
n Techniku potřebnou k výrobě stla-

čeného vzduchu a hospodaření s ním 

pravidelně mapujeme v tématu Servis-

ní a garážová technika. Tentokrát jsme 

se setkali s fi rmou, která kvalitu tohoto 

produktu umí měřit ve dvanácti parame-

trech, nacházet i neslyšitelné úniky stla-

čeného vzduchu a hledat řešení. Na oje-

dinělou skutečnost na tuzemském trhu 

jsme se zeptali výkonného ředitele fi rmy 

Air Consult CZ Jaromíra Procházky.

Začněme jednoduchou otázkou: 
Proč to všechno?

Na myšlenku měření stlačeného 

vzduchu mě navedla řada přátel, bý-

valých kolegů a zákazníků. Odešel 

jsem z branže stlačeného vzduchu 

a již neplánoval nic podobného. Pak 

volalo několik lidí, chtěli poradit. Jiní 

mi říkali, že byly fajn semináře, které 

jsem vedl. Současně se začaly množit 

otázky, proč se nevrátím do oboru. 

Možná posledním impulzem bylo 

přečtení pár studií o plýtvání se stla-

čeným vzduchem. Jedna z nich, půvo-

dem z Německa, přišla s výzkumem, 

že 1/3 kompresorů v této průmyslové 

zemi pracuje zbytečně jen z důvodu 

krytí ztrát v systémech stlačeného 

vzduchu. V té chvíli jsem se rozhodl.

Nemám povahu kopírovat to, co 

tady již je, a nerad chodím po vyšlapa-

ných cestičkách. To prostě dlouhodobě 

nefunguje. Jsem přesvědčen, že každá 

fi rma by měla přinést něco nového.

Co nové v tomto oboru přinášíte?
Pravděpodobně jsme první, nebo 

jedna z prvních v tuzemsku ryze kon-

zultantská fi rma v oboru stlačeného 

vzduchu. A tady je rozdíl v několika 

věcech. Snažíme se spolupracovat 

se širokým spektrem hráčů na trhu: 

uživateli, prodejci a také výrobci této 

techniky. Sledujeme reálný stav (na-

příklad měřením) a hledáme řešení. 

Je pak na klientovi - zadavateli, jak 

se k celé věci postaví. Nám zadavatel 

zaplatí za službu, je tedy motivován 

s výsledky naložit tak, aby se mu vlo-

žené prostředky co nejdříve vrátily.

Co máte navíc?
Měřicí technika je poměrně náklad-

ná a znalosti ještě dražší. My to vše 

v podstatě pronajímáme dalším. Zdá 

se to možná divné. Již dnes máme mě-

řicí techniku za statisíce. Mnohdy je 

pro většinu zákazníků lepší si měření 

objednat jako službu než kupovat dra-

hou techniku, dělat následné kalibra-

ce, a přitom ji nemít vytíženou. Naše 

náklady se tak nepřímo rozdělí mezi 

více subjektů.

Placené měření asi ano, ale mluv-
te také o návratnosti investice.

Na západ od nás, a nerad to pou-

žívám, je běžné za podobné služby 

platit. Snažíme se být nezávislí a hle-

dáme zájem zadavatele. To může být 

kdokoliv. Není naším zájmem stavět 

lidi proti sobě, právě naopak.

U nás většina spolupráce začíná 

fakty, která jsou opřena o jasná a prů-

kazná měření. Vše co říkáme, umíme 

většinou doložit měřením.

Návratnost je často až šokující. Ur-

čitě záleží na provozu, hlavně velikos-

ti a jeho stavu. Zásadní je ale to, že 

se musí něco stát, změnit, nejen zůstat 

u měření a čísel.

Jak klientovi ušetříte? 
Pokud mám kompresor a spočítám 

náklady na jeho desetiletý provoz, pak 

je známo, že jeho pořizovací cena je cca 

8 % z celkové ceny nákladů. Dvanáct 

procent spotřebuje servis a dominantní 

část 80 % tvoří náklady na elektrickou 

energii. Při nákupu zájemce sleduje 

zejména cenu kompresoru, což nechci 

zpochybnit. Problém je v tom, že pod-

le mých zkušeností již moc neřešíme 

náklady za spotřebu energie a provoz. 

Není to exaktní a viditelné. Nejde jen 

o to, kolik spotřebuje kompresor, ale 

také jaké mám ztráty v rozvodech, ja-

kou mám ztrátu tlaku v systému, na jaký 

tlak stlačuje kompresor atd. A s velikos-

tí provozu a kompresorů aktuálnost to-

hoto problému zcela nepochybně roste. 

Můžete to více konkretizovat 
na číslech? 

Zjednodušeně můžeme říci, že 

z 1 kW energie získám 10 m3 vzduchu. 

Záleží, jakým kompresorem ho vyro-

bím, na jaký tlak atd. Běžný kompresor 

s příkonem 15 kW za hodinu provozu 

spotřebuje energii za 45 Kč. Za rok při 

dvousměnném provozu (4000 hodin) 

spotřebuje energii za cca 180 000 korun. 

V provozu se zbytečnou ztrátou třetiny 

stlačeného vzduchu vyhodíte do vzdu-

chu zbytečně 60 000 korun ročně.

Zatím se bavíme pouze o energii, 

ale to zdaleka není všechno. Pokud za-

hrnu do provozních nákladů všechny 

související položky, pak nám vychází 

cena za 1 m3 vzduchu stlačeného na 7 

barů někde okolo 0,40 Kč, často i více. 

Nejde vůbec o to, abychom nepouží-

vali kompresory. Ve většině provozů je 

to nutné a zatím nikdo nevymyslel nic 

efektivnějšího. Cílem je však změna 

uvažování a vytvoření podmínek, aby 

systém pracoval efektivně. K tomu je 

třeba najít slabá místa a hledat řešení.

Děkuji za rozhovor. Příště bychom 

mohli probrat kvalitu stlačeného 

vzduchu a využití odpadního tepla 

z kompresorů.

Ladislav ČERNÝ

Lakovny a další provozy potřebují čistý stla-
čený vzduch. Může být měření kvality a nale-

zení úniků vzduchu pro dílnu přínosným?

Stlačený vzduch
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ZTRÁTY VZDUCHU

Průměr 
otvoru (mm)

Únik vzduchu 
při 0,7 MPa 

(m3/min.)

Cena 
za elektřinu/

rok (Kč)
1 0,0742 cca. 19 500
3 0,668 cca. 175 500
5 1,86 cca. 489 000
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O stlačeném vzduchu s nadhledem a perspektivou...
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