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ABSTRAKT  
Práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu a návrhem strojního zařízení malé 

větrné elektrárny. Je popsáno několik možností a následně vybrána ta nejvhodnější. Také je 
v práci navrhnuto a popsáno několik možností využití získané energie. V poslední části je 
provedeno ekonomické zhodnocení samotného návrhu větrné elektrárny a jednotlivých možností 
využití získané energie. Na základě tohoto zhodnocení si investor vybral pro něj nejvýhodnější 
variantu.   

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA : malá větrná elektrárna; větrná elektrárna; návrh; vítr; energie větru 
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ABSTRACT 
This thesis deals with finding an suitable locality for construction and technical design of 

small wind power plant station. The several ways are described and the best one is chosen. Also 
are projected and described several choices of usage the produced energy. Next part deals with 
economical side of power plant project as well as the ways of usage the produced energy. Results 
of this evaluation helped the investor to choose the best option. 

 

 

 

KEY WORDS:  small wind power plant; wind power plant; project; design; wind; 
energy 
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1 ÚVOD 
Energie. Když v dnešní době

fungovat v takovém standardu, na jaký jsme zvyklí. Ne každý však ví, jakou cestu „urazí“ než se 
ve formě energie elektrické dostane do našich domovů

Nejprve si je třeba uvě č

můžeme pouze přeměňovat z
mechanickou (vodní turbína) a z
jiných druhů energie na elektrickou se využívá elektráren.

 Nejrozšířenějším typem elektráren na s
(černé uhlí, hnědé uhlí, dřevo, plyn, ropu,…) 
energii tepelnou, které se využije k
energii turbíně, která ji přemě ř ě ě

elektrickou. Dalším typem jsou elektrárny jaderné, ty pracují na podobném principu, ovšem 
k výrobě tepla využívají štěpení jader atomů
elektrické energie (jednou dojde palivo).

V poslední době však dochází k
Jednak kvůli obavám z nedostat
z obnovitelných zdrojů se považuje za energii č
nedochází k uvolňování jedovatých a nebezpeč

k poškozování krajinného rázu v
nejčastější způsoby získává
přečerpávací, přílivové), geotermální, solární a vě

Obrázek 1: Rozdíly do zásahu krajinného rázu povrchovým

Já osobně si myslím, že budoucnost obnovitelných zdrojů

solárních farmách, které budou dodávat energii centrálně ě

decentralizovaných elektrárnách. Tu mů

že je ideální, každá domácnost č ů

návrhem malé větrné elektrárny pro rodinný dů

 

1 Úvod 

dnešní době pronesete tohle slovo, každý ví, že bez ní nemů č

takovém standardu, na jaký jsme zvyklí. Ne každý však ví, jakou cestu „urazí“ než se 
ě energie elektrické dostane do našich domovů. 

řeba uvědomit, že energii nelze vyrobit a také ji nelze znič

ňovat z jedné formy na jinou, například z potenciální a
mechanickou (vodní turbína) a z mechanické na energii elektrickou (generátor). K

energie na elektrickou se využívá elektráren. 

ř ějším typem elektráren na světě jsou elektrárny tepelné. Ty využívají palivo 
č ě řevo, plyn, ropu,…) jehož chemická energie se spalováním př ě

, které se využije k výrobě páry specifických parametrů
ě řemění na mechanickou a ta je pomocí generátoru př ě ě

elektrickou. Dalším typem jsou elektrárny jaderné, ty pracují na podobném principu, ovšem 
štěpení jader atomů.  Tyto elektrárny patří mezi neobnovitelné zdroje 

elektrické energie (jednou dojde palivo). 

ě však dochází k velkému rozvoji obnovitelných zdrojů
ám z nedostatku energie v budoucnu, ale také proto, že elektrická energi

ů se považuje za energii čistou, zelenou, ekologickou. P
ňování jedovatých a nebezpečných zplodin do ovzduší a také nedochází 

poškozování krajinného rázu v tak velkém měřítku jako u povrchových dolů
vání této energie patří elektrárny vodní (prů č č

ř č řílivové), geotermální, solární a větrné.  

ásahu krajinného rázu povrchovým dolem a větrnou elektrárnou

ě si myslím, že budoucnost obnovitelných zdrojů není v 
solárních farmách, které budou dodávat energii centrálně, ale právě
decentralizovaných elektrárnách. Tu může mít každá obec vlastní nebo dokonce, což si myslím, 
že je ideální, každá domácnost či každý dům bude mít svou elektrárnu. Proto se budu zabývat 

ětrné elektrárny pro rodinný dům. 

14

každý ví, že bez ní nemůže společnost 
takovém standardu, na jaký jsme zvyklí. Ne každý však ví, jakou cestu „urazí“ než se 

ř ědomit, že energii nelze vyrobit a také ji nelze zničit. Energii 
potenciální a kinetické na 

mechanické na energii elektrickou (generátor). K přeměně 

ě ě jsou elektrárny tepelné. Ty využívají palivo 
jehož chemická energie se spalováním přemění na 

specifických parametrů. Pára odevzdá svou 
ě ř ění na mechanickou a ta je pomocí generátoru přeměněna na 

elektrickou. Dalším typem jsou elektrárny jaderné, ty pracují na podobném principu, ovšem 
ří mezi neobnovitelné zdroje 

mu rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie. 
budoucnu, ale také proto, že elektrická energie 

zelenou, ekologickou. Při její přeměně 
ň čných zplodin do ovzduší a také nedochází 

ěřítku jako u povrchových dolů na uhlí. Mezi 
ří elektrárny vodní (průtočné, akumulační, 

 

ětrnou elektrárnou 

 obrovských větrných a 
ě, ale právě v menších 

nebo dokonce, což si myslím, 
č ům bude mít svou elektrárnu. Proto se budu zabývat 
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2 VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA  

2.1 Historie 
Využít energii větru se člověk snaží již odedávna. Nejzdárnější příklad jejího využití jsou 

plachetnice, ty se dodnes plaví po vodách po celém světě. Dalšími, neméně důležitými 
aplikacemi, jsou větrná čerpadla, která hnala vodu do míst, kde je jí nedostatek a větrné mlýny 
pro mletí mouky. S rozvojem elektrifikace také vznikla myšlenka využití větrné energie pro 
výrobu energie elektrické. První větrnou elektrárnu vůbec sestrojil koncem 19. století v Ohiu 
Charles F. Brush. Rotor byl zkonstruován ze 144 paprskovitě uspořádaných lopatek a měl průměr 
17 m (viz. Obrázek 2: První větrná elektrárna zhotovená Charlesem F. Brushem v Ohiu). Výkon 
generátoru byl 12 kW. Ovšem pravý rozmach tohoto způsobu výroby elektrické energie přišel až 
v době první ropné krize, kdy začala růst cena neobnovitelných zdrojů a bylo třeba začít uvažovat 
o dalších alternativních zdrojích energie.  

 

Obrázek 2: První větrná elektrárna zhotovená Charlesem F. Brushem v Ohiu. Elektrárna 
dosahovala výkonu 12 kW [1] 

 

2.2 Vítr 
Vítr je v podstatě proudění vzduchu vyvolané rozdíly atmosférických tlaků v různých 

místech, tyto rozdíly vznikají nerovnoměrným ohříváním zemského povrchu slunečním zářením. 
Pro energetiku je nejdůležitějším parametrem rychlost větru, neboť teoreticky získatelná energie 
je přímo úměrná třetí mocnině právě rychlosti proudění. 
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Vyjděme z rovnice popisující kinetickou energii. 

 

�� =
1

2
∙ � ∙ ��; [�, ��,� ∙ ���] 

(2.1) 

 

Hmotnost vzduchu, lze vyjádřit jako součin hustoty a objemu, ten dále jako součin plochy, 
kterou vítr prochází a dráhy, kterou urazí. 

 

�� =
1

2
∙ � ∙ 	 ∙ �� =

1

2
∙ 
 ∙ � ∙ 	 ∙ ��; [�,��,�, �� ∙ ��� ∙ ���] 

(2.2) 

 

Energie, která proteče jednotkovou plochou za daný čas, je již výkon vztažený na plochu. 
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��
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=
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∙ 	 ∙ ��; 
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(2.3) 

 

Pro účely základních návrhů větrných elektráren se používá větrných map, což jsou mapy, ve 
kterých jsou zakresleny průměrné rychlosti větru zjištěné dlouhodobým měřením v daných 
lokalitách. Tato měření provádí a mapy vydávají příslušné meteorologické ústavy, případně velcí 
výrobci větrných elektráren. 
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2.3 Princip 
Větrné elektrárny lze rozdělit na dva základní typy podle toho, jak přeměňují energii větru na 

mechanickou energii: 

− Odporové – vítr se opírá do lopatky, která mu klade odpor a na základě třetího Newtonova 
zákona se pohne. Na tomto principu pracuje například Savoniusova turbína. 

− Vztlakové – listy mají tvar křídla, k pohybu rotoru se využívá stejného jevu jako 
v letectví - vztlaku. Na tomto principu pracuje nejen nejrozšířenější vrtulový rotor, ale 
také Darrieusova turbína 

Obrázek 3: Savoniusova turbína vyrobená z 200 litrového sudu, výkon této 
elektrárny, která je navržena pro rychlosti větru 3 až 5 ms-,1 je 100 W [9] 
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Obrázek 4: Darrieusova turbína poblíž vesnice Heroldstatt v Německu. Výška stožáru této 
elektrárny je 25 m, instalovaný výkon 55 kW, při rychlosti proudění 11,5 ms-1. Této rychlosti však 
dosahuje pouze na vrcholu stožáru, což si projektanti neuvědomili a skutečný výkon elektrárny je 

pouze 2,8 kW.[10] 

Mechanická rotační energie je většinou vyvedena pomocí hřídele do generátoru. Avšak 
z technologických důvodů se generátor připojuje ještě přes převodovku, která zvýší otáčky 
hřídele spojeného s rotorem generátoru a ten nemusí dosahovat tak velkých rozměrů a hmotností 
– menší počet pólů stroje. 

Jiným způsobem, který nevyužívá převodovku ani samostatný generátor je například 
elektrárna firmy Windtronics BTPS6500 (nebo také Honeywell WT6500, jedná se o stejný 
model, ale určený pouze pro Severní Ameriku), kdy rotorem generátoru je samotná vrtule, jež 
není uchycena klasicky ve středu, ale po obvodu. Statorem generátoru je „obal“ vrtule.  
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Obrázek 5: Větrná elektrárna Windtronics BTPS6500 [11] 

  

Dalším rozdělujícím faktorem je osa otáčení: 

− Horizontální – klasická vrtulová elektrárna, nevýhodou je, že celé soustrojí (včetně 
převodovky a generátoru) je nutno umístit do stejné výšky jako turbínu, což je 
technologicky velice náročné 

− Vertikální – například Savoniusova turbína, zatím sice nedosahují takových výkonů jako 
horizontální, ale jejich obrovskou výhodou je, že se nemusí natáčet podle směru větru, což 
je spolu s faktem, že převodovku s generátorem není třeba umisťovat ve výškách (těžiště 
zůstává dole) činí o mnoho snazší pro výstavbu. 
 

2.4 Mikroelektrárna 
Větrné elektrárny se dělí podobně jako vodní na několik skupin podle instalovaného výkonu. 

Toto dělení je zobrazeno v tabulce 1. 

Tabulka 1: Rozdělení VtE dle instalovaného výkonu 

Rozdělení Instalovaný výkon [kW] 

Mikroelektrárny 0-1 

Malé VtE 1-15 

Střední VtE 15-100 

Velké VtE 100 a více 
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Pro použití přímo na rodinných domech lze prakticky využít pouze mikroelektrárny a malé 
elektrárny s výkonem do 3 kW, protože pouze jejich rozměry a hmotnost dovolí instalaci v 
zástavbě. Ty však samostatně nedokážou domu přinést energetickou nezávislost. Přesto se dají na 
trhu běžně sehnat, protože se využívají pro napájení například informačních tabulí, jejich 
osvětlení, meteorologických měřících stanic nebo víkendových chat. Dánská firma Aeolos 
dodává hned několik typů: 

− H-500w Jedná se o horizontální vrtulový typ se jmenovitým výkonem 500 W, avšak 
při rychlosti větru 12.5 ms-1 

− V-300w Vertikální typ (využívá Darrieusovu turbínu) s nižším výkonem 300 W, ale 
tohoto výkonu dosahuje již při rychlosti 6 ms-1 

 

Obrázek 6: H-Darrieusova turbína o výkonu 3 kW [12] 

Také česká firma Aerplast nabízí několik klasických elektráren: 

− AP300 elektrárna o jmenovitém výkonu 300 W a jmenovitou rychlostí větru 9 ms-1 
− AP400 elektrárna o jmenovitém výkonu 400 W při 11 ms-1 

Všechny tyto elektrárny výrobci doporučují kombinovat se solárními panely pro zajištění 
výroby i při nedostatečné rychlosti větru. 
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3 VÝBĚR LOKALITY  

3.1 Faktory výběru 
Při výběru vhodné lokality je třeba dbát na několik faktorů. Nejdůležitějším z nich je 

samozřejmě průměrná rychlost větru. Tu lze získat dlouhodobým měřením nebo využitím větrné 
mapy. Druhý faktor jsou překážky v okolí, které způsobují turbulence. Dalším, avšak pro malé 
větrné a mikroelektrárny nepříliš důležitým, faktorem je zohlednění tras tahu ptáků, jelikož 
nedosahují takových rozměrů a výšek. V obydlených oblastech se musí přihlížet také k hluku, 
který elektrárna vydává. Velice důležitý je také dopad na krajinný ráz. 

3.2 Konkrétní výb ěr 
Vhodná lokalita pro výstavbu elektrárny byla vybírána ze dvou možností. Jednou z nich 

byla střecha rodinného domu v obci Veřovice v Moravskoslezském kraji. Další variantou byl 
vrchol blízkého kopce s nadmořskou výškou 426 metrů. Na tomto kopci by byla elektrárna 
vztyčena na neukotveném příhradovém stožáru vysokém 10 metrů.  

 

Obrázek 7: Pohled na uvažovaná místa výstavby v obci Veřovice 

Bylo rozhodnuto pro realizaci na střeše rodinného domu, kde by byla elektrárna uchycena na 
hřebeni střechy bez jakéhokoliv stožáru, jen za pomoci speciálního držáku, který se upevní do již 
vybudovaného základu, který sloužil k uchycení antén. Jednak z důvodů technologických 
(vztyčení stožáru na kopci, nesnadná dostupnost), ale také z důvodů ekonomických (žádný stožár, 
menší vzdálenost ke spotřebiteli) a v neposlední řadě také z estetických důvodů. Tato oblast se 
nachází přesně na hranici chráněné krajinné oblasti Beskydy. Vztyčený stožár na vrcholu kopce 
by zcela určitě kazil krajinný ráz. 
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Obrázek 8: Ukázka jednoho typu uchycení elektrárny na hřebeni střechy. Jedná se o typ 
BTPS6500 [11] 

Hřeben střechy je 10 m nad zemí, elektrárna by se tedy nacházela ve stejné výšce, jako 
kdyby byla umístěna na vrcholu samostatného stožáru. Z osobních zkušeností vím, že se dům 
nachází v poměrně větrné oblasti, kde fouká po většinu roku, tedy i elektrárna by dodávala 
energii po tuto dobu. Dle údajů místního amatérského meteorologa Jana Kunce, který 
zaznamenává údaje již 4 roky, se zde po většinu roku (více než 180 dní) rychlost větru pohybuje 
v rozmezí 4,5 až 5 ms-1, což je pro potřeby mikroelektrárny zcela dostačující. 
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Obrázek 9: Větrná mapa ČR ve výšce 10 m nad zemí [13] 

Dalším důvodem také bylo to, že majitel domu je velký fanoušek obnovitelných zdrojů a 
energie vyrobená větrnou elektrárnou by poháněla mimo jiné také cirkulační čerpadlo solárních 
kolektorů, jež ohřívají vodu a také vytápějí dům. Ten by tedy byl ve slunečných avšak chladných 
dnech vytápěn pouze za použití obnovitelných zdrojů.  
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4 VÝBĚR SOUSTROJÍ 

4.1 Rotor 
Rotor je nejdůležitější součástí celé elektrárny. Slouží k přeměně kinetické energie větru na 

energii rotační mechanickou. 

Při výběru rotoru je třeba uvažovat rychlost větru. Jednak je důležitá pro dosažení 
jmenovitého výkonu (pro místa s nižší rychlostí větru volíme soustrojí, které dosahuje 
jmenovitého výkonu při nižších rychlostech a naopak), ale také je nutno přihlížet k maximální 
rychlosti, při které je dané soustrojí schopno provozu bez poškození. 

 Pro místa s nejnižší rychlostí větru je výhodné použít Savoniusův rotor, protože tento 
dosahuje nejnižší rozběhové rychlosti, jeho maximální účinnost přeměny energie je však pouze 
23 %. Používá se tedy jako doplňkový rotor k Darrieusovu rotoru a slouží k rozběhu celého 
soustrojí při menších rychlostech. Darrieusův rotor má totiž tu nevýhodu, že potřebuje relativně 
vysokou rozběhovou rychlost. Dosahuje však účinnosti až 38%. Oba tyto rotory se otáčí kolem 
vertikální osy. 

 

 

Obrázek 10: Kombinace Darrieusova a Savoniusova rotoru [14] 
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 Pro místa s vyšší rychlostí proudění větru (větrné oblasti, větší výška nad zemí) je 
nejvýhodnější použít klasický vrtulový rotor. Dosahuje účinnosti až 45%, proto se tento typ 
používá pro elektrárny velkých výkonů. Jejich nevýhodou je však složitější rozběh. U rotorů 
s pevnými listy se používá elektrického rozběhu, u rotorů s natáčecími listy se listy natočí do 
polohy, která usnadňuje rozběh a po dosažení určitých otáček se natočí do pracovní polohy. 

4.2 Převodovka 
Používá se tam, kde je třeba zvýšit otáčky rotoru na otáčky potřebné pro provoz generátoru. 

Převodovka tedy mechanicky zvyšuje otáčky, s tím je však spojen také hluk, který mechanické 
převody vydávají. Další nevýhodou je možnost poruchy olejového hospodářství pro převodovku, 
ta totiž obsahuje velké množství oleje, který při poruše může uniknout do životního prostředí.  
Také hmotnost samotné převodovky přispěla k tomu, že v dnešní době se konstruují 
bezpřevodové větrné elektrárny. Generátory těchto strojů musejí být sice vícepólové, tedy i těžší, 
ale uspořená hmotnost převodovky je značně vyšší. Také údržba soustrojí bez převodovky je o 
mnoho jednodušší. 

Pro malé, nejen větrné, elektrárny se ale velice často používá řemenového převodu 
s klínovým nebo ozubeným řemenem. Tento převod je mnohonásobně levnější a snazší na 
údržbu.  

 

4.3 Generátor 
Generátor je druhou nejdůležitější součástí elektrárny. Slouží k přeměně rotační mechanické 

energie na energii elektrickou. Rozlišujeme tři druhy generátorů: 

− Stejnosměrné neboli dynama jsou vhodné pouze pro mikroelektrárny. Nevýhodou 
těchto generátorů je jejich složitost, neboť musí obsahovat komutátor (zařízení, 
které mechanicky přepíná polaritu vinutí).  Vyrábějí stejnosměrné napětí nejčastěji 
o hodnotě 12, 24 a 48 V. Tyto generátory se používají k dobíjení baterií, které 
následně poskytují energii dále, ať už pro stejnosměrné spotřebiče nebo přes 
střídač pro klasické domácí spotřebiče. 

− Asynchronní neboli střídavé pracující se skluzem oproti synchronním otáčkám. 
Existují dva základní druhy. S kotvou nakrátko a s vinutým kroužkovým rotorem. 
Využití těchto generátorů je značně omezeno, protože nejsou schopny dodávat 
výkon do izolované ostrovní sítě bez nutnosti připojení například kondenzátorové 
baterie, tedy zdroje jalové energie, která je třeba k činnosti těchto generátorů. 
Další nevýhodou je velice malý rozsah pracovních otáček. Jejich výhodou je však 
snazší připojování k síti, jediným sledovaným parametrem je frekvence. 

− Synchronní tedy střídavé generátory pracující se synchronními otáčkami. Mohou 
pracovat do sítě, ale také do izolované ostrovní sítě. Ke svému provozu však musí 
být buzeny stejnosměrným napětím. Budící napětí je přivedeno na rotorové vinutí 
a jeho velikost odpovídá velikosti výstupního napětí z generátoru, tímto se tedy dá 
snadno tato velikost regulovat. Nutnost připojení budícího napětí však vyžaduje 
mechanicky velice odolné a elektricky dobře vodivé materiály pro zhotovení 
kroužků a kartáčů. Nejčastěji se používá bronz pro kroužky a uhlík pro kartáče. 
Jako zdroj budícího napětí v ostrovním provozu se využívá dynamo, které je 
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umístěno na hřídeli samotného generátoru. To vše je spojeno s vysokými 
pořizovacími a provozními náklady. Výhodou je však široký rozsah pracovních 
otáček a vysoká účinnost. V poslední době dochází k využívání synchronních 
generátorů s permanentními magnety. Tyto generátory nepotřebují být buzeny, 
neboť vytvoření magnetického pole obstarají právě permanentní magnety v rotoru.
  

 

4.4 Regulace a ochrana 
Rotor větrné elektrárny s horizontální osou otáčení je nutno, pokud požadujeme maximální 

výkon, vždy nastavit kolmo na směr proudění větru. U mikroelektráren a malých VtE se využívá 
pasivního systému, tedy ocasní plochy tzv. směrového kormidla, které je kolmé na osu otáčení 
rotoru. To se vždy natáčí tak, aby kladlo proudícímu větru co nejmenší odpor, tedy rovnoběžně se 
směrem proudění. Pro ochranu před vysokými otáčkami se využívá natáčení rotoru do směru jeho 
proudění. Pasivní ochrana je provedena pomocí lopatky připevněné k elektrárně a zajištěné 
pružinou. Tato lopatka je směrována stejně jako rotor, kolmo na směr proudění. Při nadměrné 
rychlosti vyvolá vítr sílu větší, než síla pružiny a rotor se pootočí do směru proudění. Aktivní 
systém je založen na hydraulickém natáčení rotoru. V poslední době se však využívá 
pomaloběžných konstrukcí, které jsou brzděny přímo generátorem. 

U větších elektráren se již k natáčení využívá aktivního systému, tedy motorového pohonu, 
který dle informací ze senzorů natáčí elektrárnu správným směrem. Regulace otáček rotoru je 
realizována dvěma základními metodami: 

− STALL, což je pasivní regulace. Lopatky jsou pevně spojeny s rotorem a vlivem vysoké 

rychlosti větru dochází ke geometrické změně tvaru lopatky. Tím se sníží vztlak na lopatce a 

poklesne moment na hřídeli.  

− PITCH - aktivní regulace. Princip spočívá v hydraulickém natáčení lopatek. Výsledkem je opět 

pokles vztlaku a tedy i momentu na hřídeli. 
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Obrázek 11: Záběr na ocasní plochu mikroelektrárny, jež slouží k natáčení dle směru proudění 
větru. Na obrázku model AP400 firmy Aerplast [15] 

 

4.5 Konkrétní výb ěr 
Elektrárna bude navržena tak, aby pracovala po většinu roku. Velikou výhodou je téměř 

konstantní rychlost větru (4,5 –5 ms-1) po dobu více než 180 dní v roce. Navrhnuta bude tedy 
elektrárna pro proudění větru o rychlosti 4,5 ms-1. 

Elektrárna bude umístěna na hřebeni střechy. Jako základna poslouží anténní stožár, jenž je 
zakotven v podlaze podkroví a ke krovům střechy. Dříve na něm byly uchyceny antény pro 
příjem televizního signálu pro dům a také pro tři sousední domy, protože tento je z nich 
nejvyšší. Dnes jsou na něm pouze dvě paraboly pro příjem satelitního signálu. Stožár je 
zhotoven z trubky o průměru 80 mm a tloušťce stěny 5 mm. Pro uchycení elektrárny bude 
v úrovni hřebene střechy seříznut a dovnitř bude vsunut a šrouby zajištěn otočný držák větrné 
elektrárny. Vnitřní části stožáru bude také vedena kabeláž do podkroví, kde se bude nacházet 
regulátor spolu s akumulátory. 



  4 Výběr soustrojí 

 

28

 

Obrázek 12: Střecha, kde bude umístěna větrná elektrárna. Na obrázku se také nachází stožár, 
jehož základna poslouží k uchycení elektrárny 

Jako rotor bude použita třílistá vrtule o průměru 2,15 m ze starší, již nefunkční, větrné 
elektrárny. Konkrétní informace o této elektrárně se však nepodařilo zjistit, nicméně dle 
informací od majitele pozemku, kde se nacházela je známo, že elektrárna měla jmenovitý 
výkon asi 100 W a pracovala v podobných povětrnostních podmínkách, jaké jsou v místě 
plánované instalace této elektrárny. Pro tento typ rotoru lze použít vzorec pro určení 
přibližného výkonu rotoru, což pro účely návrhu dostačuje, uvažovat budeme účinnost 30%. 
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Dle tabulkových údajů dosahuje tento rotor při rychlosti větru 4,5 ms-1 120 otáček za 
minutu. 
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Graf 1: Průměrná rychlost větru v lokalitě návrhu VtE v letech 2010-2012. Také vyznačena 
rychlost 4,5 ms-1, pro kterou bude navržena elektrárna 

Jako zdroj elektrické energie je zvoleno dynamo s permanentním magnetem Sanho model   
SHF165-50W-250RPM o výkonu 50 W a výstupním napětí 14 V při 250 otáčkách za minutu. 
Výrobce tohoto dynama udává účinnost 85%.  

 

Pro zvýšení otáček rotoru bude využit řemenový převod využívající ozubený řemen. Převod 
stanovíme poměrem otáček dynama a rotoru. 
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Elektrický výkon při uvažování účinnosti převodu i dynama bude: 

 

��� = �� ∙ ��ř ∙ �	
��� = 63,85 ∙ 0,9 ∙ 0,85 = 48,84 � (4.3) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50 100 150 200 250 300 350

v
[m

s-
1
]

Počet dní [-]

Průměrná rychlost větru v lokalitě návrhu VtE v 

letech 2010-2012

Průměrná roční rychlost větru

Rychlost větru, na kterou je elektrárna navržena



  

 

Směrové kormidlo bude zhotoveno z hliníkového plechu o tloušť ě

40x40 cm. Tento rozměr je zvolen na základě
parametrů. 

Dále bude součástí elektrické č
nabíjet akumulátory. Při plně ř

Regulátor je primárně urč
PHOCOS) jej lze použít i pro vě ů ř

je ještě předřazeno zařízení, které zajistí př
svorkách dynama objeví napě ě

vybaví při dosažení 12 V
kontakty, které dokážou př
označení kontaktů v tomto poř č

kontakt, kde x značí pól. Do doby vybavení je energie z
kontakty relé KA1 v žárovce H1. Poté je 
do regulátoru. 

Obrázek 13: Schéma připojení elektrárny k regulátoru a akumulátoru
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ěrové kormidlo bude zhotoveno z hliníkového plechu o tloušťce 2 mm o rozměrech 
jinými elektrárnami podobných 

č části elektrárny regulátor PHOCOS CX10, jenž bude neustále 
ř ě nabitých akumulátorech bude mařit energii v rezistorech. 

ě čen pro fotovoltaické systémy, ale dle informací výrobce (firmy 
ětrné elektrárny takovýchto malých výkonů. Před regulátorem 

oru až v momentě, kdy se na 
ě ě FINDER 5533-12, které 

na svorkách generátoru. Toto relé je vybaveno třemi přepínacími 
A. Usazeno je v patici F9473, jež má 

ř čný kontakt, x2 je rozpínací a x4 je spínací 
elektrárny mařena přes rozpínací 

ř ě řes spínací kontakty relé KA1 
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5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ZÍSKANÉ ENERGIE   

5.1 Možnosti akumulace energie 
Větrná elektrárna bude dodávat elektrickou energii i ve chvílích, kdy spotřeba energie 

nebude dostatečná k tomu, aby veškerá dodaná energie byla spotřebována. Tento stav nastane 
například v noci. Základní energetické pravidlo nám však říká, že vyrobená elektrická energie se 
musí v jeden okamžik rovnat spotřebované elektrické energii. Abychom toto pravidlo dodrželi a 
vyvarovali se nutnosti vypínat elektrárnu vždy, když pro ni nemáme spotřebič, musíme k 
elektrárně navrhnout a připojit vhodný akumulační systém. V dnešní době je možností akumulace 
hned několik. 

5.1.1 Olověné akumulátory 
Tento typ akumulátorů je dnes nejrozšířenější, jedná se totiž o baterii, která se nachází 

v každém automobilu či motocyklu. Skládají se z jednotlivých článků, z nichž každý má napětí 
přibližně 2,1 V. Tyto články se spojují a kombinují a tím zvyšují napětí celého akumulátoru 
nejčastěji na 6,12 a 24 V a další násobky. Článek se skládá z dvojice olověných desek (elektrod) 
a elektrolytu. Jako elektrolyt je použit roztok kyseliny sírové. Při nabíjení akumulátoru se 
elektrická energie mění na energii chemickou. Záporná elektroda je ve formě houbovitého olova 
a na kladné elektrodě se usazuje oxid olovičitý. Vzniká galvanický článek, který má na svorkách 
elektrod zmíněné napětí. Při vybíjení dochází k opačnému procesu.  

Olověné akumulátory dosahují velice vysoké účinnosti, až 82%. Kapacity se běžně pohybují 
v rozmezí 10 až 235 Ah. Ale nevýhodou je jejich vlastnost sulfanace, což je reakce, při které se 
na elektrodách usazuje síran olovnatý v krystalické formě. Tímto se výrazně snižuje kapacita 
akumulátoru a proces bývá většinou nezvratný. Předejít tomuto procesu však lze jednoduše. Stačí 
nenechávat delší dobu akumulátor vybitý, ideální je ihned po vybití akumulátor nabít. Další 
nevýhodou je citlivost na silnější otřesy, během nichž může dojít k utržení těžké olověné 
elektrody a tím k znehodnocení celého akumulátoru. 

Od olověných akumulátorů se postupně upouští, protože mají značně negativní vliv na 
životní prostředí. Při zpracovávání materiálů použitých při jejich konstrukci (také při následné 
recyklaci) dochází k uvolňování těžkých kovů do prostředí, kde se usazují a způsobují nezvratné 
škody. 

5.1.2 Průmyslové akumulátory 
Tyto akumulátory byly vyvinuty ve snaze snížit hmotnost a také velikost olověných 

akumulátorů. Pracují také na principu galvanického článku, ale s využitím jiných materiálů. 
Místo kapalného elektrolytu na bázi kyseliny sírové obsahují hydroxid alkalického prvku. 
Existuje široké škála takovýchto akumulátorů. Uveďme si dva nejrozšířenější typy, NiCd a Li-ion 
akumulátory. U prvního z nich je jako materiál kladné elektrody použito kadmium a katoda je 
zhotovena z niklu. Elektrolytem je zde nejčastěji hydroxid sodný. U Li-ion akumulátoru je anoda 
tvořena grafitem, katoda oxidem lithia a kobaltu, lithia a niklu případně dalších kovů, elektrolyt 
tvoří rozpuštěné lithiové soli. 

 Nevýhodou těchto akumulátorů je však poměrně vysoká cena, která je pro finančně 
nenáročné aplikace, jako je malá větrná elektrárna, zásadní. 
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5.2 Návrh akumulátorové baterie pro větrnou elektrárnu 
Nejprve si je nutno uvědomit, jak často a na jak dlouho průměrně nefouká vítr o rychlosti, na 

který je elektrárna navržena. Dle údajů pana Kunce, nejdelší bezvětří trvalo 13 dní (na začátku 
měsíce Dubna roku 2011). Pokud by byla baterie použita jako jediný zdroj energie pro spotřebiče, 
musela by její kapacita navržena tak, aby dané spotřebiče dokázala napájet po dobu právě těchto 
13 dní. 

 Jelikož elektrárna nedosahuje dostatečného výkonu, pro napájení celé nebo alespoň části 
domácnosti, bylo rozhodnuto, že se energie vyrobená větrnou elektrárnou využije k pohonu 
oběhového čerpadla solárních kolektorů nebo záloze oběhového čerpadla ústředního topení 
v případě výpadku dodávky po dobu nutnou k vyhasnutí kotle. Poslední navrhovanou možností 
bude záloha osvětlení domu. Případně bude využita kombinace některých těchto řešení. 

5.2.1 Využití pro pohon čerpadla solárních kolektorů 
Solární kolektory umístěné na rodinném domě se skládají z 5 panelů, z nichž každý dokáže 

dodat 2 kW teplené energie. Tu teplonosné médium přesměruje do 400 litrové akumulační 
nádoby, kde svou energii předá přes tepelný výměník vodě v nádobě. Teplonosné médium 
udržuje v oběhu čerpadlo.  

 

Obrázek 14: Pohled na solární kolektory umístěné na střeše rodinného domu 

Oběhové čerpadlo má příkon 75 W. V současné době je napájeno ze spínaného 12 V zdroje. 
Pro návrh kapacity akumulátoru je nutno si uvědomit, že solární kolektory potřebují udržet 
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teplonosné médium v oběhu pouze po dobu dostatečného slunečního svitu, s rezervou tedy 
12 hodin denně. Při uvažování bezvětří o délce 13 dní  

 

���� = �	 ∙ � = 12 ∙ 13 = 156 ℎ (5.1) 

 

Je tedy třeba navrhnout akumulátor tak, aby dokázal napájet oběhové čerpadlo po dobu 156 
hodin. Z příkonu se určí proud, jenž čerpadlo odebírá 

 

��Č� =
�č

�
=

75

12
= 6,25 � 

(5.2) 

 

 

Nyní se spočte potřebná kapacita pro zajištění provozu čerpadla po dobu bezvětří, při 
výpočtu se bude uvažovat bezpečnostní koeficient 1,3 

 

�� = ���� ∙ ��Č ∙ �� = 156 ∙ 6,25 ∙ 1,3 = 1267 �ℎ (5.3) 

 

Pro tuto aplikaci je tedy, při uvažování 100% účinnosti, třeba baterie o kapacitě alespoň 
1267 Ah. Cena takovéto akumulátorové baterie, za předpokladu využívání energie po dobu 
13 dní se však pohybuje nad hranicí 70 tisíc Kč. To tedy tuto možnost zcela vyvrací. 

Reálnější možnost představuje využití energie z větrné elektrárny, ne pro jediné napájení, ale 
pro společné napájení s napájením ze sítě. Při dostatečném nabití akumulátoru by bylo čerpadlo 
napájeno z něj, v případě vybití a nedostatečné rychlosti větru bude napájeno ze sítě. Pro tuto 
volbu je možno použít levnější akumulátor o nižší kapacitě, například do 200 Ah. Akumulátory 
s touto kapacitou se běžně vyrábějí pro nákladní vozidla či EZS, jejich cena je tedy 
mnohonásobně nižší, než cena akumulátorových baterií s vyšší kapacitou, jež jsou většinou 
navrhovány na konkrétní případ.  

Pro tuto aplikaci se také nabízí zohlednit výpadky dodávky elektrické energie a využít 
akumulátor také jako krátkodobý záložní zdroj. Uvažujme tedy případ, že bude dodávka 
přerušena na celý den, tedy 12 hodin provozu solárních kolektorů. Určí se tedy minimální 
potřebná kapacita akumulátoru pro tuto možnost 

 

��� = �	 ∙ ��Č� ∙ �� = 12 ∙ 6,25 ∙ 1,3 = 97,5 �ℎ (5.4) 
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5.2.2 Využití pro zálohu obě č ř
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Ah jehož prodejní cena je 6164 Kč. Tento akumulátor je přímo určen pro zálohu EZS, EPS 

č ětrné elektrárny. 

Vyhodnocovací obvod zajistí při vybití akumulátoru přepnutí na síťový zdroj. Vhodný obvod 
dodává firma PEG, konkrétně se jedná o podpěťovou a přepěťovou ochranu 12/VP

římo z hlídané baterie, není tedy nutné přivádět samostatné napájení. Př

ětí pod nastavenou úroveň sepne signalizační výstupní relé. Tento kontakt př
ětí na cívku dalšího relé KA1, použito bude relé FINDER, ale typ s AC cívkou 4052

patici F9505 se stejným značením jako patice F9473. Jakmile napě ě

ň kontakt rozepne a čerpadlo bude napájeno opět z akumulátoru. Na ochraně
nastavit hysterezi, která zajistí přepnutí na napájení akumulátoru až v případě č

ř ěťová ochrana, která je také součástí tohoto obvodu, se využívat nebude, jelikož ochra
ř ř ětí) je již součástí regulátoru nabíjení. Relé KA2, stejný typ jako KA1 je 

řídicího PLC. To dává signál k chodu čerpadla. 

: Schéma zapojení napájení oběhového čerpadla solárních

Využití pro zálohu oběhového čerpadla ústředního topení
ředchozí možnost by se dala využít i v tomto případě, protože čerpadlo ústř

má stejné elektrické parametry, pouze příkon je nižší, a to 60 W. Otázko
řes léto, kdy se dům nevytápí. Proto přichází v úvahu možnost kombinace napájení 

ě čerpadla solárních kolektorů a pouze zálohy čerpadla ústředního topení.
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 Zálohou se rozumí napájení po dobu nezbytně nutnou k vyhasnutí kotle a dochlazení. 
Logické obvody pro vyhodnocování teplot v kotli a akumulační nádobě (které dávají signál 
k tomu, aby čerpadlo pracovalo) jsou již zálohovány z vlastní UPS. Návrh tedy bude počítat 
pouze se zálohou pro napájení čerpadla. Pokud by médium neproudilo, začalo by v kotli během 
chvíle vřít. Jedná se o kotel na tuhá paliva s ručním plněním, lze tedy předpokládat, že se v něm 
bude topit, pouze tehdy, bude-li přítomna obsluha, která již po výpadku elektrické energie nebude 
do kotle přikládat a dojde k jeho vyhasnutí. K vychladnutí kotle dojde maximálně do 5 hodin po 
posledním přiložení. Čerpadlo tedy musí běžet po dobu těchto 5 hodin.  

�Č�� =
�Č��

�
=

60

12
= 5 � 

(5.5) 

���� = �� ∙ �Č�� ∙ �� = 5 ∙ 5 ∙ 1,3 = 32,5 �ℎ (5.6) 

 

Aby čerpadlo běželo po tuto dobu, musí být zálohováno z baterie o kapacitě alespoň 32,5 Ah. 
Pro tuto aplikaci by tedy stačil akumulátor s kapacitou 33 Ah firmy CTM typ CTL 33-12. Cena 
tohoto akumulátoru je 2415 Kč. 

V tomto případě by však docházelo ke zbytečnému maření přebytečné energie z větrné 
elektrárny, jelikož k výpadkům sítě dochází jen výjimečně. To je tedy další důvod, proč 
navrhnout kombinaci s napájením oběhového čerpadla solárních kolektorů. Uvažujme opět 
nejhorší případ, že dojde k výpadku elektrické energie v zimní slunečný den. Tedy kolektory 
musí běžet 12 hodin a čerpadlo ústředního topení 5 hodin. Musíme tedy mít akumulátor o 
kapacitě alespoň 

 

��� = ��� + ���� = 97,5 + 32,5 = 130 �ℎ (5.7) 

 

Pro tuto možnost je navrhnut opět akumulátor firmy CTM, konkrétně typ CTL 135-12. 
Kapacita toho akumulátoru je 135 Ah a prodejní cena 9002 Kč. 

Pro zálohu je také jednodušší logika přepínání napájení mezi sítí a akumulátorem. V podstatě 
se jedná pouze o relé KA1 (opět FINDER 5533-12 v patici F9473), na jehož rozpínacích 
kontaktech je připojena baterie a na spínacích je připojen spínaný zdroj. Při výpadku sítě dojde 
k přepnutí napájení na akumulátor. Podpěťová ochrana zde není použita, protože se jedná o 
zálohu a tudíž možnost přepnutí na síťový zdroj ztrácí smysl. 



  

 

Obrázek 16: Schéma zapojení zálohy obě č ř

5.2.3 Využití pro napájení síť ř čů

Další možnost využití získané energie spoč

střídavým napětím 230 V. K
V dnešní době se na trhu nachází velké množství rů ů ů ř čů

však dosahují při zatížení dostateč č ě ě č ř č

firmy Mascot. Konkrétní typ bude záviset na př ř čů

Jako nejvhodnější se jeví možnost nouzového osvě

energie. Klasické nouzové osvě ř

autonomní světla. V tomto př ě ř ě

slova smyslu, spíše se bude jednat o zálohu ně ě

schodišti, WC, u kotle a v kuchyni. Svě
na něj připojena také všechna ostatní svě ě ř

rozsvícení většího počtu dojde k
za následek odpojení střídače od akumulátoru. Pro opě ř č

všechny vypínače ke světlům, dojít ke stř č č ě

Střídač bude tedy navržen pro 
WC, kotel a kuchyň) plus 100 % výkonu. Na schodišti se nachází 2 LED žárovky s
W, na WC pak jedna 40 W, stejně
příkon 
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: Schéma zapojení zálohy oběhového čerpadla ústředního topení

Využití pro napájení síťových spotřebičů 
Další možnost využití získané energie spočívá v napájení spotř čů

ř ětím 230 V. K tomuto účelu je však třeba před spotřebič ř ř ř č

ě se na trhu nachází velké množství různých výrobců a typů ř čů

ři zatížení dostatečné účinnosti. Opět na základě doporuč ř č

firmy Mascot. Konkrétní typ bude záviset na příkonu napájených spotřebičů

ější se jeví možnost nouzového osvětlení v případě
energie. Klasické nouzové osvětlení se řeší jako samostatný okruh se svým zdrojem nebo jako 

tomto případě se však nebude jednat přímo o nouzové osvě
slova smyslu, spíše se bude jednat o zálohu některých světel na kritických místech. Tedy na 

kuchyni. Světelný okruh v domě je pro tato místa jeden, bohužel jsou 
ě řipojena také všechna ostatní světla. Světla tedy bude možno rozsvítit všechna, ale př

ě čtu dojde k vybavení ochrany proti přetížení ve střídač
ř če od akumulátoru. Pro opětovné zapnutí střídač

č ě ům, dojít ke střídači a ručně zresetovat ochranu.

ř č bude tedy navržen pro provoz světel na zmíněných kritických místech (schodiště

ň) plus 100 % výkonu. Na schodišti se nachází 2 LED žárovky s
W, stejně jako u kotle a v kuchyni jedna 60 W. Dohromady mají tedy 
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ě č ředního topení 

napájení spotřebičů se jmenovitým 
č ř řed spotřebiče předřadit střídač. 

ě ů ů a typů střídačů. Ne všechny 
ř č č ě ě doporučení, je vybrán střídač 

ř řebičů.  

řípadě výpadku elektrické 
ě řeší jako samostatný okruh se svým zdrojem nebo jako 

ř ě římo o nouzové osvětlení v pravém 
ických místech. Tedy na 

ě je pro tato místa jeden, bohužel jsou 
ě ř ě ětla tedy bude možno rozsvítit všechna, ale při 
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ř č ě řídače bude nutno vypnout 
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kuchyni jedna 60 W. Dohromady mají tedy 

� (5.8) 

(5.9) 



  5 Možnosti využití získané energie 

 

37

 

Pro provoz nouzového osvětlení bude tedy třeba střídač o výkonu 304 W. Klasicky se vybírá 
střídač s nebližším vyšším výkonem, v tomto případě by se jednalo o 600 W střídač. Tento je 
však pro aplikaci zbytečně velký a finančně náročný, proto bude zvolen střídač o výkonu 300 W, 
jež pokryje 97 % nárůst výkonu proti návrhu, což je dostačující. Konkrétně se jedná o 
Mascot 9985 12V-230V/300W. Účinnost střídače je 90 % a cena 5282 Kč. 

 

Obrázek 17: Střídač Mascot 9985 12V-230V/300W[16] 

Nyní je třeba navrhnout akumulátor, který bude napájet střídač. Navržen bude pro celonoční 
výpadek proudu a celonoční osvětlení kritických místností, tedy 12 hodin nepřetržitého svícení. 
Nejprve si je nutno určit proud, který bude střídač odebírat z akumulátoru. Ten se jednoduše určí 
z příkonu spotřebiče, účinnosti střídače a napětí akumulátoru 
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Nyní, ze znalosti odebíraného proudu, doby svícení a bezpečnostního koeficientu, se určí 
potřebná kapacita akumulátoru. 

 

����� = �� ∙ ���� ∙ �� = 12 ∙ 14,07 ∙ 1,3 = 219,42 �ℎ (5.11) 

 



  

 

Pro 12 hodinový nepřetržitý provoz osvě
kapacitě alespoň 219,42 Ah. Nejvyšší kapacita ovšem z
200 Ah, zvolen je tedy akumulátor s
12383 Kč. Nyní se zpětným př č č
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Při použití akumulátoru o kapacitě

hodin a 56 minut. 

Připojení na světelný okruh bude 
dojde k přepnutí na záložní napájení pomocí relé KA1 a KA2. KA1 je o
FINDER 4052-AC230 v patici F9505 se, KA2 je relé ELTAKO I
převádět proud až do velikosti 25
proudovým přetížením, a to př ř č

gR pojistkami s vybavovacím proudem 1,6
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Obrázek 18: Schéma zapojení zálohy osvě
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Prodej vyrobené energie 
Jako další možnost využití energie získané z větrné elektrárny se jevila dodávka a prodej 

ět do sítě. Elektrická energie vyrobena větrnou elektrárnou př
činnosti (výroba 24 hodin denně) by za rok, při uvažování dní s dostateč ě
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� =  ��� ∙ 24 ∙ 180 = 48,84 ∙ 24 ∙ 180 = 210988,8 �ℎ = 210,99 ��ℎ (5.13) 

 
Výkupní cena elektrické energie vyrobené větrnou elektrárnou uvedenou do provozu v roce 

2013 je stanovena na 2120 Kč∙MWh-1 a zelené bonusy (státní dotace na OZE) dosahují výše   
1570 Kč∙MWh-1 [8]. Ročně by tedy příjem za prodej energie byl 

 

� =  � ∙ ���� + ��� = 210,99 ∙ 10�� ∙ �2120 + 1570� = 778,55 �č (5.14) 

 

Tato částka je velice nízká, proto na základě výpočtů byla možnost prodeje energie rovnou 
zavržena. 
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6 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁVRHU  

6.1 Pozemek 
Větrná elektrárna se bude nacházet na střeše rodinného domu, tudíž není třeba výkupu 

pozemku pod elektrárnou a ani pro kabelové vedení ke spotřebě. 

6.2 Stavební úpravy na střeše 
Větrná elektrárna se bude nacházet na hřebeni střechy. Uchycena bude pomocí otočného 

držáku, ten bude uchycen v již vybudovaném stožáru. Cena vyrobení takovéhoto držáku je 
odhadnuta zámečníkem na 5000 Kč. Uříznutí stožáru a příprava k uchycení, jak bylo zmíněno 
dříve, si provede majitel sám, tudíž není třeba kalkulovat s touto položkou. 

6.3 Větrná elektrárna 
Nejdůležitější část elektrárny, rotor, majitel získal za odvoz celé nefunkční staré elektrárny 

z nedalekého statku. Stejnou cestou také získal směrové kormidlo. Cenu těchto položek je       
tedy 0 Kč  

Cena převodovky, tedy řemenic o průměru 63 mm a 132 mm (převodový poměr 2,08) a 
ozubeného řemene STRONG je na základě poptávky u firmy ELO stanovena na 2086 Kč. 
(457,74 Kč za řemenici o ϕ 63 mm, 363,85 Kč za řemenici o ϕ 132 mm a 1263,5 Kč za ozubený 
řemen). 

Dynamo, které bude použito jako generátor se prodává za 220 Amerických dolarů. Při 
uvažování kurzu ke dni 20.5.2013, který je 20,27 Kč za USD je cena tohoto dynama 4459 Kč. 
Nutno však ještě připočíst cenu námořní dopravy, která je u přepravní firmy DHL stanovena na 
100 USD. Celková cena za generátor je tedy 6486 Kč. 

Cena regulátoru PHOCOS CX-10 se u různých prodejců pohybuje okolo 990 Kč. 

Elektroinstalační materiál, jako kabely, relé, žárovky a svorky je odhadnut na 700 Kč.  

6.4 Celková cena za větrnou elektrárnu 
Jednotlivé položky jsou rozepsány v tabulce 2. 

Tabulka 2: Cena jednotlivých součástí a celková cena větrné elektrárny 

Otočný držák 5000 Kč 

Rotor, směrové kormidlo 0 Kč 

Převodovka 2086 Kč 

Generátor 6486 Kč 

Regulátor 990 Kč 

Elektroinstalační materiál 700 Kč 

Celkem 15262 Kč 
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Celková cena za kompletní větrnou elektrárnu včetně držáku na střechu je tedy 15262,4 Kč. 
Tato cena však ještě nezahrnuje akumulátor, ocenění jednotlivých možností využití energie je 
provedeno v další podkapitole. 

6.5 Ceny jednotlivých možností využití získané energie 
Jednotlivé aplikace obsahují rozdílné prvky, ekonomické shrnutí bude tedy provedeno pro 

všechny tři možné aplikace. 

6.5.1 Pohon čerpadla solárních kolektorů 
Pro tuto aplikaci byl navrhnut akumulátor CTL 100-12 o kapacitě 100 Ah a prodejní ceně 

6164 Kč. Součástí je také podpěťová ochrana VP-2T, která slouží k přepnutí napájení 
z akumulátoru zpět na síť a kterou nabízí firma PEG za 560 Kč. Elektroinstalační materiál 
(vodiče, relé, svorky) byl odhadnut na 500 Kč. Celková cena za aplikaci je tedy 

 

�� = �� + �� + �� = 6164 + 560 + 500 = 7224 �č (6.1) 

 

6.5.2 Záloha oběhového čerpadla a pohon čerpadla solárních kolektorů 
V kapitole věnující se této aplikaci bylo vysvětleno, že samotná záloha oběhového čerpadla 

je neefektivní způsob využití energie. Proto je aplikace zálohy oběhového čerpadla spojena 
s pohonem čerpadla solárních kolektorů. V tomto případě bude použit akumulátor CTL 135-12 o 
kapacitě 135 Ah. Cena tohoto akumulátoru je 9002 Kč. Elektroinstalační materiál byl odhadnut 
na 700 Kč. Podpěťová ochrana VP-2T je nabízena za 560 Kč. Celková cena se tedy navýší a bude 

 

�� = �� + �� + �� = 9002 + 560 + 700 = 10262 �č (6.2) 

 

6.5.3 Záloha napájení síťových spotřebičů 
Podstatný rozdíl v této aplikaci je v tom, že je třeba před spotřebiče předřadit střídač. Vybrán 

byl střídač firmy Mascot model 9985 12V-230V/300W s prodejní cenou 5282 Kč. Napájen bude 
z akumulátoru o kapacitě 200 Ah, konkrétně CTL 200-12. Cena tohoto akumulátoru je 12383 Kč. 
Elektroinstalační materiál byl odhadnut na 1700 Kč 

 

�� = �� + �� + �� = 12383 + 5282 + 1700 = 19365 �č (6.3) 

 

Celková cena za tuto aplikaci je tedy 19365 Kč 
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6.6 Celková cena 
Celková cena větrné elektrárny včetně konkrétních aplikací je zobrazena v tabulce 3 

Tabulka 3: Přehled nákladů jednotlivých aplikací včetně větrné elektrárny 

Aplikace Náklady na větrnou 
elektrárnu [Kč] 

Náklady aplikace 
[Kč] 

Součet  [Kč] 

Pohon čerpadla solárních 
kolektorů 

15262  7224 22486 

Záloha oběhového čerpadla a 
pohon solárních kolektorů 

15262  10262 25524 

Záloha napájení síťových 
spotřebičů 

15262  19365 34627 

 

Jako nejvhodnější aplikace, nejlevnější, se z ekonomického hlediska jeví pohon čerpadla 
solárních kolektorů. Nicméně cenový nárůst u zálohy oběhového čerpadla a pohonu čerpadla 
solárních kolektorů oproti pouze pohonu čerpadla solárních kolektorů je poměrově k celkové 
ceně malý (pouze 3038 Kč) a navíc majiteli dodá větší jistotu i při vytápění domu s využitím 
kotle. Záloha napájení síťových spotřebičů, konkrétně osvětlení je z důvodu nutnosti použití 
střídače a akumulátoru o velké kapacitě již poměrně finančně náročné. Majitel si tedy zvolil pro 
realizaci druhou možnost. 
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7 ZÁVĚR 
 Tato práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu malé větrné elektrárny, 
návrhem jejích strojních částí, návrhem využití vyrobené energie a ekonomickým zhodnocením 
celého projektu. V úvodu práce je také teoretický úvod do problematiky větrných elektráren. 

 Investor tohoto projektu je majitel rodinného domu ve Veřovicíh, který je „fanoušek“ 
obnovitelných zdrojů nejen elektrické energie. Rozhodl se nechat si provést návrh malé větrné 
elektrárny umístěné v blízkém okolí, konkrétně na vrcholu nedalekého kopce, nebo přímo na 
rodinném domě. Nejvhodnější umístění bylo nakonec vybráno, na základě jednak ekonomického 
a technologického hlediska, ale hlavně z estetických důvodů, na střeše rodinného domu. Lokalita 
se totiž nachází přesně na hranici CHKO Beskydy a vztyčený stožár na vrcholu kopce by kazil 
krajinný ráz. Na hřebeni střechy bude elektrárna umístěna na držáku, který bude uchycen 
k bývalému anténnímu stožáru, který je dostatečně pro tuto aplikaci ukotven. Nacházet se bude 
ve výšce 10 metrů nad zemí.  

Dle údajů místního amatérského meteorologa se rychlost větru v těchto místech pohybuje 
po většinu roku stabilně v rozmezí 4,5 – 5 ms-1. Elektrárna je tedy navržena pro rychlost proudění  
4,5 ms-1. Třílistý vrtulový rotor o průměru 2,15 m majitel získal ze staré větrné elektrárny. Funkci 
generátoru zde zastává dynamo s permanentním magnetem firmy Sanho. Zvýšení otáček pro 
dynamo zajišťuje převodovka s ozubeným řemenem. Součástí elektrárny je také regulátor 
PHOCOS CX-10, který bude zajišťovat nabíjení akumulátorů a v případě plného nabití bude 
energii mařit v připojené záteži. Výpočtem bylo zjištěno, že elektrárna bude dosahovat 
elektrického výkonu 48,84 W. 

V další části jsou navrhnuty a popsány různé možnosti využití získané energie. Jedna z 
možností byla pohon čerpadla solárních kolektorů společně se síťovým napájením. Při 
dostatečném nabití akumulátoru, který bude nabíjen větrnou elektrárnou, by bylo čerpadlo 
napájeno z něj. Při vybití a nedostatečné síle větru, by napájení bylo přepnuto na síťový zdroj. 
Další možností bylo zálohování oběhového čerpadla ústředního topení a zároveň napájení 
čerpadla solárních kolektorů. Poslední možností byla záloha stávajícího osvětlení, tedy 
napájeného síťovým napětím 230 V AC. Tato varianta tedy počítá se střídačem. 

V ekonomické části byl proveden celkový rozpis jednotlivých položek jak samotné větrné 
elektrárny, tak jednotlivých aplikací. Cena větrné elektrárny byla nakonec stanovena na 
15262 Kč. Majitel si na základě ocenění vybral druhou možnost využití energie vyrobené větrnou 
elektrárnou, tedy záloha oběhového čerpadla a pohon čerpadla solárních kolektorů. Tato aplikace 
byla oceněna na 10262 Kč. Cena celkového návrhu je tedy 25524 Kč. 

Ekonomická návratnost tohoto projektu je vysoko nad hranicí životnosti celé elektrárny, 
nicméně majitel souhlasil s budoucím uskutečněním tohoto projektu, jelikož je nadšen pro 
obnovitelné zdroje energie a jeho dům by s elektrárnou byl během slunečných dnů vytápěn pouze 
za pomoci této energie. 
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