhu A jsem využil LED svítidla na chodbách, v kójích a menších místnostech jsou svítidla
zářivková tak, aby se splnilo minimální osvětlení v daných prostorách. Rozvaděče jsem umístil na
nové místo, tudíž musí být s protipožární úpravou. Dále se sdružila veškerá spotřeba pod jedno
fakturační měření. Dle tohoto návrhu by investice dosahovala 6 413 940 Kč. Čistá současná hodnota
by činila cca 2 miliony Kč a roční ekvivalentní peněžní tok cca 80 tisíc Kč. To znamená, že investici
lze doporučit k realizaci.
Návrh B disponuje jednou změnou oproti návrhu A, a tou jsou svítidla, která by byla v tomto
případě zářivková. Investice by se tak snížila na 6 260 108 Kč, bohužel s touto úpravou ale souvisí
i snížení doby porovnání na 25 let. Zároveň bude zvýšena spotřeba elektrické energie, protože
zářivková svítidla mají vyšší spotřebu. NPV by dosahovalo 1 310 384 Kč a RCF bezmála 60 tisíc
Kč. Tento návrh by případně mohl být taktéž realizován.
Třetí varianta si zahrává s myšlenkou ponechat rozvaděče na stávajícím místě (avšak je vyměnit
za nové) a tím snížit náklady na rozvaděče, protože by nemusely být s protipožární úpravou. Jinak
se tato varianta neliší od první. Investice by byla v tomto případě 5 903 940 Kč, NPV by činilo
2 576 352 Kč, RCF by bylo 99 829 Kč a prostá doba návratnosti 19 let.
Další je varianta návrhu A, já ji pojmenoval A+D25d, která bere v potaz přechod na dvoutarifní
sazbu D25d. Tato sazba disponuje nízkým a vysokým tarifem, přičemž v nízkém tarifu je razantně
snížena cena za distribuci elektřiny. V tomto návrhu je ale důležité správně odhadnout množství
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spotřebované energie v NT a VT. Tím se totiž výrazně ovlivní průměrná cena elektřiny. Při vhodném
mixu lze dosáhnout velkých úspor. Čistá současná hodnota vychází na 3 127 676 Kč a RCF na
121 192 Kč, to vše když bude průměrná cena elektřiny 3 803 Kč/MWh.
U návrhu D jsem věnoval pozornost případu, že se nesdruží všechny odběru do jednoho. Tím
se totiž nesníží náklady za stálé poplatky. Tento přístup sníží výši investice, ale zhoršuje roční úsporu.
Uspoří se pouze na spotřebě za osvětlení. NPV by tak poprvé bylo záporné, a to – 5 826 053 Kč,
RCF by činilo – 225 749 Kč. Prostou dobu návratnosti tak nelze ani vypočítat.
Poslední návrh E je spíše nástin řešení v případě, že se v budoucnu prosadí nová tarifní struktura,
která je nyní odvolána. NTS počítá s razantním zvýšením ceny za jistič, a naopak razantním snížením
ceny za distribuci elektřiny. Při jističi 3x400 A vychází cena elektřiny 2 451 Kč/MWh, což je ze
všech návrhů nejnižší cena. Proto NPV vychází přes 12 milionů Kč a RCF téměř 500 tisíc Kč.
V případě platnosti této NTS by byla jasná volba k tomuto řešení, které zajistí dobu návratnosti deset
let.
Při využití úvěru se zhorší ekonomická kritéria (NPV, RCF, prostá doba návratnosti, IRR) avšak
zhoršení není tak razantní. Zhoršení je dáno tím, že zvolený diskont je nižší než úrok úvěru.
Závěrem lze říci, že nejvýhodnější by bylo, kdyby se prosadila nová tarifní struktura za stejných
předpokladů, s jakými počítám. Tím by se celá investice navrátila již po deseti letech (bez úvěru)
a doporučil bych k realizaci tuto variantu. V opačném případě doporučuji provést sdružení všech
odběrů do jednoho a přejít na tarif D25d. Nejméně výhodným návrhem je návrh D, který ponechává
stávající způsob napájení objektu.
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