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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je stručné shrnutí možností získávání energie z lokálních dostupných 

zdrojů pro autonomní objekt a definice samotného pojmu - autonomní objekt. Práce se mj. 

zabývá stanovením potenciálů z různých zdrojů energie, možnostmi jejich realizace (z 

legislativního hlediska), návrhem postupu případně návrhů, jak získanou energií šetřit. Jelikož 

nám jde v autonomních objektech především o získávání tepelné a elektrické energie, je práce 

rozdělena právě na dvě hlavní podkapitoly, které se věnují stanovení potřebného množství dané 

energie, která by pokryla náš požadavek po ní. V další části je rozebrána stručně stavba 

Savoniova rotoru s generátorem, který si lze postavit doma. Jedná se o hybridní systém, jež se 

skládá ze solárního fotovoltaického panelu a samotné větrné turbíny s náležitými elektrickými 

zařízeními. Stavba Savoniova rotoru je zdokumentována v kapitole Přílohy, kde lze nalézt 

fotografie zobrazující fáze stavby. Nutno podotknout, že stavba není dokončena a že stanovení 

některých parametrů nebylo technicky nebo časově v domácích podmínkách možné. Takové 

měření by bylo zatíženo chybou. Jednotlivé problematiky jsou pak stručně vysvětleny a popsány, 

případně popsán postup, jakým lze postupovat v ideálním případě. V Závěru je stručně nastíněn 

postup při výpočtu ekonomické návratnosti metodou NPV (Net Present Value), která je často při 

rozhodování variant projektů používána. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Autonomní objekt; Savoniův rotor; energetický potenciál 
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ABSTRACT 

The aim of this bachelor´s thesis is to refer briefly about possibilities of obtaining energy 

from locally available resources for autonomous object and the definition of the term –  

an autonomous object. This bachelor´s thesis mentions processes how to gain energy from 

different sources, possibilities of their implementation (from a legislative perspective) or 

suggestions on how to save gained energy. We are concerned in the autonomous objects 

primarily and in the acquisition of heat and electrical energy, so the thesis is also divided into two 

main subsections dedicated to determining the required amount of the energy that would cover 

our demand for it. The next section briefly discusses the construction of Savonius wind turbine 

generator which we can build ourselves. This is a hybrid system that consists of a solar 

photovoltaic panel and the wind turbine with the appropriate electrical devices. Construction of 

Savonius wind turbine is documented in the chapter Appendix, where you can find photographs 

showing construction phases. It should be noted that the construction is not completed and the 

determination of some parameters were not possible technically at home. These measurements 

would be flawed. Individual issues are then briefly explained and described how they would be in 

the ideal case. In conclusion, the procedure for calculating is outlined by the method called NPV 

(Net Present Value), which is often used. 

 

KEY WORDS: Autonomous object; Savonius rotor; energy potential  
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1. Autonomní objekt a energie 

 

Lidstvo se naučilo v průběhu jeho dějin využívat neživé i živé objekty, posléze jevy 

vyskytující se na planetě Zemi, které mu umožňovaly zefektivnění práce. Po dlouhém vývoji 

a objevování objevil člověk nejušlechtilejší z energií – elektrickou energii. Lidstvo však v dnešní 

době stojí na rozcestí a hledá, jakým směrem se ubírat při získávání energie, na které jsme čím 

dál více závislými. Zvyšující se ceny ropy v důsledku politických krizí a válek, zvyšující se ceny 

silové elektřiny dohnaly mnohé majitele domácností k otázce, jakým způsobem by mohly své 

výdaje za komodity, jakými jsou teplo a elektrická energie, snížit. Nejdůležitější energií pro život 

člověka v našich zeměpisných šířkách je energie tepelná. Pochody, které produkují teplo, 

probíhají s vyšší účinností, než by tytéž zdroje poskytli při výrobě elektřiny.  

 

 

Obr. 1-1: Vývoj ceny ropy v letech 1860 až 2012 [22] 

Majitelé objektů v chatových zástavbách, kam nejsou zavedeny inženýrské sítě (plyn, voda, 

teplovod) a potažmo ani elektřina, jsou odkázáni na svépomoc. Řeší otázku, jak teplo či elektřinu 

získat a jaké možnosti z tohoto hlediska nabízí jejich pozemek či objekt. Autonomní objekt je 

tedy objekt bez vnějšího kontaktu s „komunálními“ sítěmi dodávající energii či vodu, která byla 

vyrobena či vytěžena na jiném místě, než je daný objekt s případnými přilehlými pozemky.  

Být energeticky nezávislým začíná být v západní společnosti, dalo by se říci, novým 

společenským stylem, při kterém se lidé občas snaží opět uplatnit znalosti našich předků,  

někdy je skloubit s novými znalostmi techniky, jindy použít technologii, která v dřívějších 

dobách nebyla dostupná, nebo by investice byla do takové technologie příliš nákladná. Majitel 

takovéhoto autonomního objektu by měl vzít v potaz při návrhu řešení „jak být nezávislým“,  

jak často a jak moc objekt využívá, co se týče energetického hlediska a také fakt, že takové 

nechráněné zařízení se může stát terčem vandalů či zlodějů. Protože nám jde tedy především  

o výrobu tepelné a elektrické energie, rozčlenil jsem první část práce na dvě části: výroba tepla, 

výroba elektrické energie. Největší boom zažil nárůst počtů instalací fotovoltaických panelů  
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po roce 2003, kdy byla stanovena státem garantovaná výkupní cena 6 Kč/kWh nebo garantovaná 

návratnost investice do 15 let [5].  

Předpokladem práce je fakt, že i u původně neautonomního objektu můžeme stanovit 

jeho energetický potenciál. Vybral jsem tudíž náš pozemek, na kterém stojí náš rodinný dům. 

1.1 Výroba tepelné energie 

Výroba tepelné energie za účelem vytápění autonomního objektu může být provedena hned 

několika způsoby: 

 

i. přeměnou z vyrobené elektrické energie, 

ii. spalováním chemicky uložené energie, 

iii. ohřev solárními kolektorovými články, 

iv. odvodem tepla při výrobě elektrické energie, 

v. geotermální energie, 

vi. jiné (např. odvod tepla produkujícího domácími zvířaty z chlévů). 

 

Majitel objektu nyní musí stanovit, kolik tepelné energie bude potřebovat. Při řešení této 

otázky bude hrát významnou roli roční období, ve kterém má být objekt využíván.  

Dále požadavek na systém jako takový: zdali má být voda pitná, zdali má být objekt temperován  

i přes zimu apod. Výpočtu tepelných ztrát se věnuje norma ČSN EN 12831. 

Z důvodů poruchy systému, krádeže nebo demontáže zařízení na výrobu tepla z obavy 

odcizení, by měl majitel myslet také na to, zda v objektu neumístit záložní a levný zdroj,  

který v případě požadavku dokázalo alespoň částečně teplo či elektrickou energii dodat. Taktéž je 

možné zjistit spotřebu tepla z dříve zjištěné spotřeby dané komodity. 

1.1.1 Solární energie na produkci tepla 

Slunce a jím vyzařovaná energie představuje nejdostupnější tzv. obnovitelný zdroj (Slunce 

bude životaschopné mnohem déle vzhledem k délce života na Zemi) energie na planetě Zemi.  

Za posledních 50 let byl učiněn v oblasti získávání této energie veliký pokrok a lze očekávat,  

že klesající ceny technologií se v budoucnu stanou konkurenceschopnými i bez využití dotace  

na pořízení takového systému [1].  

Čtyřčlenná rodina spotřebuje nejvíce energie na vytápění prostor, přičemž nízkoenergetický 

dům dokáže spotřebu tepelné energie výrazně snížit a pohybuje se průměrně okolo 45 % 

energetické spotřeby domu. Oproti tomu běžný dům na vytápění spotřebuje i více než 70 % 

spotřebované energie [2]. Co se týče umístění solárního systému, nejlepší je orientovat jej 

směrem na jih s přihlédnutím na roční období, zeměpisnou šířku a klimatické podmínky lokality. 

V letní den dopadne na 1 m
2
 plochy až 8 kW, při oblačnosti asi 2 kW. V zimě za slunečného dne 

asi 3 kW a za oblačnosti asi 0,3 kW. Systém je v našich zeměpisných šířkách vhodné umístit pod 

sklonem 45°, přičemž chceme-li zvýšit zisk v létě, můžeme sklon zmenšit i na 30°, v zimě zvýšit 

až na 60° [1]. Prakticky ale nemá význam měnit úhel kolektorů na ročním období a doporučuje se 

nechat je ve statickém sklonu 30° až 45° [3]. Přibližné údaje potřebné pro návrh systému lze najít 

na webových stránkách EU JRC [4]. Umisťovat zařízení není vhodné všude, neboť v zimních 
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měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem, může stín budovy panel stínit [6]. Nebo je možné 

úhel dopadu záření a intenzitu slunečního záření v dané lokalitě vypočítat přibližným výpočtem 

tak, že poloha Slunce je dána v každém okamžiku sevřeným úhlem vůči vodorovné rovině nad 

obzorem úhlem h a azimutem a, který lze vypočítat ze vztahu [3]: 

 

     
    

    
    ,  

 

(1.1) ( 

kde δ je sluneční deklinace (zeměpisná šířka v daný den v pravé poledne a τ je časový úhel. 

Každé hodině pak odpovídá tato hodnota asi 15°. Deklinace se počítá pro charakteristický den 

v měsíci, kterým v praxi bývá 21. den určitého měsíce. Hodnoty h jsou detailně  

tabelizovány v [3].  

 

Tabulka 1-1: Hodnoty sluneční deklinace v roce [23] 

Den Sluneční deklinace δ 

22. 12. 

22. 11. a 21.1. 

23. 10. a 20.2. 

23. 9 a 21. 3. 

23. 8. a 21. 4. 

23. 7. a 22. 5. 

22. 6. 

-23° 27´ 

-20° 

-11° 30´ 

0° 

11° 30´ 

20° 

23° 27´ 

 

Uvažovat o získávání energie ze slunce tak, aby bylo ekonomické, se vyplatí pro oblasti,  

ve kterých znečistění nepřesáhne průměrnou roční hodnotu Z = 3, kde Z je součinitel znečistění 

a lze jej vyjádřit vztahem [3]: 

 

  
         

         
   (1.2) ( 

 

kde Io je sluneční konstanta (přibližně 1,36 kW m-2
), In je intenzita záření na plochu kolmou  

ke slunečním paprskům při daném znečištění a Ič je intenzita záření na kolmou plochu  

ke slunečním paprskům při dokonale čistém ovzduší. Pro města se silným průmyslem dosahuje 
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součinitel znečištění Z dočasně hodnoty 8. Hodnoty Z = 3 dosahují venkovské oblasti bez 

průmyslového znečištění [3].  

Úhel 𝜓 je úhel, který svírá normála plochy, na kterou dopadá sluneční záření a sluneční  

paprsky [3].  

Vztah matematicky pro každou hodinu v měsíci zapíšeme:  

 

   𝜓                                (1.3) ( 

 

kde α je úhel skloněné plochy vůči vodorovné ploše a as je azimutový úhel normály plochy, 

na kterou dopadá sluneční záření, jež se skládá z přímého slunečního záření a záření difúzního. 

Intenzitu přímého slunečního záření, které dopadá kolmo na tuto plochu lze dostat ze vztahu [3]: 

 

       
(
   

 
)
,  

(1.4) ( 

 

kde ε je součinitel, který je nutné spočítat pro každou lokalitu a Z je součinitel znečištění  

(bude probrán níže) Jeho hodnota je závislá na výšce slunce nad obzorem a také na nadmořské 

výšce. Hodnotu součinitele ε vypočítáme: 

 

  
        [                         ] 

                
          

(1.5) ( 

 

Pomocí mapy [28] lze zjistit nadmořskou výšku daného místa. V případě naše pozemku je to 

hodnota přibližná výšce H = 200 m. n. m. Přímé dopadající záření se mění s výškou slunce nad 

obzorem, proto přímou složku slunečního záření pro každou hodinu dne v měsíci dostaneme ze 

vztahu [3]: 

 

           ,  (1.6) ( 

 

kde γ je úhel, který svírá normála roviny pozemku se slunečními paprsky. 

Difúzní záření je vlastně záření, které se v atmosféře rozptýlí odrazem od molekul plynu, 

prachu nebo mraků a lze jej vypočítat podle empirického vztahu [3]: 
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                                          (1.7) ( 

 

kde IPh je intenzita přímého záření na vodorovnou plochu, IDh je intenzita difúzního záření na 

vodorovnou plochu, α je úhel sevřený osluněné plochy oproti vodorovné ploše a r (0,1 až 0,25; 

volím r = 0,2) je reflexní schopnost přilehlých ploch odrážet světlo [3].  

 

Čili, pro výše uvedené musíme vyčíslit velikosti přímého a difúzního záření: 

 

              (1.8)  

                       (1.9) ( 

 

kde I0 je již výše zmíněná sluneční konstanta. 

Ve dnech jasných převládá sluneční záření přímé, výsledné záření dopadající na plochu  

je poté [3]:  

 

         .  (1.10) ( 

 

 Je-li v daný den zamračeno, je přímé sluneční záření menší než difúzní a proto lze člen IP 

zanedbat. Ve skutečnosti, pokud bychom chtěli být precizní, bychom museli přepočítávat 

koeficient ε a detailně zmapovat reliéf celého pozemku. Malou plošnou hustotu záření lze zvýšit 

použitím Fresnelových čoček [1]. Celé takové zařízení pak může být velmi nákladné a určitě je 

lepší zvážit, zda nebude lepší získávat teplo z jiných zdrojů [1] než ze slunečního záření.  

Celková teoretická energie dopadající na plochu QSteor za určité období je rovna obsahu 

plochy pod křivkou I = f(τ), kdy τ je čas, po který trvá sluneční svit. Teoretické hodnoty τteor jsou 

uvedeny v [3]. V našem případě je třeba QSteor dopočítat podle zjednodušeného předpokladu, 

který je uveden v závěru této kapitoly, a to podle vztahu: 

 

                                   (1.11) ( 

 

kde i je i-tá hodina dne slunečního svitu.  
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Teoretickou hodnotu energie tedy získáme jednoduše, a pokud tuto hodnotu podělíme 

teoretickou hodnotou slunečního svitu, dostaneme střední hodnotu intenzity záření 

 

     
      

     
   (1.12) ( 

 

Situace, kdy by sluneční svit trval tak dlouho a v plné síle, jak je uvedeno v tabulkách,  

s velkou pravděpodobností do roka nenastanou. Proto dlouhodobějším měřením intenzity v dané 

oblasti můžeme zjistit, jaká tato hodnota τ skutečně je. Zařízení musíme nutně dimenzovat na 

nejhorší možné scénáře stavu klimatu v daném ročním období v daném místě, chceme-li mít 

větší jistotu dodávek teplého vzduchu či teplé vody. Poměr mezi teoretickou hodnotou 

a měřenou je veličina zvaná poměrná doba slunečního svitu a s její pomocí vyjadřujeme 

očekávanou skutečnou hodnotu získané energie: 

 

       ̅           ̅         (1.13) ( 

 

kde  ̅ je poměrná doba slunečního svitu a QDden (tabelováno v [3]) je celková energie difúzního 

záření v charakter. dni. Po vynásobení těchto hodnot počtem dní v měsíci zjistíme teoreticky 

možný tepelný zisk v měsíci. Po sečtení těchto zisků dostaneme roční zisk. Hodnoty  ̅ jsou 

tabelovány v [3]. Celkový denní tepelný výkon Qcelk dopadající na pozemek o ploše A dostaneme 

ze vztahu: 

 

                 (1.14) ( 

 

Abychom mohli zjistit potřebnou plochu kolektorů, bude nejlepší operovat s měsíčními 

hodnotami, neboť tyto nám dají přehlednější informace o možnostech získávání tepelné energie 

ze Slunce.  

 

                 

 

(1.15) ( 

kde n je počet dní v měsíci. 

Je třeba ještě znát účinnost absorbéru, která se mění v závislosti na počtu krycích skel, 

odvodu tepla do okolí (ztráty), venkovní teplotě tv a vnitřní teplotě média ta. Experimentálně byly 
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sestaveny rovnice pro různé absorbéry, ale uveden zde bude vztah pouze pro absorbér s jedním 

krycím sklem, jehož reflexivnost r = 0,15 a součinitel ztrát k = 6 W m-2 K-1
:  

 

            
        

    
  

(1.16) ( 

 

Obecně platí, že je výhodnější ohřívat větší množství média na nižší teplotu (kvůli ztrátám)  

a na požadovanou teplotu buď médium ohřát jiným způsobem (např. v kotli), nebo smísit 

chladnější médium s teplejším, který nám dává druhý systém. Pak ale rostou, samozřejmě, 

finanční náklady [6]. Hodnoty účinnosti absorbéru se opět vyjadřují v průměrné hodnotě 

      v jednotlivých měsících v roce. 

Je třeba dodat, že výše uvedené úvahy jsou idealizovány a že ztráty při vyšších teplotách 

nerostou lineárně, ale rychleji [6]. Objekt, který je využívám po celý rok a jeho vlastník by rád 

využil získané teplo na vytápění interiéru, je třeba zajít ještě dále a vylepšit izolační vlastnosti 

objektu i za pomocí pasivních solárních prvků (např. sluneční okno, solární stěna atd.). Použití 

aktivních prvků - kolektorů - je zde ještě silněji vázáno na potřebu akumulace tepla v zásobníku. 

Pokud neumožňuje objekt výstavbu zásobníku bez velkých tepelných ztrát, bude pro vlastníka 

nejlepší zbavit se snahy získávání tepla z kolektorů a orientovat se na jiný – ekonomičtější, 

způsob získávání tepla, především spalování biomasy.  

Nyní známe vše potřebné pro to, abychom mohli stanovit potřebnou plochu kolektorů: 

 

  
         

           
 

(1.17) ( 

 

Solární systémy, kolektory, akumulátory tepla, rozvodná zařízení atd. lze následně dělit do 

nesčetných kategorií, o kterých nemá moc význam zde hovořit, neboť se nejedná o téma práce. 

Základní dělení se provádí na systémy aktivní (nejsou konstrukčními prvky budovy, objektu) 

a pasivní (jsou stavební součástí objektu, např. zimní zahrady, okna apod.). Jaký typ zvolíme, 

závisí na požadavcích, které si klademe.  

Požaduje-li majitel systém na vytápění vzduchu uvnitř objektu, je možné taktéž využít 

vzduchové kolektory. Vzduch má ale oproti vodě nevýhodu v malé měrné tepelné kapacitě c,  

tudíž je třeba větší aktivní plocha kolektorů, kterými bude procházet větší objemové množství, 

než by odpovídalo při průtoku vody [3]. Průchodem vzduchu kolektorem roste jeho teplota 

rychleji, proto je zapotřebí kvalitnější regulaci, aby nedošlo k přehřátí systému.  

Zpět k systémům s oběhem vody. Pravděpodobně budeme taktéž potřebovat oběhové 

čerpadlo (kolektor je nad úrovní zásobníku), které mj. umožňuje regulaci průtoku média (např. 

vypínáním a zapínáním čerpadla). Nepříjemné taktování čerpadla omezíme umístěním 
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vyrovnávacího zásobníku. Asi jen stěží si vystačíme s přirozenou cirkulací (kolektor je pod 

úrovní zásobníku). Následně musíme rozhodnout, zda bude spojení systému se zásobníkem přes 

výměník, nebo bez výměníku.  

Měřením bylo zjištěno, že sériové zapojení kolektorů zvyšuje výstupní teplotu, rostou 

tepelné ztráty a hydraulický odpor v trubkách. Při paralelním zapojení kolektorů hrozí 

nerovnoměrný průtok systémem [6]. Pozor je třeba dát na zapojení trubek systému! Měděné 

trubky nemohou navazovat na pozinkované ocelové trubky (ve smyslu proudění). Pokud bychom 

toto nedodrželi, ionty mědi by na oceli způsobily silnou rez [6]. Na umístění kolektorů na objektu 

není potřeba stavebního povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  

Níže jsou uvedeny grafické a tabulkové přílohy vztahující se k výše uvedeným výpočtům. 

Výpočet byl proveden pomocí programu Excel. Jak bylo výše zmíněno, abychom mohli získat 

energii dopadenou na pozemek, museli bychom vyčíslit velikost ploch jednotlivých měsíců na 

Obr. 1-2, což by bylo složité, proto jsem využil jednoduché geometrie, kdy je plocha tvořena 

obdélníkem a trojúhelníkem. Plochu je lepší vyčíslit planimetrováním nebo integrací. Celková 

roční teoretická energie dopadená na 1 m
2
 pozemku činí v našem případě 1066,6 kWh m-2

. Nutno 

podotknout, že tato hodnota bude nižší, protože je jisté, že systém nebude pracovat se 

stoprocentní účinností. Pak je tedy třeba hodnoty v měsíci vynásobit průměrnou měsíční 

hodnotou účinnosti systému. Nejvyšší účinnosti dosahuje systém v letních měsících, kdy často 

tolik energie ve formě tepla nepotřebujeme. 

Tabulka 1-2: Teoretické účinnosti absorbéru pro oblast Brna, teplota média 50°C 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

tv 1,7 2,8 7,0 12,0 17,2 20,2 22,1 21,8 18,5 13,1 7,7 3,5 

Istř 412 480 558 580 600 590 600 580 558 480 412 344 

η 0,15 0,26 0,39 0,46 0,52 0,55 0,57 0,56 0,51 0,39 0,23 0,04 
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Tabulka 1-3:Výsledné roční intenzity záření pro náš pozemek 

I [W∙m
-2]

 Hodiny (i) 

Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

XII.     216 408 534 578 534 408 216     

XI.     280 472 594 637 594 472 280     

X.    199 420 607 730 772 730 607 420 199    

IX.   123 329 546 728 845 887 845 728 546 329 123   

VIII. 

 

52 205 413 622 794 906 945 906 794 622 413 205 52 

 

VII. 35 84 246 449 652 816 921 958 921 816 652 449 246 84 35 

VI. 48 95 267 468 664 824 927 963 927 824 664 468 267 95 48 

V. 35 83 250 456 663 829 935 972 935 829 663 456 250 83 35 

IV. 

 

51 212 427 640 815 929 969 929 815 640 427 212 51 

 

III.   136 357 584 772 892 934 892 772 584 357 136   

II.    223 456 649 774 817 774 649 456 223    

I.     298 494 619 662 619 494 298     
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Obr. 1-2: Grafické zpracování výsledných intenzit v jednotlivých hodinách v měsících roku 
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Obr. 1-3: Teoretické průměrné měsíční účinnosti absorbéru při teplotě média 50 °C 
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Tabulka 1-4: Denní, měsíční a roční dopadená energie slunečního záření na pozemek 

 

Hodiny QSteor QDden  ̅ QSden QSměs QSrok 

Měsíc 
5 až 6   

18 až 19 

6 až 7  

17 až 18 

7 až 8  

16 až 17 

8 až 9  

15 až 16 

9 až 10 

 14 až 15 

10 až 11  

13 až 14 

11 až 12  

12 až 13 
[Wh m-2

] [Wh m-2
] [-] [W hm

-2
] [Wh m-2

] [Wh m-2
] 

XII.    216 623 942 1112 2893 400 0,18 849 26319 

1066614 

XI.    280 751 1066 1231 3328 480 0,31 1363 40890 

X.   199 620 1028 1337 1501 4685 690 0,38 2208 68448 

IX. 

 

123 452 876 1275 1573 1732 6031 970 0,39 2944 88320 

VIII. 52 257 619 1035 1415 1700 1851 6929 1220 0,48 3960 122760 

VII. 119 330 695 1101 1468 1737 1878 7329 1400 0,53 4542 140802 

VI. 143 362 735 1132 1488 1751 1890 7501 1450 0,56 4839 145170 

V. 118 333 707 1119 1491 1763 1906 7438 1400 0,53 4600 142600 

IV. 51 264 639 1067 1455 1744 1898 7119 1220 0,50 4170 125100 

III. 

 

136 494 941 1356 1663 1826 6416 970 0,37 2985 92535 

II.   223 679 1104 1422 1590 5019 690 0,23 1686 47630 

I.    298 792 1113 1281 3482 480 0,12 840 26040 
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1.1.2  Spalování biomasy na výrobu tepla 

Spalování biomasy (především pěstované fytomasy a dendromasy) vypěstované na pozemku 

objektu představuje snadný způsob, jak vytápět obytné prostory, přičemž účinnost procesu 

spalování dosahuje až 90 % [8]. Účinnost fotosyntézy se pohybuje pod hranicí 8 % [12]. 

Významné složky rostlin jsou: celulóza, oleje (ze semen), lignin, pryskyřice a hemicelulóza [12].  

Nevýhodou je, v případě neautomatizovaného procesu spalování, nutnost přikládání 

materiálu do kotle. Majitel objektu má na výběr z několika rychle rostoucích rostlin, které za pár 

let lze pokácet, aniž by bylo třeba povolení na kácení, neboť podle zákona č. 252/1997 Sb. v § 3 

se jedná o druh zemědělské kultury. Podle definice, rychle rostoucí energetická dřevina je taková, 

která má meziroční přírůstek 0,5 m a více a za rok lze z jednoho hektaru sklidit osm až 10 tun 

sušiny [11]. Mezi zástupci rychle rostoucích rostlin patří např. energetický šťovík, sláma, 

chrastice, křídlatka, vrby a ozdobnice [10]. Na zahájení pěstování na plantáži je třeba vyžádat 

potřebná povolení, a to především povolení podle zákona č. 114/1992 Sb. § 5, odst. 4, který se 

zabývá rozšiřováním nepůvodních rostlin [9]. Nepůvodní rostliny nelze pěstovat v chráněných 

přírodních rezervacích ani národních parcích. Doporučená doba obmytí topolu japonského se 

pohybuje okolo osmi let a následující dva roky dřevo vysychá. Výhřevnost dřeva může být  

až 18 MJ/kg [8]. Česká republika má přibližně polovinu zemědělské půdy vhodnou pro pěstování 

energetických rostlin [10]. Podle spalovacích charakteristik volíme vhodné spalovací zařízení, 

které v našem případě bude, pokud možno, levné. Pro malé spalovací jednotky nemá smysl 

vybírat nákladná zařízení. Pokud nechceme žádat o povolení pěstování nepůvodní rostliny  

na našem území, jako vhodný se jeví energetický šťovík nebo vrba košíkářská, a to především 

odrůda ULV [11]. Na pěstování energetických rostlin si lze zažádat o dotaci. Výhodou biomasy 

je nízký podíl síry.  

Možností, jak biomasu spalovat existuje celá řada. Nejstarším známým systémem pro 

spalování je otevřený krb. Dnes se již otevřené krby téměř nestaví, neboť mají malou účinnost 

(20 %) a spousta tepla odejde sáláním komínem nebo jej absorbují okolní zdi. Proto se stavějí 

krby uzavřené s krbovou vložkou, případně i výměníkem v kouřovodu, které mohou dosahovat 

účinnosti vyšší než 70 % [12]. Módní a vysoce účinné se začíná stávat pyrolytické spalování. 

Jedná se o princip, kdy prchavé spaliny, kterých má biomasa podstatnou část, se jímají 

v oddělené komoře, kde hoří při teplotě až 1000 °C [12]. Pokud je objekt historickou památkou, 

bylo by vhodné udržet ráz kachlovými kamny dosahující vysokých účinností (i nad 80 %) [12].  

 

V českých domácnostech se ujala ve velké míře teplovodní kamna, která lze zkombinovat se 

zásobníkem teplé vody. Voda tak slouží jak k vytápění, tak i užití. Musí být vybaveny 

směšovacím ventilem, protože při teplotě okolo 55 °C dochází ke kondenzaci spalin [12]. Šetřit 

energii v tomto případě lze vhodným umístěním spalovacího zařízení (v často obývaných 

prostorách), vedení ohřátého média co možná nejkratší cestou k místu spotřeby a zvolením 

spalovacího zařízení s vysokou účinností energetické přeměny. 
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Potřebné množství biomasy získáme ze vztahu: 

 

  
     

 
 

                 

 
  

(1.18) ( 

 

kde H je výhřevnost paliva, Qz jsou tepelné ztráty, V je objem vytápěných prostor, cvz je měrná 

tepelná kapacita vzduchu, t2 je teplota požadovaná a t1 teplota vzduchu před zážehem paliva.  

1.1.3 Jiné způsoby získávání tepla 

Mezi další způsoby získávání tepla nepochybně patří využití geotermální energie. V naší 

republice není zatím mnoho míst, kde by se takový způsob uplatňoval. Vyhloubení zemního vrtu 

s koaxiální trubicí, je pro majitele sezónního objektu výhodné, bude-li chtít po čas zimy objekt 

temperovat. Je-li zřídlo dostatečně velké a pro nás finančně v přípustné hloubce, není nad čím 

uvažovat a vrt uskutečnit, jelikož nám v tom případě odpadá mnoho starostí, který bychom měli 

s kolektorovým, aktivním systémem. Jsou-li podmínky vhodné, návratnost takové investice je 

rychlá [7]. V České republice je využití geotermální energie nepatrné. „V hloubce okolo 100 m je 

celoročně teplota 8 až 12 °C. Vrty tedy slouží jako zdroj nízko potenciálního tepla pro tepelná 

čerpadla“ [19]. Geotermální výtopny lze navštívit v Ústí nad Labem, Děčíně nebo v budoucnu 

připravovanou provozovnu v Litoměřicích. Jedná se ale o ojedinělé projekty s hloubkami vrtů  

(až 5000 m), který si běžný majitel těžko sám zaplatí. Vrty hlubší než 30 m může provádět firma 

s povolením Českého báňského úřadu [19]. Na stránkách ministerstva životního prostředí [19] lze 

taktéž najít orientační hodnoty pro dimenzování vrtu. Majitel možná bude muset oslovit 

projektanta s příslušným osvědčením, který zpracuje návrh vrtu. Na běžný vrt není potřeba 

samotný projekt a postupuje se podle § 76 – 94 stavebního zákon č. 183/2006 Sb. Vrty prováděné 

hornickým způsobem a vrty zasahující podstatně do zemské kůry samostatný projekt vyžadují 

[20]. Je-li navíc geotermální energie vázána na vodu (léčivou i neléčivou) je třeba provést 

hydrologický průzkum. Průzkumný vrt se v případě dříve provedených průzkumů nemusí konat, 

stačí pouze vyjádření hydrogeologa, ač se rozhodně v případě většího plánovaného odběru 

energie vyplatí průzkum provést. Stavební úřad posoudí, zda se k vrtu nemusí vyjádřit  

i vodoprávní úřad podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. [20]. 

Vytápění objektu pomocí elektrické energie v případě autonomního objektu je nesmyslná, 

neboť elektrickou energii získáváme s malou účinností. „Propálit“ vyrobenou energii je 

ekonomicky nevýhodné, leč probíhá s její přeměna na teplo s vysokou účinností. 

Využívání tepla chovných zvířat je spojeno s jejich chovem, to vyžaduje „plné“ pracovní 

nasazení a věnování se této činnosti. Chlévy musejí být kvůli ztrátám tepla pokud možno co 

nejblíže vytápěnému objektu. Kvůli zápachu je třeba použít výměníku tepla. Tento případ je pro 

podstatnou většinou majitelů autonomních objektů nesmyslný, zato se začíná silněji uvažovat  

o využití tzv. odpadních a šedých vod (na výzkumu se podílí VUT v Brně), které nezávisle  

na teplotě okolí drží teplotu mezi 10 až 15 °C [13]. 
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1.2 Získávání elektrické energie 

Bez elektrické energie si dnes již nedokážeme představit život a jako vyspělá západní 

civilizace jsme na ni takřka závislá. Elektřinu můžeme získávat mnoha způsoby s různou 

účinností přeměny energie. K výpočtu ostrovního systému budeme potřebovat znát, jakou hladinu 

napětí budeme ve výsledku požadovat na výstupu z akumulátoru (nejčastěji 12 V). Poté 

vybereme spotřebiče, zjistíme jejich příkony a vypočítáme potřebné množství elektrické energie. 

V další fázi plánování stanovíme přibližné ztráty energie v systému a konečně vypočítáme pro 

dané parametry dopadajícího záření na zvolený druh fotovoltaického panelu jejich plochu. 

K instalaci je potřeba řada dalších instalačních prvků, jako např. úchytky na uložení kabeláže, 

průchodky apod.  

Stanovit spotřebu elektrické energie je poměrně snadné. Můžeme buď sledovat spotřebu  

na elektroměru (doporučeno pro „nejvytíženější“ dny v roce, pokud byl instalován),  

nebo můžeme provést výpočet orientační, tj. pomocí štítkových hodnot příkonů spotřebičů  

a odhadované celkové doby, po kterou jsou soudobě v chodu. Tyto příkony Ps sečteme v hodnotě 

celkového příkonu Pc: 

 

   ∑       
(1.19) ( 

 

Není od věci tuto hodnotu o dalších 10 % navýšit, protože přívody ke spotřebičům znamenají 

další ztráty. U lednic je třeba počítat s nerovnoměrnými pracovními cykly kompresoru 

(kompresor odebírá velký výkon, nebo prakticky žádný), proto je u lednice výhodnější zjistit 

spotřebu energie v letních měsících. Stejně tak je třeba počítat se STAND – BY režimem u spotře-

bičů. Ztráty v ostrovním systému vykazují všechny prvky sítě. Dobré baterie pracují s 90 % účin-

ností, regulátory okolo 80 % (MPPT měniče až s 95 %), rozvodná kabeláž až s 95 %,  

solární panel běžně s 13 %, větrné turbíny s účinností až okolo 40 % [17]. Parametry zjistíme 

v katalogu výrobku nebo měřením. Potřebný výkon Ppotř. na výstupu elektrárny: 

 

       
  

∏  
  

(1.20) ( 

 

Podle typu pobytu (užívání objektu) vybereme druh panelu. Monokrystalické panely 

dosahují lepších účinností než polykrystalické při přímém slunečním záření. Pokud chceme být 

kapacitně soběstační po celý rok, musíme dimenzovat systém na nejhorší měsíc v roce, co se týče 

produkce. Pro víkendové pobyty stačí tento zlomek vynásobit podílem dní, které hodláme strávit 

na objektu k počtu dní v týdnu, to jsou tedy 2 dny víkendu k 7 dnům týdne. Tento kalkul může 

zmenšit potřebnou plochu panelů i 3 krát [21]. Solární systém můžeme spojit paralelně s větrným 

generátorem a dostaneme tak hybridní systém. Uwe Hallenga ve své knize [17] píše, že oba 



29 

 

systémy se dokáží vhodně doplňovat, neboť např. při bouřkách a zimních měsících je větrná 

elektrárna, dle jeho zkušeností, produktivnější. 

 

Potřebnou orientační kapacitu akumulátoru dostaneme po výpočtu: 

 

  
              

 
  

(1.21) ( 

 

kde d je počet hodin dní zálohy, U je napětí na svorkách baterie, ηr je účinnost rozvodů a ηm 

je účinnost měniče. 

V případě klasického autonomního objektu je možné uvažovat zatím pouze o 3 možnostech 

výroby elektřiny: 

i. solární fotovoltaické panely 

ii. vodní elektrárna 

iii. větrná elektrárna 

 

1.2.1 Solární fotovoltaické panely  

Výroba elektrické energie využitím fotoelektrického jevu, který je podstatou funkce 

fotovoltaického panelu (FVP), se stala v poslední době velmi oblíbenou. Státem garantované 

výkupní ceny vyrobené elektřiny způsobily prudký nárůst instalovaného výkonu FVP,  

především v letech 2008 až 2010. Na výběr máme FVP vyráběné na různých bázích. Postup při 

zjišťování kolik energie můžeme získat na pozemku o určité rozloze za rok, bylo uvedeno  

v kapitole 1.1.1. Tato hodnota odpovídá velikostí veličině QSrok, ale zde bude lepší nazývat ji jako 

dopadající roční výkon na jeden m
2
 PDoprok a pokud ji vynásobíme účinností přeměny, pak 

dostaneme velikost energie, kterou lze teoreticky na pozemku zachytit na 1 m
2
: 

 

                    (1.22) ( 

 

V našem případě pak při průměrné roční účinnosti panelu 13 % bude přibližně  

PSrok 138,6 kWh    . 

Nezpochybnitelnou výhodou FVP je prakticky všudypřítomnost slunečního záření, čili jejich 

usazení je možné téměř všude. Nicméně, výběr použité technologie u FVP se řídí složením 

dopadajícího zření v daných zeměpisných šířkách. V našich šířkách, kdy je v některých lokalitách 

poměrně často pod mrakem, se preferuje instalace polykrystalických panelů [1].  
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Určíme si výkon panelu, který potřebujeme pro výrobu, z hodnot dopadající intenzity záření, 

sklonu, druhu panelu atd. pomocí programu na stránkách [27]: 

 

        
      

     
  

(1.23) ( 

 

kde Ppotř je potřebný výkon panelu a Ppeak je počet watthodin, který za 1 den vygeneruje  

1 wattpeak panelu. Zjistili jsme tedy, jakou hodnotu výkonu potřebujeme u našeho panelu.  

Ppeak  zjistíme právě na stránkách [27]. Plocha FVP zde roli nehraje. Výrobce panelu, který jsem 

zvolil pro demonstrační výpočet, neuvádí účinnost panelu (NETC-M40), budeme tedy uvažovat 

zvolenou hodnotu 14 %, skol panelu 30 ° a přesnou orientací na jih (azimut je tedy 0°): 

 

Obr. 1-4: Hodnoty výroby elektrické energie v roce 

Vybereme nejnižší hodnotu denní průměrné výroby období, ve kterém chceme energii 

z panelu čerpat pro udanou hodnotu spotřeby. V našem případě celoročně, jedná se tedy o hod-

notu Ppeak = 0,04 kWh (prosinec a leden). Nutno dodat, že dimenzování celého systému na 
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nejhorší podmínky v roce je ekonomicky nevýhodné, což lze vidět z Obr. 1-4, kdy v létě je 

potřeba 4,25 krát menší plocha panelů.  

Význam jednotlivých veličin je již znám. Pro usazení FVP platí prakticky stejná pravidla, 

jaká byla zmíněna výše. Oproti kolektorům FVP dosahují podstatně nižších účinností  

(okolo 13 %) energetické přeměny, proto pro větší požadované výkony je třeba daleko větší 

zastavěné plochy. Stejně jako u kolektorového systému, i zde je funkčnost ostrovního systému 

s FVP podmíněna přítomností dalších zařízení a přístrojů, jako jsou solární regulátor,  

kvalitní baterie, propojky a průchodky. V panelu „vzniká“ stejnosměrné napětí a proud na 

fotoelektrickém principu. Majitel má na výběr, zda použije stejnosměrné rozvody ke 

spotřebičům, nebo bude energii „skladovat“ v podobě chemické energie elektrolytu akumulátoru 

a následně, v případě potřeby, si za pomoci střídače přemění stejnosměrný proud na střídavý [1]. 

Šetřit energii lze prvky pracující s vysokou účinností, velkými průřezy kabeláže a jejich krátkými 

vzdálenostmi k místu spotřeby. Z ekonomického hlediska je výhodnější použití stejnosměrného 

přenosu, jelikož při přenosu vedením vznikají menší odporové ztráty a nemusíme odevzdávat část 

získané energie střídači k PWM nastřídání napětí. Přibližné schéma zapojení ostrovního systému 

by mohlo vypadat přibližně takto: 

 

Obr. 1-5: Schéma zapojení fotovoltaických panelů 
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1.2.2 Malá vodní elektrárna 

Pokud má vlastník autonomního objektu (zde tedy především majitel pozemku) štěstí,  

kdy mu jeho vlastním pozemkem protéká potok či potůček, může využít i potenciálu ukrytého ve 

vodním toku. V ČR lze najít soukromé rybníčky a nádrže, které si vybudovali lidé svépomocí. 

Takové řešení by dovolilo „akumulovat“ energii a využívat ji s pomocí akumulátorů jen tehdy, 

kdy je zapotřebí, pomocí regulace průtoku. Na výstavbu soukromého rybníčku nebo vodní nádrže 

je třeba stavebního povolení a celá stavba musí projít klasickým stavebním řízením. Avšak, 

vyřídit povolení na výstavbu nové vodní elektrárny je prakticky nemožné [15] a výhodnější je 

rekonstrukce stávající vodní elektrárny. Nepříznivými důsledky staveb vodních elektráren je 

zvýšená hlučnost a odkysličování vody na výstupu z elektrárny. Roste také teplota vody, která 

nesmí překročit hydrogeology dovolený rozdíl na vstupu a na výstupu. Podle odhadu, nevyužito 

je dosud v naší zemi asi 30 % vodní energie [15]. Vhodně řešené vodní elektrárny mají velmi 

rychlé doby návratnosti. U některých projektů zaznamenala skupina ČEZ návrat investice již  

po třech letech [15]. Zákony, které se věnují stavbám vodních elektráren, jsou především zákon  

č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí nebo zákon č. 254/2001 Sb. O vodách 

a o změně některých zákonů. VUT v Brně učinilo technický pokrok v oblasti turbínové výzbroje 

elektráren s velmi malými spády a má patentovánu vírovou turbínu. Pro malé spády se často 

využívají šnekové vodní turbíny pohánějící asynchronní generátor.  

Postup při stanovení základních parametrů elektrárny bude na začátku obdobný, jako byl  

u solárních elektráren, tedy stanovení požadovaného výkonu v různých měsících v roce. I zde 

bude hrát roli nevypočitatelnost počasí, kdy jsme svědky extrémně suchých roků střídajícími se 

s roky na srážky nadprůměrnými [16]. 

Potenciální energii vázanou na vodu lze získat z rovnice: 

 

         (1.24) ( 

 

kde H je spád, g je tíhové zrychlení a m je hmotnost proudící vody. Pro získaný výkon na 

výstupních svorkách elektrárny lze psát: 

 

                                      (1.25) ( 

 

 kde ρ je hustota kapaliny, Qv je objemový průtok, ηg je účinnost generátoru, ηt je účinnost 

turbíny, ηpřevod je účinnost převodu mezi turbínou a generátorem (nejčastěji řemenový) a ηpřenos je 

účinnost přenosu energie k baterii. V nádrži s faunou vždy musí zůstat minimální objem vody, 

což limituje provoz. Objemový průtok lze snadno získat měřením, kdy se naplní nádoba  

o známém objemu za měřený čas. 
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Výběr typu turbíny pak určuje parametr zvaný součinitel rychloběžnosti a lze jej vypočítat 

dle vztahu: 

 

    
√  

√   
 
 

  
(1.26) ( 

 

kde n jsou požadované otáčky na rotoru generátoru, Qv je objemový průtok turbínou a g je 

tíhové zrychlení. Pro požadovaný výkon můžeme měnit pouze parametry technické (účinnosti 

převodu, přenosu atd.) a celkový spád. Stačí tedy spočítat ze vztahu (1.25) potřebnou výšku 

spádu H a následně podle součinitele rychloběžnosti nb ve vztahu (1.26) vybrat turbínu. Na našem 

pozemku se žádný vodní tok nenachází. Výběr vodní turbíny dle součinitele rychloběžnosti lze 

provést na základě údajů uvedených v [34]. 

 

 

Obr. 1-6: Malá soukromá vodní elektrárna Kaplice [25] 

 

1.2.3 Větrná elektrárna 

Větrné elektrárny jsou po fotovoltaických elektrárnách druhým nejrozšířenějším prostředkem 

pro získávání elektrické energie [17]. Jako předešlé druhy energií, tak i větrná energie má původ  

ve sluneční energii. Jev zvaný vítr vzniká při vyrovnávání tlaků v atmosféře, kdy je vzduch nad 

rovníkovými oblastmi oteplován rychleji, než nad póly. Teplý vzduch stoupá vzhůru, vzniká 

podtlak a na jeho místo je „nasáván“ vzduch studenější, který „má snahu“ tlak vyrovnat [17].  
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Lidstvo se naučilo využívat energii větru v dávných dobách k pohonu mlýnských kol  

na mletí mouky. „Energetická krize v roce 1974 inicializovala návrhy malých větrných turbín… 

První větrná turbína pro komerční využití byla prodána v roce 1976.“ [14].  

Dnes na internetu nalezneme nepřeberné množství výrobců větrných turbín i návodů, jak si 

svépomocí turbínu vyrobit sami.  

Vítr je prakticky všudypřítomný a můžeme tedy říci, že se jedná o dostupný,  

leč nevyzpytatelný, zdroj energie. Bohužel, překážky stavěné větru do cesty způsobují 

nerovnoměrnost proudění, a tak na stavbu větrné turbíny je třeba pečlivě vybrat místo. 

Stavba celého zařízení ale začíná úplně jinde, než u stanovení potřebného výkonu a při očekáváné 

rychlosti větru. Výchozím bodem pro projektování je stavební zákon č. 183/2006 Sb.,  

který v § 104, 2. odst., písmeno e) mimo jiné rozděluje větrné elektrárny s výškou stožáru  

do 10 m a nad 10 m. Ve stejném zákonu v § 103, 1. odst. písmeno e) se lze dočíst, že povolení 

nevyžadují stavby pro výrobu elektrické energie (neplatí pro vodní díla) nepřesahující 

instalovaný výkon 20 kW (zákon prošel 1. 1. 2013 procesem novelizace [31]). Bohužel, výše 

citované neplatí pro větrné elektrárny podle § 104 (stavby vyžadující ohlášení). Pro uživatele je 

výhodnější samozřejmě postavit vyšší sloup, neboť ve vyšších výškách dosahuje vítr vyšších 

rychlostí a nízké překážky jemu kladené do cesty nemusejí ovlivňovat chod zařízení, nicméně, 

pro stožáry nad 10 m vyrobené svépomocí již potřebujeme podat k žádosti o stavbu také požární 

zprávu, která se v případě, že nejste odborníkem na požární bezpečnost s posuzovací pravomocí, 

může stát nemálo prostředků. Nebudou-li sousedé namítat nic proti stavbě, tak stožár do 10 m lze 

postavit ve zrychleném řízení na tzv. územní souhlas. Vznese-li některá z dotčených osob 

(vlastníci sousedních pozemků) námitku proti stavbě, proces probíhá cestou klasického 

stavebního řízení. FVP jsou takové přítěže zbaveny.  

Umisťování rotorů na stavby se nedoporučuje kvůli možným silným vibracím [17]. Objekt 

v lokalitě, kde dochází často ke změnám směru větru, případě k jeho cirkulaci vlivem překážky, 

je lepší využít vlastností dvoustupňového nebo průtažného Savoniova rotoru, který není závislý 

na směru proudění větru a nemusí být vybaven směrovým křídlem ani pojistnou pružinou proti 

silným větrům, které by jinak vrtulový rotor nebo zapojené elektrické zařízení poškodily [18].  

Výkon elektrárny P o opisné ploše rotoru A, kterou proudí vzduch o hustotě ρ, účinnosti ηcelk 

a rychlosti v je [17]: 

 

       
 

 
           

(1.27) ( 

 

Z rovnice (1.27) vypočteme potřebnou plochu opsanou rotorem A. Každý typ větrné turbíny 

lze rozdělit podle jejich rychloběžnosti, resp. pomaluběžnosti. Tato charakteristika nám udává 

počet otáček při rychlostech větru. Na základě požadavků volíme větrnou turbínu a odečteme, 

s jakou účinností pracuje.  
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Chceme-li si vrtulový rotor postavit sami, návod na výběr profilu křídla nalezneme v [17]. 

Rychloběžné rotory (listové) se hodí pro výrobu elektrické energie více, než turbíny 

pomaluběžné, jako je Savoniův rotor.  

Návrhu větrných elektráren předchází měření trvající minimálně rok. Výška stožáru závisí  

na rychlosti větru nad zemským povrchem, neboť vyšší stožáry jsou více namáhány silou větru, 

vyžadují lepší kotvení a jejich údržba je tak nákladnější [33]. Rychlost větru závisí na tlakovém 

gradientu (vzniká rozdílnými teplotami), Coriolisově síle (vzniká vlivem rotace Země), síle tření 

(okolní reliéf a objekty u elektrárny) a odstředivé síle. Atmosférické podmínky ovlivňují cyklóny 

o nízkém tlaku vzduchu a anticyklony o vysokém tlaku vzduchu a bezvětří. V ČR pak počasí 

ovlivňují islandská a středozemní cyklona, azorská a sibiřská anticyklona. Příznivý vliv  

na povětrnostní podmínky na jižní Moravě má deformační účinek Alp, kdy vlivem dýzového 

efektu roste rychlost větru. Ve vyšších nadmořských výškách bývá rychlost větru průměrné vyšší, 

avšak klesá hustota vzduchu. Z hygienického hlediska nesmí hluk při chodu elektrárny dle 

předpisu vlády č. 148/2006 Sb. překročit hodnoty LA eq 40 dB v chráněném venkovním prostoru 

a 30 dB v chráněném vnitřním prostoru, na nechráněném venkovním prostoru 60 dB ve dne  

a 50 dB v noci [33]. Pro oblast Brna (Brno – Tuřany) je průměrná rychlost větru 3,2 m     [17]. 

 

 

Obr. 1-7: Savoniův dvoustupňový průtažný rotor [26] 
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2. Stavba Savoniova rotoru 

Bakalářská práce má taktéž za cíl popsat prakticky konstrukci malé větrné elektrárny. 

S ohledem na skutečnost, že je dům obýván i rodiči, bylo třeba podniknout takové úpravy,  

aby byl vzhled i rozměry pro oba rodiče přijatelné. Konstrukčně nejjednodušší je rotor typu 

Savonius, proto byl vybrán. Ten má oproti vrtulovým rotorům tu nevýhodu, že jeho účinná 

plocha lopatek je ve srovnání s účinnou plochou listů vrtulového rotoru stejného výkonu 

podstatně větší, ale nezáleží zde na směru vanutí větru. Chceme-li postavit elektrárnu, jejíž 

rotorovou plochou protéká vzduch o výkonu 500 W při teoretické rozběhové rychlosti větru v = 2 

m     [17] musela by rotorová plocha opsat prostor o daleko větším obsahu. Níže je uveden 

demonstrační výpočet: 

               (2.1.)  

  
 

          
 

     

                             
         (2.2.)  

Tomuto výsledku by odpovídal např. Savoniův rotor o čtvercovém tvaru lopatky o délce 

strany: 

   √  √               (2.3.)  

Oproti tomu u rotoru s vrtulí výsledný průměr vrtule bude jen: 

  √
  

 
  √

         

 
         (2.4.)  

Z výsledků vyplývá, že průměr vrtule bude delší než hrana lopatky Savoniova rotoru. Může 

se zdát, že přece jen původní tvrzení není pravdivé, ale vše se změní ve prospěch vrtulového 

rotoru poté, co si uvědomíme fakt, že na roztočení Savoniova rotoru musíme mít lopatky alespoň 

dvě, a to už nám dělá na rozměrech rozdíl pořádný.  

První rovnotlaký rotor tohoto typu sestavil finský lodní technik Sigurd Johannes Savonius již 

v roce 1922 [29]. Lopatky původního Savoniova rotoru jsou vůči sobě předsazené o 20 % plochy 

lopatky. Nevýhodou Savoniova rotoru je tzv. mrtvý úhel. Pokud bude rotor mít pouze jeden 

stupeň dvou lopatek, pak při větru dujícím rovnoběžně s tečnou vrchlíku lopatek se rotor 

neroztočí. Proto byl konstrukčně rotor upraven do dvou stupňů nad sebou tak, aby byla chyba 

mrtvého úhlu odstraněna. Lopatky prvního stupně jsou pootočeny oproti lopatkám druhého 

stupně o 90°.  

Savoniův rotor má jednu relativní nevýhodu, která se ovšem při vyšších rychlostech větru 

stává výhodou, a tou vlastností je jeho nízká rychloběžnost [17]. Při silných větrech, kdy hrozí 

poničení vrtulového rotoru a vybití ložiska vlivem silných vibrací dokáže Savoniův rotor stále 

pracovat. Kutilové a vědci už navrhli několik konstrukčních úprav rotoru, který nakonec vyústil 

v konstrukci tzv. průtažného rotoru se třemi lopatkami posunutými vůči sobě o 120°. 
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Po dohodě o stavbě elektrárny, bylo třeba zjistit, jak je stavba elektrárny řešena legislativně. 

Na tyto stavby pamatuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., resp. § 104 2. odst. písmeno e), který 

rozděluje elektrárny podle výšky konstrukce na elektrárny do 10 m a na elektrárny nad 10 m. 

Malé elektrárny do 10 m se řeší v územním rozhodnutí, ke kterému je třeba získat stanoviska 

dotčených orgánů, a to Odboru životního prostředí (OŽP), Krajské hygienické stanice (KHS) 

a Hasičského záchranného sboru (HZS) pro stožáry vyšší než 10 m. Vyžaduje se taktéž souhlas 

majitelů sousedních pozemků, technická dokumentace a náčrt umístění podle katastrální mapy. 

Těmto komplikacím se lze vyhnout elegantním řešením tak, že elektrárnu nebudeme usazovat do 

betonového základu, ale necháme ji pouze na podstavci, aby ji vítr nepřevrátil. Takto se totiž 

nejedná o stavbu, ale pouze o výrobek. 

2.1 Generátor 

Generátor je elektrickou částí elektrárny sloužící k výrobě elektrické energie. Generátor byl 

nakonec vyroben podomácku. Nabízela se varianta koupi nějakého automobilového alternátoru, 

ale bylo by třeba nechat vysoustružit ozubená kola spojená řemenicí. Tato varianta by byla určitě 

levnější a, patrně i díky zpřevodování do rychla, i účinnější, ale je méně zajímavá. Samotná 

stavba generátoru je práce na delší čas, při které požadujeme, aby prakticky všechny cívky byly 

totožné kvůli symetrii napětí a proudu. Musíme tedy dodržet směr navíjení, průměr a počet 

závitů. 

Během plánování jednotlivých komponent se ukázalo být nejsložitějším právě návrh rotoru 

a statoru generátoru. Po delších úvahách nad cenami a množstvím neodymových magnetů,  

které budou tvořit rotorovou část generátoru, jsem vybral typ VMM7 – N42 od firmy Magsy s.r.o. 

Níže popsaný postup návrhu doporučuji s ohledem právě na konečnou částku za materiál.  

Průměr jednoho magnetu jsou 3 cm a vysoký je 1 cm. Na internetu lze zjistit charakteristické 

hodnoty magnetu, kterou výrobce garantuje [30].  

Tabulka 2-1: Vlastnosti koupených magnetů při 20 °C [30] 

Typ 
Remanence  

[mT] 

Koercitivita 

[kA     ] 
Vnitřní koercivita 

[kA     ] 
Max. energetický součin 

[kJ     ] 
VVM7 1300 - 1350 876-969 >=955 318-334 

 

Magnety byly podle kritérií (cena, rozměr a remanence) vybrány po zdlouhavém váhání 

právě kvůli příznivým rozměrům, velikosti remanence a ceně. Posléze bylo třeba přejít 

k plánování statorové části, neboť ta bude udávat, jak budou na statoru magnety od sebe 

vzdáleny. Z geometrické znalosti průběhů proudů a napětí u třífázové soustavy je prakticky hned 

jasné, že magnetů bude třeba více než cívek, a to v poměru 12:9 (Příloha J) [35]. Cívky musely 

být velikostně přizpůsobeny průměru magnetů tak, že cívka měla maximální průměr 

dvojnásobný, než je průměr magnetu. Magnety jsou poskládány na rotoru tak, aby se střídal 

severní magnetický pól s jižním. 
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Pro cívky jsem zvolil drát o průměru 1 mm s tím, že za rotorovou částí bude pokračovat již 

izolovaný měděný 2,5 mm
2 

CYA vodič. Orientační délku lakovaného drátu použitého na vinutí 

cívek byl stanoven ze vztahu: 

 

                                             (2.5.) ( 

 

kde N je počet cívek, dstř je střední průměr cívky, Z je počet závitů. Celkovou délka byla 

navýšena o 10 %, které připadnou na pospojování jednotlivých cívek a vývodů z generátoru.  

Je jasné, že délku je třeba zaokrouhlit na celé stovky nahoru, a tak koupeno bylo tedy 200 m la-

kovaného měděného drátu. 

 Práci na generátoru byla zahájena navíjením cívek. Všechny cívky by měly být prakticky 

ideálně identické. Nemá smysl ani diskutovat o tom, zda je to v domácích podmínkách vůbec 

možné, ale pro maximální podobnost všech cívek jsem udělal maximum. Pokud budou cívky 

dobře navinuty, měly by mít prakticky totožné velikosti odporů. Měření odporů cívek je po jejich 

navinutí nezbytnou částí, kdy se můžeme přesvědčit, zdali není drát cívky někde přerván.  

Stejně tak je třeba zjistit multimetrem, zdali dochází k indukci. Jednoduchým testem,  

kdy magnetem simulujeme pohyb rotoru, se můžeme přesvědčit o bezchybnosti funkčnosti cívky.  

Pro lepší fixaci jednotlivých vrstev vinutí je dobré dokoupit sekundové lepidlo, které nebude 

mít významný vliv, jestli vůbec nějaký, na průchod magnetického indukčního toku cívkou.  

Po spočítání si, že bude třeba devíti set závitů, bylo jasné, že ruční namotávání bez podpory 

nějaké navíječky nebude mít cenu. U tohoto kroku došlo k vyvedení o představách následného 

vysazování vinutí ze středového kotoučku, který byl tak pevně ovinut, že nešel ze středu zkušební 

cívky vyndat. Mírně ohnuté boční kotoučky a středový kotouč je třeba dobrousit za pomocí 

vodováhy do téměř dokonale rovnoběžných ploch. Zde bych chtěl upozornit na preciznost celého 

navíjecího zařízení, neboť odchylky mohou způsobit vůli drátu při pozdějším navíjení a tím 

pádem přeskakování závitů vinutí, což vede k různorodosti každé z cívek. Problém byl vyřešen 

záhy a z navíjecích kotoučů byl vyřezán navíjecí motýl, do jehož zářezů byl vkládán hřebík,  

který se po dovinutí cívky vysunul, a cívka následně šla krásně z navíjecího středového kotoučku 

dolů. Celý navíjecí set je možné vidět na Obr. 5-1 v Příloze. Samolepící páska není nutná, je ale 

výhodné ji použít, protože cívka po poslední vrstvě vinutí, a tím pádem i vrstvičce sekundového 

lepidla cívka lépe, rychleji a přesvědčivěji držela tvar a neumazal jsem si prsty lepidlem. Stejně 

tak páska slouží i jako prevence proti protečení první vrstvy sekundového lepidla na dřevo 

a slepení středového kotoučku s vinutím. Za povšimnutí stojí otvor v jednom z kotoučků. Jím byl 

provlečen začátek cívky.  
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Rekapitulace postupu navíjení cívek: 

 nákup magnetů podle parametrů 

 průměr magnetu určuje maximální průměr cívky, určení počtu závitů a nákup drátu 

 cívky jsou v takové vzdálenosti od středu statoru, aby se navzájem dotýkaly a nebyla mezi 

nimi mezera  

 celkový návrh rotoru i statoru na papír, provedení posledních detailů 

 zhotovení navíjecího zařízení, které by mělo být o 1 mm na středovém kotouči vyšší  

než předpokládaná výška cívky 

 vyvrtání otvoru do jednoho z kotoučků na provlečení začátku vinutí 

 umístění zařízení na závitové tyči  

 odmotání určité délky začátku vinutí  

 zavést systém počítání pro lepší přehled počtu závitů 

 uchycení samolepicí pásky a podložení hřebíčkem 

 po každých deseti závitech kápnout na místa podložená samolepkou sekundové lepidlo 

 při navíjení dávat pozor, aby se drát nepoškodil (závity upravovat lehce šroubovákem) 

 navíjet pečlivě závity jeden vedle druhého 

 fixace tvaru pomocí lepidla a pásky. 

Poté, co máme navinuty všechny cívky, je možné řešit konečný tvar formy, do které budou 

cívky zality pryskyřicí nebo laminátem. Je třeba nechat místo pro hřídelku ve středu statoru  

a taktéž pro spojení začátku jednotlivých fází. Naopak, u okraje je třeba nechat místo pro dráty 

spojující cívky jednotlivých fází. Spojení cívek fází je provedeno tak, že lakovaný drát je nejprve 

třeba odměřit tak, aby na sebe konec jedné cívky a začátek další cívky vinutí dosahovaly a poté si 

označit místa, od kterých se drát po povrchu obrousí od laku. Nyní je třeba ozkoušet vzniklé 

kontakty opět jednoduchým testem, kdy pohybujeme magnetem nad jednotlivými cívkami.  

Pokud připojíme jeden hrot multimetru na začátek fází, neboli na střed hvězdy, a druhý hrot  

na konec jedné fáze, musí všechny tři cívky fáze na pohyb magnetu reagovat slabým proudem. 

Naměříme-li nulový indukovaný proud a napětí, musíme přepojovat hroty tak, abychom odhalili 

vadný kontakt. Funguje-li vše jak má, kontakty je třeba pocínovat, ale ještě před tím změřit odpor 

celých fází. Pokud jsou kontakty v pořádku, musí být odpor přibližně roven součtu odporů cívek. 

Z měření vyplynulo zajímavé zjištění, při němž cívky jedné fáze měly dohromady nižší odpor, 

než by vyplynulo ze součtů jejich odporů měřených po jednotlivých cívkách. Chyba v měření 

bude patrně způsobena měřicím přístrojem, neboť menší rozsahy odporů měřit nedokázal. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty změřené multimetrem UNITEST  

UNI-T 601 výrobního čísla 811011838:  
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Tabulka 2-2: Odpory jednotlivých cívek vinutí při 3 měřeních 

Cívka R1 [Ω] R2 [Ω] R3 [Ω] 

1 0,50 0,51 0,51 

2 0,52 0,51 0,51 

3 0,52 0,51 0,50 

4 0,50 0,52 0,51 

5 0,51 0,51 0,50 

6 0,50 0,51 0,50 

7 0,51 0,51 0,50 

8 0,50 0,50 0,50 

9 0,51 0,50 0,50 

 

Tabulka 2-3: Celkové odpory fází při 3 měřeních 

Vinutí fáze Ru [Ω] Rv [Ω] Rw [Ω]    

U 1,27 1,29 1,27 

V 1,26 1,27 1,27 

W 1,26 1,27 1,29 

 

Forma na zalití byla zhotovena ze tří desek dřevotřísky ve tvaru čtverce a délce hrany 50 cm 

Obr. 5-2 v Příloze. Na podložní desku byl pomocí pravítka, úhloměru a kružítka narýsován 

půdorys celého statoru tak, aby při zalívání byla jistota, že jsou cívky na svém místě. Dřevotříska 

jako materiál stačí a je celkem levná, navíc se prodává v mocnosti 16 mm, cože byla výška, 

kterou jsme potřebovali, neboť výška cívky je 10 mm. Cívky pro jistotu můžeme k sobě přilepit 

lepicí páskou. Konce fází musíme obrousit a upevnit do svorek. Tudy poteče vyrobený proud 

vodičem do šestipulzního usměrňovače upevněného na konstrukci. 

V úvahu přišel též nápad, že by cívky mohly nést železné jádro, aby bylo sycení cívek 

magnetickým indukčním tokem vydatnější, nakonec se nápad neuskutečnil, neboť by došlo 

k dalšímu navýšení nákladů. 

Pryskyřice by mohla vyplňovat porézní povrch dřevotřísky a kotouč by se při odtrhávání 

horního a spodního víka mohl poškodit, proto jsem preventivně použil klasickou igelitovou fólii. 

Do horního víka je třeba udělat tři díry na vývod fází.  

Před definitivním zalitím můžeme ještě provést rychlý test indukce. V našem případě vše 

dopadlo výborně, a tak přišel čas na rozmíchávání laminovací pryskyřice s tvrdidlem. Nejdříve je 

třeba podlít cívky a nalít pryskyřici do vnitřních kruhů cívek tak, aby pryskyřice lehce přetékala. 

Poté se zalije zbytek statoru až po okraj. Vzhledem k rychlosti tuhnutí pryskyřice a předem 

vybraného vodorovného povrchu nebylo třeba přikládat vrchní víko. Při odlívání však nastala 

odchylka, kterou bylo možné pozorovat až po ztuhnutí, a to odklonění cívky číslo 8 a 9 z místa. 

Odchylka činí 3 mm. Nakonec můžeme celý statorový „koláč“ dobrousit dohladka. Po usazení 

statoru na konstrukci jsme mohli proměřit velikost výstupních sdružených napětí ve stavu 

naprázdno na otáčkách. Výsledky jsou uvedeny níže (měřeno laserovým otáčkoměrem): 
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Tabulka 2-4: Sdružená napětí v závislosti na otáčkách při chodu naprázdno 

ot [min
-1

] f [Hz] ω [rad s-1
] U12 [V] U23[V] U13 [V] 

41 0,68 4,29 1,43 1,43 1,59 

62 1,03 6,49 2,54 2,37 2,39 

108 1,80 11,31 4,33 4,68 4,32 

176 2,93 18,43 7,02 6,78 7,10 

293 4,88 30,68 11,73 11,88 11,93 

340 5,67 35,60 13,71 13,72 13,62 

445 7,42 46,60 17,97 17,85 17,72 

596 9,93 62,41 24,18 23,87 23,92 

697 11,62 72,99 28,32 28,08 27,97 

783 13,05 81,99 31,42 31,23 31,18 

837 13,95 87,65 33,37 33,36 33,43 

900 15,00 94,25 36,21 35,90 36,00 

1009 16,82 105,66 40,91 40,35 40,37 

 

Měřením lze stanovit charakteristické součinitele pro Savoniův rotor. K jeho měřením by 

však bylo potřeba zajistit proud vzduchu o konstantní rychlosti a směru, neboť kvůli velkému 

momentu setrvačnosti rotor zrychluje ještě pár okamžiků poté, co lopatky zachytily vítr o krátké 

nárazové rychlosti. Stejně tak následně stačí pro stálý chod v daných otáčkách vítr o nižší 

rychlosti, než kdyby vítr o této rychlosti narazil do stojícího rotoru (je potřeba překonat tření 

v ložiskách). Nutno dodat, že vzduchová mezera je poměrně velká, a to 2 mm mezi magnetem 

a statorem. Nižší mezeru vlivem nerovností statoru a rotoru nelze uskutečnit. Z měření je též 

patrné, že je třeba zjistit rozběhovou rychlost rotoru a následnou velikost napětí transformovat 

tak, aby přetlačila velikost napětí na baterii (12 V), nejlépe však na výstupu očekávat hodnotu 

napětí 14 V (napětí následně usměrnit), neboť při této hodnotě regulátor baterii od zdroje 

odpojuje. Vhodnější by bylo, pokud by solární i větrná elektrárna měla na regulátoru svůj vlastní 

vstup, protože vlivem rozdílných hladin napětí solárního a větrného systému bude vznikat 

v zapojení nežádoucí vyrovnávací proud. 

O problematice výše uvedených elektrických strojů lze nalézt více v [35]. 
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Obr. 2-1: Sdružená napětí v závislosti na otáčkách, chod naprázdno 
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2.2 Konstrukce elektrárny 

Konstrukce Savoniova rotoru je celkem prostá a nenáročná. Podstavu tvoří ty samé čtvercové 

železné jekly, o délce vnější strany 6 cm, jako zbytek konstrukce. Poměr výšky k šířce rotoru byl 

zvolen 1,8:1. Je to výhodnější, neboť plochu rotoru tím zvedneme více do výšky od země při 

stejné ploše lopatek rotoru. Páteří rotoru je jednoduchá železná hřídelka o průměru 16 mm,  

na kterou jsou navařeny tři podstavné kruhové plechy o síle 1 mm. Tyto kruhy slouží k uchycení 

lopatek rotoru. Tyto jsme přinýtovali. Nákres konstrukce je zobrazen v Příloze (G, H, I). Hřídelka 

je upnuta v radiálním (vrchní uchycení) a radioaxiálním ložisku (spodní uchycení). Pro lepší 

těsnost před dešťovou vodou a prachem jsou použita také gufera. 

Postup při stanovení rozměrů by byl následující: 

a) Ze vztahu (1.27) si vyjádříme potřebnou plochu A jedné lopatky pro průměrnou 

rychlost v roce v místě usazení elektrárny. Měření by mělo trvat alespoň rok.  

Větrné mapy jsou dnes modelovány programy, jejichž přesnost nemusí být odpo-

vídající [33]. Účinnost Savoniových rotorů je malá a v ideálním případě dosahuje až 

15 % [17]. Volme proto hodnoty nižší, např. 8 % nebo 10 %. Nezapomeňme, že 

celková účinnost elektrárny je rovna součinu dílčích účinností jednotlivých prvků 

(generátoru, převodovky, přenosu atd.). 

b) Zvolíme výšku a šířku plochy lopatek, pokud budeme lopatky vyrábět. 

c) Mezi vertikálními sloupky konstrukce a lopatkami ponecháme alespoň 20 cm rozteč 

jako prevenci proti hluku, který by mohl vznikat při průchodu lopatky u stožáru. 

d) Navolíme výšku elektrárny. 

e) Rozvážíme ukotvení.  

Tabulka 2-5: Konečná cena hybridního systému (bez transformátoru) 

Díl Kč za kus/metr ks Kč 

Průchodka 7,00 2 14,00 

Ampérmetr 573,00 1 573,00 

Voltmetr 531,00 1 531,00 

Magnet 260,00 12 3120,00 

Vodič Cu 2,10 200 420,00 

Pryskyřice 429,00 2 858,00 

Regulátor 490,00 1 490,00 

Trubka tuhá 14,00 1 14,00 

Krabice rozbočovací 17,00 1 17,00 

Vodiče Cu 13,00 8 104,00 

Balení dutinky  51,00 1 51,00 

Můstek usměrňovací 299,00 1 299,00 

FV panel 2496,00 1 2496,00 

Měnič napětí 1246,00 1 1246,00 

Konstrukce rotoru 20855,00 1 20855,00 

Desky na lití 20,00 3 60,00 

Suma (CF0) 31148 
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3. Ekonomické zhodnocení 

V dnešní době hraje při rozhodování o projektu významnou roli jeho ekonomická výhodnost. 

U menších a nestrategických projektů se často s oblibou používá metoda NPV (Net Present 

Value), čili metoda čisté současné hodnoty. Metoda nezohledňuje jiná hlediska, jako jsou 

estetické a morální hodnoty. Zajímají nás jen peněžní toky (Cash Flow, CF) v budoucnosti. 

Postup při zjištění výhodnosti je následující: 

  

a) Stanovit požadované hodnoty na výstupu ze zařízení 

b) Navýšení hodnoty o ztráty v systému 

c) Stanovení plochy systémů, počet a zapojení 

d) Vyhledání požadovaných prvků na trhu 

e) Procentní odhad výdajů a nákladů, odhad rizika, stanovení diskontu 

f) Výpočet a výběr vhodného návrhu 

 

Body a), b) a c) byly popsány výše v jednotlivých kapitolách, proto postup při stanovení 

hodnot není třeba opakovat. Pečlivým průzkumem trhu si majitel u bodu d) může se značnými 

úsporami snížit velikost počáteční investice, pokud kvalita zboží nebude na úkor životnosti 

projektu, a ta nakonec nesníží výhodnost investice. Pojmem riziko v bodu e) je spíše myšleno 

riziko zcizení, či poničení zařízení, neúroda energetických rostlin, případně „vyschnutí“ zdroje 

energie. Určitě se vyplatí vypočtené míry o určité procento, souzeno podle zdroje, nadhodnotit.  

Je zřejmé, že u stálého zřídla je riziko vyschnutí zanedbatelné, oproti riziku úhynu při pěstování 

rostlin. 

Pro zhodnocení výhodnosti investice jsem vybral metodu NPV, jejíž výsledná CF hodnota 

může nabývat hodnot: 

 

a) NPV > 0. Pak se investice vyplatí. 

b) NPV = 0. Náklady vynaložené na projekt se vrátí. 

c) NPV < 0. Jedná se o projekt, který ani na sebe nevydělá. 

 

Předpokladem pro další výpočty je fakt, že ostrovní systém neslouží k podnikatelským 

účelům, ale pouze k vlastní spotřebě. Náklady v nultém roce projektu jsou rovny pouze sumě 

vynaložených finančních prostředků na zakoupení veškerého vybavení. Náklady v dalších letech 

provozu spočítáme ze vztahu: 

 

                (3.1) ( 
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kde no jsou náklady na obsluhu, nu náklady na údržbu, nm náklady na mzdu obsluhy (v našem 

případě neexistuje) a nc jsou náklady na elektřinu. V našem případě elektřinu vyrábíme sami, 

zjednodušeně bude tedy položka nc nulová. Míra inflace v naší zemi se pohybuje často mezi  

3 až 4 % [36]. Stanovení diskontu je velmi důležitá věc a její stanovení je subjektivní Dalším 

kritériem je doba životnosti. Touto metodou lze srovnávat projekty se stejnými dobami 

životnosti, případně hledáme jejich nejmenší společný násobek dob životností. Různá zařízení 

mají různě dlouhé doby životnosti a většinou ji udávají v technických parametrech výrobci. Cena 

nového zařízení v budoucnu oproti dnešním dnům díky inflaci poroste, takže i tuto vlastnost 

bychom měli zahrnout v našem výpočtu, tzn., pokud dnes koupíme akumulátor za cenu C, při 

míře diskontu i bude za dobu t let cena pravděpodobně: 

 

             (3.2) ( 

  

Životnost běžných akumulátorů se pohybuje okolo 5 let, tudíž k nákladům každých 5 let 

můžeme připočítat částky za nákup akumulátoru. Obdobně lze počítat tyto ceny pro všechna 

zařízení a zohledníme je jako nu ve vztahu (1.27). 

 Z výše uvedených vlastností nyní můžeme sestavit tabulku pro výpočet výhodnosti 

investice. K výpočtu nám slouží vztah: 

 

     ∑
   

      
 

 

 

 

(3.3) ( 

 

Předpokladem výpočtu bylo, že majitel nedostal na projekt žádnou dotaci. Postupně 

zpracujeme takto všechny uvažované varianty získávání energie a vybere tu nejvhodnější. 

Podmínkou pro použité této metody jsou stejně dlouhé doby životnosti různých projektů 

(případně hledat nejmenšího násobitele pro různé doby životností) a stejně veliký energetický 

zisk u různých variant řešení projektu. Odpisy do výpočtu nevstupují (systém na výrobu energie 

není podnikatelským záměrem), uvedeny jsou pouze pro informaci. Na stanovení zisků 

v jednotlivých měsících by bylo třeba alespoň jedno dokončené roční období.  

Výsledkem výpočtu níže je, že projekt je rentabilní, pokud ročně ušetří alespoň 3507 Kč při 

diskontní míře 5 % v prvním roce provozu. Peněžní tok pak je výsledkem rozdílů zisků a nákladů 

na údržbu. 

 



46 

 

Tabulka 3-1: Hodnocení projektu metodou NPV 

Rok Zisk [Kč] ROS [%] Odpisy [Kč] 

Zůstatková cena 

[Kč] Oprávky [Kč] 

Údržba 

[Kč] 

Peněžní tok 

[Kč] Diskont [%] NPVt [Kč] 

0 0 0.00 0 31148 0 0 31148 0 -31148 

1 3507 11.00 3426 27722 3426 0 3507 5 3340 

2 3866 22.25 6930 20791 6930 0 3866 5 3507 

3 4059 22.25 6930 13861 6930 0 4059 5 3507 

4 4262 22.25 6930 6930 6930 0 4262 5 3507 

5 4475 20.00 8016 7848 8016 8934 -4459 5 -3493 

6 4699 20.00 7848 0 7848 0 4699 5 3507 

7 4934 0.00 0 0 0 0 4934 5 3507 

8 5181 0.00 0 0 0 0 5181 5 3507 

9 5440 0.00 0 0 0 0 5440 5 3507 

10 5712 0.00 0 0 0 11402 -5690 5 -3493 

11 5997 0.00 0 0 0 200 5797 5 3390 

12 6297 0.00 0 0 0 300 5997 5 3340 

13 6612 0.00 0 0 0 0 6612 5 3507 

14 6943 0.00 0 0 0 0 6943 5 3507 

15 7290 0.00 0 0 0 14552 -7263 5 -3493 

SUMA NPV 0 

Pozn.: Předpokladem je počáteční cena baterií 7000,- Kč s dobou životností 5 let. Na počátku nejsou započítávány, neboť byly k dispozici jako odpad. 
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4. Závěr  

Cílem práce bylo nastínění možností získávání alternativní energie na pozemku autonomního 

objektu. Práce si taktéž kladla za cíl seznámit se s legislativními kroky potřebnými pro realizaci 

projektu a nakonec nástin jeho finanční zhodnocení. Pokud nám na vydaných penězích nezáleží  

a sledujeme spíše ekologický záměr projektu, nebrání i tato rozvaha začít s projektem. Nelze 

jednoznačně říct, který druh zařízení si máme vybrat, vše závisí na okolních podmínkách (kli-

matických, subjektivních atd.). Pro ideální výběr a dimenzování systému je třeba postupovat 

pečlivě a s rozvahou, spěch se v tomto případě určitě nevyplácí a před realizací je vhodné provést 

měření. Taktéž je na místě vypočtené hodnoty o malé procento nadhodnotit a mít tak rezervu. 

Především si ale musíme uvědomit, zda výstavba nenaruší například sousedské vztahy,  

zda v budoucnu hodláme na našem autonomním objektu trávit tolik času,  

který jsme si určili. Pro některé kutily může už jen samotná stavba přinést radost. V práci nebyly 

nerozebrány náklady jednotlivých variant, neboť nemá význam se z hlediska množství variant 

zabývat všemi možnými variantami. Proto byl uveden pouze obecný příklad pro nespecifikovaný 

systém získávání energie. Postup je po udání a stanovení nákladů vyložen výše. 

Prakticky téměř všichni autoři, jejichž práce se týkají autonomních systémů a jsou citovány, 

se shodovali na tom, že získávání alternativních energií se 100 % pokrytím požadavků je zatím 

příliš drahým snem či cílem. Díky programu Zelená úsporám, jehož pokračování se připravuje,  

je možné návratnost investice výrazně zkrátit. 

Způsobů, jak získávat alternativní energie, je mnoho, ale nejlepším řešením pro víkendové 

objekty a chaty jsou nejjednodušší systémy, které nezaberou moc místa, nejsou náročné  

na obsluhu a pořizovací náklady a jsou malé ve srovnání s plně automatizovaným provozem. 

Ze stavby Savoniova rotoru, potažmo celého hybridního systému, vyplývá, že se jedná 

o drahá řešení a že výhodnější je použít na našem pozemku k výrobě elektrické energie pouze 

solární panely.  
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5. Přílohy 

A. 

 

Obr. 5-1: Navíjecí set na cívky 

 



49 

 

B. 

 

Obr. 5-2: Stator před zalitím pryskyřicí 
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C. 

 

Obr. 5-3: Ukotvení statoru na konstrukci
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D. 

 

Obr. 5-4: Generátor
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E. 

 

Obr. 5-5: Celkový vzhled konstrukce
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F. 

 

Obr. 5-6: Usměrňovač
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G. 

 

Obr. 5-7: Vzhled konstrukce 
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H. 

 

Obr. 5-8: Detail jednoho stupně lopatek, pohled shora 
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I. 

 

 

Obr. 5-9: Držák panelu 
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J. 

 

 

 

 

Obr. 5-10: Stator (nahoře) a rotor s přírubou (dole)
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