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 Zvyšující se energetické požadavky koncových odběratelů elektřiny  
 implementace nových, energeticky náročnějších technologií 
(např. přechod na lithiové baterie v manipulační technice) 

 Rostoucí ceny elektrické energie 

 Nové směry – elektromobilita, chytrá města 

 Postupný přechod z centralizované výrobny elektrické energie            
k decentralizované 

 Tlak z Evropské Unie na plnění odsouhlasených kvót na snížení CO2 

 Masivní růst obnovitelných zdrojů vs. neadekvátní rozvoj přenosové 
infrastruktury  reálná hrozba blackoutu 

Aktuální trendy v energetice 



Vývoj spotřeby České republiky 



Odhad budoucí spotřeby České republiky 



Podnik vs. energetika 



Motivace pro budoucí rozvoj podniku 

 Optimalizace provozu 
 Efektivní využívaní energií 
 Úspora nákladů za spotřebovanou energii 

 Technická potřeba, tj. nedostatečná připojovací kapacita 
 Kvalita sítě 
 Opatření proti „blackoutu“ 

 

 Snížení odebírané energie ze sítě 
 Příspěvek ke snížení globálního CO2 
 Ekologičtější provoz 
 



Optimalizace provozu podniku 

Dobíjecí stanice pro EV

jsou zdrojem energie pro 
elektromobily. Kogenerační jednotky

jsou zařízení, která kombinují 
výrobu elektřiny a tepla. 
Lze je kombinovat 
s motorgenerátory a 
bateriovými úložišti.

Bateriová úložiště a 

ultrakapacitory

určené pro ukládání energie a 
její využití ve chvíli, kdy je jí 
zapotřebí. Lze je kombinovat 
s fotovoltaikou. 

Fotovoltaika

je technologie pro přímou přeměnu slunečního 
záření na elektřinu. Fotovoltaické zdroje 
přispívají ke snížení CO2.

UPS (záložní napájení)

je primárně určeno jako 
záložní zdroj energie pro 

aplikace, kde je požadavek 
na nepřerušitelný zdroj 
energie.

Motorgenerátory

jsou střídavé záložní zdroje 
sloužící pro zajištění 
nepřerušené dodávky 
elektrické energie. 

Trakční bateriové 

pohony

využívají principů 
elektrochemické reakce 
v olověných nebo 
lithiových článcích pro 
získání elektrické energie.



Návrh technologického řešení 

Analýza 

a rozbor 

Návrh    

a projekt 

Dodávka  

a instalace 

Provoz 

  
Komponenty 

Služby 



Představení společnosti IBG Česko 

Tým 

Historie 

Působnost 

Řešení 
Nabízíme vlastní energetické řešení postavené na 
prémiových komponentech světových výrobců. 

Působíme v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. 

Na trhu působíme více jak 25 let. 

Náš tým se skládá ze 150 zaměstnanců. 

Obrat 
Obrat skupiny se pohybuje v objemu přesahujícím  

900 mil Kč. 
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