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Abstrakt 

Tato práce se věnuje náhradním zdrojům elektrické energie pro případ obklíčené 

nemovité věci. Práce mapuje možná řešení náhradního zdroje elektřiny a stanovuje jejich 

technické a finanční náročnosti. V rámci práce byly spočítány energetické nároky na vybraný 

konkrétní objekt a zahrnuty návrhy alternativních zdrojů energie. Součástí práce je porovnání 

jednotlivých variant, posouzení finanční náročnosti a návratnosti. 

Klíčová slova 

El. energie, fotovoltaické panely, větrná elektrárna, vodní elektrárna, samostatná 

přípojka, spotřeba energie, obklíčená nemovitá věc. 

Abstract 

This thesis deal with alternative sources of electric energy in case the besieged 

immovable. Thesis describes the possible solutions for alternative source of electricity and 

determines their technical and financial demands. In this work we were calculated energy 

requirement for the selected object and included specific proposals for alternative energy 

sources. Part of this thesis is to compare the various options, assessing financial performance 

and returns. 

Key words 

El. energy, photovoltaic panels, wind power, hydroelectric power, separate ground 

connection, power consumption, encircled real property. 
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1 ÚVOD  

Předmětem mé práce je stanovit náhradní zdroje elektrické energie pro obklíčenou 

nemovitou věc na cizím pozemku. V této práci bych měla objasnit a popsat 

technické a legislativní náležitosti, které jsou potřebné pro zřízení náhradního zdroje 

elektrické energie. 

Zjistím, jaké jsou podmínky pro zřízení nové přípojky, nastuduji alternativní zdroje 

elektrické energie a zpracuji jejich základní přehled. Popíšu jednotlivé typy 

elektráren a princip jejich fungování. V druhé části práce navrhnu konkrétní řešení pro 

vybraný objekt a na závěr se pokusím vybrat tu nejlepší variantu. 
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2 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Připojení stavby na inženýrské sítě je podmínkou každé stavby. Bez vyřešení těchto 

napojení v projektu stavební úřad nevydá stavební povolení. Již při výběru pozemku je nutné 

zjistit, jaké sítě se v dosahu nachází a popřípadě, které chybí. Důležitá je i vzdálenost, od 

50 m se již nejedná o přípojky, ale veřejné řády, které se mohou při stavbě značně prodražit. 

V dnešní době je nejlepší variantou zasíťovaný pozemek, k jehož hranici jsou sítě již 

přivedené.  

V mém případě se jedná o objekt, který je součástí průmyslového areálu a je obklopen 

cizími pozemky. Daný objekt nebude mít elektrickou přípojku, jelikož ji třeba majitelé 

nemohou zřídit, nebo by její zřízení bylo příliš nákladné. Bude se tedy jednat o energeticky 

samostatný objekt, který nebude muset být závislý na žádném výrobci ani distributorovi 

elektřiny.  

Z logiky věci se bude v každém případě jednat o nějaký zdroj energie a způsoby 

akumulace vyrobené energie. Rozhodující bude stanovení výkonu potřebného pro daný objekt 

a také kapacity akumulačního zařízení. Na základě těchto dvou parametrů se bude daný 

systém navrhovat. 

Zde uvádím základní přehled alternativních způsobů, jak získávat elektrickou energii. 

2.1 Ostrovní fotovoltaický systém  

Jedním z možných zdrojů elektřiny je fotovoltaická elektrárna. Jelikož se jedná 

o místo bez přívodu elektrické energie od distribuční sítě, říká se mu ostrovní fotovoltaický 

systém. Tyto systémy mají velice jednoduchou instalaci, tudíž jsou vhodné i pro montáž 

svépomocí. Celý systém vykazuje vysokou spolehlivost a je nenáročný na údržbu. 

Fotovoltaická elektrárna nemá téměř žádné provozní náklady. Celá výroba je ekologická, 

jelikož při výrobě elektřiny nejsou produkovány žádné škodliviny ani nadměrný hluk. 

Současná průměrná účinnost solárních panelů se pohybuje v rozmezí 15-17 %. Jednotlivé 

solární panely mají životnost více jak 30 let a většinou jsou zcela recyklovatelné. Jejich 

výhodou je přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii bez dalších provozních 

ztrát způsobených mechanickým a tepelným mezistupněm jako v případě elektráren, které 

mají ve svém systému zařazeny turbíny a generátory. 
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Tyto systémy jsou v dnešní době velmi oblíbené u chalupářů, kterým postačí už malá 

ostrovní elektrárna k tomu, aby mohli na chatě používat osvětlení, televizi nebo běžné 

nástroje kutilů. S většími elektrárnami si můžeme dopřát i další kuchyňské spotřebiče. Dnes 

již není výjimkou pořízení ostrovní elektrárny i na místo, kde elektrická přípojka je. 

Elektrárna potom slouží jako záložní zdroj při výpadku elektrické energie v síti. Pokud se 

ostrovní elektrárna připojí do sítě, jedná se již o hybridní fotovoltaický systém. 

2.1.1 Části systému 

Ostrovní fotovoltaický systém se skládá z fotovoltaických panelů, měniče napětí, 

regulátoru napětí, akumulátoru, konstrukce pro uchycení FV panelů, elektromateriálu 

(konektory, solární kabel, jističe, elektroměr, přepěťové ochrany) a cílových spotřebičů 

(v nejvíce úsporné třídě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1-1: Ostrovní fotovoltaický systém 
1
 

 

Fotovoltaické panely 

Nejčastěji používané fotovoltaické panely se dělí na monokrystalické 

a polykrystalické. Amorfní panely jsou málo účinné, tudíž by nám zabíraly mnohem větší 

                                                 

1
 Sun Pi s.r.o. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.sunpi.cz/ostrovni-systemy/ 

 

http://www.sunpi.cz/ostrovni-systemy/
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plochu. Monokrystalické mají lepší účinnost v případě, že jsou otočeny a sklopeny přímo 

proti Slunci. Polykrystalické jsou zase schopny lépe zpracovávat sluneční paprsky i v případě, 

kdy mají větší odklon od optimální pozice nebo je sluneční svit nižší intenzity. V případě 

využívání stabilně umístěných fotovoltaických panelů po celý rok, můžeme získat zhruba 

stejný výsledek produkce od obou typů, jelikož se postupně projeví výhody každého z nich. 

Solární regulátor 

Regulátor můžeme označit jako stabilizátor napětí a automatickou nabíječku 

akumulátorů. Upravuje napětí v případě proudění energie z panelů, kdy při nominální hodnotě 

12 V není na výstupu 12 V, ale značně vyšší napětí, nebo v případě poklesu výkonu panelů 

při zatažené obloze. 

Akumulátor 

Tato část systému slouží jako zásobník elektrické energie pro případ zhoršeného 

počasí s nižší intenzitou slunečního záření a tudíž nízké dodávky energie přímo z panelů. 

Nejčastěji se používají olovněné akumulátory. 

Střídač 

Střídač nebo také měnič je nadstavbou ostrovních systémů, které pracují pouze se 

stejnosměrným proudem. Někdy stejnosměrný proud na napětí 12 V nebo 24 V nestačí, třeba 

v případě nabíjení mobilu nebo notebooku. Střídač dovoluje v ostrovním fotovoltaickém 

systému využívat klasické spotřebiče z domácnosti, které pracují se střídavým proudem 

o napětí 230 V. 

Střídač musí umět pracovat na systémovém napětí ostrovního systému, při jeho volbě 

je tedy potřeba dbát na to, aby uměl pracovat na 12 V, 24 V případně 48 V. Střídače se liší 

počtem spotřebičů, které lze vzhledem k jejich maximálnímu celkovému příkonu na střídač 

připojit. Údaj o maximálním příkonu spotřebičů (výkonu střídače) se udává ve Wattech (W). 

Před jeho pořízením musíme vědět, kolik spotřebičů budeme mít najednou zapojeno a jaký je 

jejich celkový příkon. Je vhodné myslet i na určitou rezervu, kterou oceníme v případě, že 

bychom chtěli připojit další spotřebič. 
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Elektrocentrála 

Především v zimním období se může stát, že zisk ze solárních panelů nebude 

dostačující z důvodu nízkého počtu slunečních dní, které jsou krátké. V tomto případě by se 

do systému zapojila elektrocentrála, která doplní energii v době, kdy nebude svítit Slunce. 

Jakmile fotovoltaické panely nabijí baterie, systém se zase automaticky přepne. 

Centrála se připojuje na baterii přes klasickou dobíječku, která střídavý proud 

transformuje na stejnosměrný. Prostřednictvím centrály mohou být zároveň napřímo napájeny 

spotřebiče fungující na střídavý proud 230 V. Nejprve je však potřeba tyto spotřebiče oddělit 

přepínačem od zbytku ostrovního systému, zvláště pak od střídače. Některé ostrovní střídače 

mohou být vybaveny systémem pro automatické startování a vypínání elektrocentrály. 

  

Obr. 2.1-2: Schéma ostrovního systému s elektrocentrálou
2
 

 

2.1.2 Umístění FV panelů 

Na toto téma se objevují mnohé diskuse a většinou je výsledek takový, že za ideální je 

považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. Samozřejmě, že nesmí 

slunečnímu záření nic bránit v tom, aby paprsky dopadaly na panely. Sklon panelů bývá 

                                                 

2 MATAJS, Vladimír [online], 2016 [cit. 24. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www.solarniexperti.cz/jak-funguje-ostrovni-off-grid-fotovoltaicky-system/ 

 

http://www.solarniexperti.cz/jak-funguje-ostrovni-off-grid-fotovoltaicky-system/
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udáván mezi 35-45° od vodorovné roviny pro celoroční využívání, protože především přes 

zimu se Slunce pohybuje o něco níže nad obzorem. Umístění panelů na východní nebo 

západní straně se na první pohled může zdát nevýhodné, opak může být pravdou. Ostrovní 

systém musí dodávat co nejvíce energie rovnoměrně v průběhu dne, protože ji nemáme kam 

posílat a musíme ji co nejlépe spotřebovat. Proto je výhodné řešení takové, kdy např. polovina 

FV panelů je orientovaná na východ/jihovýchod a druhá zase na jihozápad/západ. Místo 

ostrého vrcholu výroby v poledne dostaneme vlnu se 2 vrcholy. Výroba začíná už ráno, první 

vrchol dopoledne, druhý vrchol odpoledne a ještě zapadající Slunce nám může do systému 

dodávat energii.  

V případě stavby fotovoltaiky na rovné střeše nebo pozemku si poradíme s orientací 

snadno. Jsou známé dva typy uchycení panelů - statické a natáčecí systémy. Natáčecí mají 

vyšší výkon, ovšem mají poněkud vyšší pořizovací náklady. Jejich natáčecí systémy jsou 

náchylné na mechanické poškození a potřebují pravidelnou údržbu. Z hlediska nulové údržby 

a nulových provozních nákladů jsou doporučovány statické systémy. 

2.1.3 Povinnosti 

Od stavebního úřadu je nutné získat územní souhlas. Pokud se jedná o systém na 

střeše, nemělo by být požadováno ani ohlášení ani stavební povolení. Podle nejnovějších 

poznatků vyplývajících ze stavebního zákona v aktuálním znění, není třeba toto řešit pro RD, 

kde FVE bude na šikmé střeše ležet rovnoběžně se střechou. 

Minimálně jedenkrát ročně je vhodné provést kontrolu a dotažení spojů v místech 

připojení vodičů. Jedenkrát za čtyři roky je nutná revize elektrického zařízení provedená 

odborným revizním technikem.
 1, 3 

 

 

                                                 

1Sun Pi s.r.o. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.sunpi.cz/ostrovni-systemy/ 

3
 Deramax.cz s.r.o. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.deramax.cz/1-uvod-k-ostrovnim-fotovoltaickym-elektrarnam-1-dil-ze-serialu-clanku 

http://www.sunpi.cz/ostrovni-systemy/
http://www.deramax.cz/1-uvod-k-ostrovnim-fotovoltaickym-elektrarnam-1-dil-ze-serialu-clanku
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2.2 Větrná elektrárna  

Působením aerodynamických sil (působením větru) na jednotlivé listy rotoru převádí 

větrná turbína (umístěná na stožáru) energii větru na rotační mechanickou energii. Ta je 

potom pomocí generátoru zdrojem elektrické energie. 

2.2.1 Části systému 

 

Obr. 2.2-1.: Příklad zapojení větrné elektrárny včetně FV panelu 
4
 

 

Podobně jako u fotovoltaických systémů nalezneme ve vzorovém zapojení větrné 

elektrárny akumulátory, měnič napětí a elektrocentrálu. Systémy se většinou navrhují v napětí 

12–48 V. Spotřebiče pak musí buď pracovat se stejným napětím, nebo je nutné použít střídač 

napětí na 230 V.  

                                                 

4 AERPLAST s.r.o. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.vetrne-elektrarny.eu/ostrovni-elektrarny/ 

 

http://www.vetrne-elektrarny.eu/ostrovni-elektrarny/
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2.2.2 Typy větrných turbín 

Větrné turbíny s vertikální osou (VAWT) 

Větrné turbíny s vertikální osou jsou doporučovány do zástavby, jelikož jsou tiché. 

Nejsou závislé na směru větru, mohou využívat i proměnlivý vítr a proudění v blízkosti 

staveb nebo silnic. Rozsah rychlosti větru, pro který jsou určeny, 

je mezi 4 a 16 m/s. Jsou navrhovány v různých velikostech – od 

malých střešních až po obří námořní a to díky umístění těžiště 

v jejich dolní části. Proto není na větrné turbíny s vertikální osou 

kladeno tolik konstrukčních omezení jako na větrné elektrárny 

s horizontální osou, které musejí rotor natáčet podle směru větru.  

Obr. 2.2-2: VAWT 
5  

 

Větrné turbíny s horizontální osou (HAWT) 

Generátory menších výkonů (mikro zdroje) jsou bez převodové a nenáročné na údržbu 

stejně jako VAWT. V našich podmínkách se  převážně setkáváme s výstavbou výkonných 

generátorů řádově v MW. Ale i generátory s menším výkonem nám mohou přinést vysoké 

výkony, úspory prostředků a částečnou nezávislost na dodavatelích. Mezi výhody patří dobrý 

poměr cena vs. výkon, vysoká účinnost a možnost instalovat je na 

střechy domů. V dobrých povětrnostních podmínkách nám HAWT 

oproti VAWT bude vykazovat lepší výsledky. Jsme ale nuceni použít 

vyšší konstrukce a elektrárna nebude dobře fungovat při proměnlivém 

proudění vzduchu.  

Obr. 2.2-3: HAWT 
5
 

2.2.3 Povinnosti 

Před pořízením větrné elektrárny je nutné si na stavebním úřadě zajistit územní 

rozhodnutí a následně stavební povolení. Je možné, že bude nutné změnit územní plán obce. 

Stavební úřad musí v souladu se zákonem získat stanoviska různých dotčených orgánů státní 

                                                 
5
 Čech, Miroslav. Plán cé. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.plance.cz/ 

http://www.plance.cz/
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správy, zejména státní ochrany přírody, ale třeba i Armády ČR. Posouzení vlivu na životní 

prostředí (EIA) je zákonem vyžadováno u budoucích instalací s výkonem nad 500 kW nebo 

se stožárem vyšším než 35 m.
6, 7

 

2.3 Vodní elektrárna 

Potenciál velkých toků pro výstavbu vodních elektráren v České republice je sice už 

vyčerpán, ale malé vodní elektrárny je možné stále stavět. V místě elektrárny by měl být 

dostatečný spád a průtok. 

Princip fungování je zřejmý: přeměna energie proudící vody na energii elektrickou 

pomocí vodní turbíny, která je spojená s elektrickým generátorem. Existují desítky druhů 

vodních turbín, které jsou předurčeny do různých podmínek. Při správném výběru bych měla 

dosáhnout až 90% účinnosti. 

U menších toků musím počítat s kolísáním průtoku v závislosti na ročním období 

a úhrnu srážek. Pracujeme tu s toky bez velkých zádržných hrází, které běžně zajišťují 

potřebný spád a stálou zásobu vody u velkých elektráren. Proto je nutné dbát na vhodné 

umístění a konstrukční řešení odpovídající místním podmínkám. 

Malé vodní elektrárny neprodukují žádné odpady, jsou nenáročné na údržbu 

a nevyžadují žádné zásobování palivy. Oproti fotovoltaickým a větrným elektrárnám 

nedochází k tak rychlému projevu změn počasí na množství vyrobené energie a je více času se 

na dané výkyvy připravit. Jediným ekologickým úskalím malých vodních elektráren může být 

negativní vliv na ekosystémy využívaných toků. Jedná se o úpravy okolní přírody při 

výstavbě elektrárny, vytvoření překážek bránící přirozené migraci ryb a dalších vodních 

živočichů. Při dodržení podmínek pro výstavbu a provoz elektrárny stanovených v rámci 

vodoprávního a stavebního řízení, by všechna tato nebezpečí neměla přírodu nijak ohrozit. 

Případné nedodržení těchto podmínek bývá přísně postihováno. 

                                                 
6
 AERPLAST s.r.o. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.vetrne-elektrarny.eu/ostrovni-elektrarny/ 

7
 Čech, Miroslav. Plán cé. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.plance.cz/ 

http://www.vetrne-elektrarny.eu/ostrovni-elektrarny/
http://www.plance.cz/
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2.3.1 Umístění elektrárny 

Klíčový význam pro úspěch každého projektu má výběr vhodné lokality. O výkonu 

budoucí elektrárny bude rozhodovat využitelný průtok (neměl by příliš kolísat) a spád 

vodního toku (měl by dosahovat alespoň 1 metru). Součin obou těchto veličin společně 

s účinností použité turbíny a generátoru bude určovat množství elektřiny, které bude 

elektrárna schopna vyrábět.  

Nejjednodušší z možností, jak si pořídit vodní elektrárnu je pokusit se koupit některou 

z těch již provozovaných. Tak jako v případě nákupu starší nemovitosti nebo ojetého auta je 

ovšem na místě velká obezřetnost. Lze totiž očekávat, že nikdo se nebude jen tak pod cenou 

zbavovat bezchybně fungujícího a ziskového zařízení. Určitě bychom měli před podpisem 

smlouvy investovat svůj čas i peníze do důkladného ověření stavu předmětu prodeje, nejlépe 

za účasti nezávislých odborníků.  

Rekonstruovat starý objekt bývá nákladnější než postavit nový. Obtíže se mohou 

objevit i při využití stávajícího technologického vybavení. Nejde jen o morální stáří strojů, ale 

spíše o jejich technický stav a kompletnost. Je nutné zhodnotit i to, zda jejich parametry 

odpovídají současným podmínkám na vodním toku. Ty se totiž mohly v průběhu let změnit 

a mohly by mít pro efektivní provoz vodní elektrárny velmi nepříjemné důsledky. Jejímu 

provozovateli se také může stát, že bude muset udržovat stanovený tzv. sanační průtok, tedy 

stálý průtok vody v původním korytě vodního toku z ekologických důvodů. 

2.3.2 Povinnosti 

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 55 odst. 1 jsou pod pojmem vodní dílo 

zahrnuty i stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu. 

Tudíž mohu vodní elektrárnu označit za vodní dílo. Povinnosti vlastníků vodních děl 

jsou uvedeny v §59 vodního zákona. 

Odstavce č. 3 a 4, ale uvádí: Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují zejména 

jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení 

vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, 

vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky (včetně přítokového potrubí), vnitřní vodovody 

a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, 
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pokud neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických 

prací a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází 

k čerpání nebo odběru podzemních vod. 

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní 

úřad.  

§9, odst. 5: Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním 

vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu 

ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. V případě 

vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se 

výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním napadena obě tato 

rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání 

s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení 

vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního 

orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.
8
 

Před zahájením stavby malé vodní elektrárny je tedy nutné na příslušném 

vodoprávním úřadu získat stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. 
9
 

2.4 Další možnosti zisku elektrické energie 

V této kapitole uvádím další způsoby zisku elektrické energie, u kterých 

nepředpokládám využití pro můj konkrétní případ, ale uvádím je z důvodu doplnění přehledu.  

2.4.1 Vortexová elektrárna 

Jedná se o elektrárny, které by měly být jednodušší na stavbu i údržbu a celkově by 

měly být levnější než klasické rotorové větrné elektrárny. Postavená elektrárna připomíná 

                                                 
8
 Zákona č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

9
 Nazeleno.cz. [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.nazeleno.cz/energie/vodni-energie/mala-vodni-elektrarna-kolik-elektriny-

vyrobi-vyplati-se.aspx 

http://www.nazeleno.cz/energie/vodni-energie/mala-vodni-elektrarna-kolik-elektriny-vyrobi-vyplati-se.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/vodni-energie/mala-vodni-elektrarna-kolik-elektriny-vyrobi-vyplati-se.aspx
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basebalovou pálku, jelikož má úzkou kruhovou základnu, ze které stoupá postupně se 

rozšiřující trup.  

Elektřina v něm nevzniká kruhovým pohybem rotoru, ale v důsledku kmitání 

válcovitého generátoru, který rozvibruje vítr. Energie se produkuje tedy pomocí 

elektromagnetické indukce. Elektrárny tohoto typu budou využívat jen energii vrstvy 

vzduchu, která těsně obtéká jejich stožár. Běžnější elektrárny typu VAWT a HAWT sbírají 

energii z větší plochy, kterou vyznačuje velikost jejich „vrtulí“, proto budou účinnější. 

U vortexových elektráren je i méně účinný systém výroby elektřiny: zde se bavíme 

o maximálním využití na hraně 70 %, ale u rotorů se využije více než 80 % kinetické energie. 

Nižší efektivnost by měla být vyvážena faktem, že tyto elektrárny neobsahují žádné převody 

či pohyblivé části a tím by mělo být dosaženo minimálních nákladů na výrobu i údržbu. 

Elektrárna také neprodukuje téměř žádný hluk, je nenáročná na místo a neohrožuje létající 

tvory. 

Je nutné zmínit, že výroba vortexových elektráren se teprve rozjíždí. V plánu je 

výroba elektrárny o výkonu 4 kW, výšce necelých 13 m a odhadované hmotnosti cca 100 kg, 

která by měla být dostupná již v roce 2016. Následně by měla vzniknout malá varianta 

o výkonu 100 W, výšce 4 m a hmotnosti jen 10 kg, která je zatím plánovaná na rok 2018.
10

 

2.4.2 Domácí bioplynové stanice 

V domácí bioplynové stanici mohu zpracovávat odpad z chovu dobytka, jehož hnůj 

nemáme kde uplatnit, skládkový plyn nebo spotřebuji jiný rostlinný či živočišný odpad. 

Kromě značného zápachu a nebezpečí výbuchu bychom potřebovali velikou žumpu a onu 

biomasu řádově v tunách ročně.
11

 

                                                 

10
 Chamanne s.r.o. [online], 2016 [cit. 22. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/vortex-revolucni-typ-vetrne-

elektrarny-bez-vrtule 

11
 Ekolid.cz. [online], 2016 [cit. 22. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.ekolid.cz/domaci-mala-bioplynova-stanice-vyplati-se/ 

http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/vortex-revolucni-typ-vetrne-elektrarny-bez-vrtule
http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/vortex-revolucni-typ-vetrne-elektrarny-bez-vrtule
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2.4.3 Geotermální elektrárna 

Geotermální energie vzniká rozpadem radioaktivních látek a nebyla by možná bez tzv. 

slapových sil, které působí v okolí zemského jádra. Pro výrobu geotermální elektřiny je třeba 

zřídit hluboké vrty, které jdou většinou až do hloubky kolem pěti kilometrů. Energie pro 

výrobu elektřiny se získává většinou z podzemních vod nebo hornin. Samozřejmě, že čím je 

geotermální vrt hlubší, tím vyšší je teplota a tím více energie je možné získat.
12

 

2.4.4 Palivové články  

Je jich několik typů na různá paliva, automobilky hodně experimentují s vodíkem. 

Palivové články jsou hodně podobné bateriím, používají anody, katody a elektrolyty na 

výrobu elektřiny. Rozdíl od baterií je v tom, že ty po čase přestanou fungovat, když spotřebují 

své náplně. Palivové články mohou dodávat proud nepřetržitě, pokud mají zajištěn stálý 

přívod paliva. 
13

 

2.4.5 Generátor na kvantovou energii 

Běžný generátor potřebuje 15 kW k vytvoření 10 kW energie. K vyrobení těchto 

15 kW používáme plyn, diesel, propan, uhlí a další produkty, které vytvářejí zisky pro ropné 

společnosti. Před 130 lety Nikola Tesla vynalezl a patentoval generátor energie. Je to 

rezonanční stroj, který potřebuje pouhý 1 kW vstupu k produkci 10 kW jako výstupní energie. 

„Nejprve je použit startovací zdroj energie, který roztočí rotor v jádru generátoru. 

Speciální konfigurace oscilátorů v jádru generátoru vyvolá rezonanci. Jakmile je dosaženo 

rezonance, vyrábí se 10kW proud, který je usměrněn na pohon motoru, který roztáčí rotor. 

Pak je možno odpojit motor původního zdroje, protože generátor již pracuje sám.“ 
14

 

                                                 
12

 Ekolid.cz. [online], 2016 [cit. 22. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.ekolid.cz/geotermalni-elektrarna-jede-na-energii-ze-zeme/ 

13
 Osel s.r.o. [online], 2016 [cit. 22. 1. 2016].  

Dostupné z: http://www.osel.cz/6283-e-by-konecne-rodinny-vysoce-ucinny-palivovy-clanek.html 

14
 Anonymní blog [online], 2016 [cit. 21. 1. 2016].  

Dostupné z: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/04/quantum-energy-generator-podle-teslova.html 

 

http://www.ekolid.cz/geotermalni-elektrarna-jede-na-energii-ze-zeme/
http://www.osel.cz/6283-e-by-konecne-rodinny-vysoce-ucinny-palivovy-clanek.html
http://orgo-net.blogspot.cz/2014/04/quantum-energy-generator-podle-teslova.html
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2.4.6 Lidská síla 

Na upraveném rotopedu je možné vyrábět elektřinu, ale efektivita tohoto druhu výroby 

je v poměru k vydané lidské síle a energii opravdu nízká. Lidskou energii v dnešní době lze 

mnohonásobně lépe využít než celodenním šlapáním na rotopedu za účelem výroby elektřiny. 

3 LEGISLATIVA 

V této kapitole uvádím přehled povinností a povolení, která jsou nutná pro umístění 

nového objektu na vybraném pozemku. Vzhledem k dané lokalitě a vybranému typu zařízení 

potřebujeme především povolení stavebního úřadu a následně dalších institucí, jako například 

Správy železniční dopravní cesty, správy povodí nejbližšího velkého toku nebo povolení pro 

omezení blízkého leteckého provozu. 

Pro vybranou lokalitu bude nutné vyjádření stavebního úřadu a vzhledem k těsné 

blízkosti kolejí i drážního úřadu. Jelikož se na dané parcele nenachází žádný vodní tok a ani 

se v blízkosti nenachází žádné letištní zařízení, nejsou povolení od těchto institucí 

vyžadovány. 

V této kapitole jsou uvedené pouze části legislativních předpisů, které by se mohly 

týkat budovaného objektu. 

3.1.1 Soulad s územním plánem obce 

Pro libovolné umísťování různých objektů na pozemek je nutný soulad s územním 

plánem dané obce. Podle lokality zařadíme pozemek do dané kategorie a podle bližšího 

popisu této kategorie zjistíme, co je nebo není možné umisťovat v této oblasti. Pokud by 

kategorie pozemku neumožňovala umístění elektrárny, tak je nutné zažádat o změnu 

územního plánu.  Návrh na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 

odst. 1 stavebního zákona: 

  a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo 

obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, 

 b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,  

c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, 
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 d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,  

e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu. 
15

 

O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pokud je 

pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně mnou, může obec podmínit pořízení 

změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její pořízení. Pořízení změny územního 

plánu je dáno § 43 až 57 stavebního zákona a má dané lhůty projednání. 

3.1.2 Stavební zákon (zák. č. 350/2012 Sb.) 

 §103 odst. 9 e)  

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby pro výrobu 

energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla. 

Jinak je tedy nutné zažádat o územní souhlas a stavební povolení. 
15

 

3.1.3 Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.)  

§1267 služebností inženýrské sítě  

(1) Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným 

i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, 

kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží 

všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní 

oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem 

prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.  

(2) Je-li to výslovně ujednáno, zahrnuje služebnost právo zřídit, mít a udržovat 

na služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské 

síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti.  

                                                 
15

 Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
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(3) Oprávněná osoba zpřístupní vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě 

v ujednaném rozsahu, a není-li ujednán, v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných 

zájmů. 

§1268  

Nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její opravu 

oprávněná osoba i bez předchozího projednání; dotčeným osobám však neprodleně oznámí 

provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací uvede služebný pozemek 

na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací.
16

 

3.1.4 Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území 

§20 odst. 1 

V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter 

území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich 

využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. 

§23 odst. 2 

Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti 

nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. 

§24 odst. 1 

Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném 

území obcí umisťují pod zem. 

                                                 
16

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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§25 odst. 1 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 

památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále 

umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení 

a činnosti, například technickou infrastrukturu. 

§25 odst. 2 

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 

7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 

stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 

4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se 

odstavec 4 nepoužije. 

§25 odst. 4 

Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných 

místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou 

vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi 

stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se 

určují odstupy od staveb nebytových. 

Jinak se musí zažádat o změnu územního plánu, což se může protáhnout až na několik 

let.
17
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3.1.5 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby 

 §12 odst. 4 

Zastínění stávajících pobytových místností novými stavbami nebo jejich novými částmi 

se posuzuje podle činitele denní osvětlenosti roviny zasklení oken. Zastínění stávajících 

vnitřních prostorů se považuje za vyhovující, jsou-li dodrženy normové hodnoty. Zastínění 

nově navrhovaných pobytových místností se posuzuje podle činitele denní osvětlenosti na 

srovnávací rovině uvnitř těchto místností v souladu s normovými hodnotami. Zastínění 

stávajících i nových bytů se kromě výše uvedeného posuzuje podle oslunění v souladu 

s normovými hodnotami. 

§15 odst. 2 

Technické provedení trafostanic, hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů 

a rozvodů sítí elektronických komunikací, hlavních uzávěrů plynu a vody, odvádění odpadních 

vod ze staveb, zařízení kotelen
 
na vytápění budov a strojoven výtahů budov pro bydlení 

a občanského vybavení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při 

možném zaplavení vodou při povodni. 

 

§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 

rozvody sítí elektronických komunikací 

(1) Vnitřní silnoproudé rozvody se připojují na distribuční sítě přípojkou, nebo 

rozšířením distribuční soustavy elektřiny. Vnitřní rozvody elektronických komunikací se 

připojují na vnější síť elektronických komunikací přípojkou. 

(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými 

hodnotami požadavky na: 

a) bezpečnost osob, zvířat a majetku, 

b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu 

prostředí,  
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c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných 

poruch,  

d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických 

zařízení a strojů,  

e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,  

f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování 

a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,  

g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou 

elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení 

v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama 

způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto 

prostředí. 

 

(3) Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie umístěné 

v budovách musí vyhovět všem požadavkům na zajištění bezpečnosti, hygienickým 

požadavkům, požadavkům na ochranu životního prostředí a požárně bezpečnostním 

požadavkům. 

(4) Stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí 

elektronických komunikací do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních 

silnoproudých rozvodů a vnitřních rozvodů sítí elektronických, koncové body komunikací až 

ke koncovým bodům sítě. Požadavky na sítě elektronických komunikací jsou upraveny jiným 

právním předpisem. Vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických 

komunikací musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití. 

(5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení 

umožňující vypnutí elektrické energie. 

(6) U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se provede 

propojením se základovým zemničem. 

(7) Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně 

stanovené parametry. Minimální vybavení bytu elektrickým zařízením a přístroji je dáno 

normovými hodnotami.
18
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3.1.6 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Postup projednání staveb v ochranném pásmu dráhy a staveb zasahujících do obvodu 

dráhy musí být v souladu s ustanovením zákona o drahách, v platném znění. 

 Základní pojmy dle zákona: 

Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Obvod 

dráhy u celostátní a regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi 

pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Obvod dráhy u ostatních drah 

(vlečky) je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje (§ 4 zákona). 

Ochranné pásmo dráhy (OPD) - tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice 

jsou vymezeny svislou plochou vedenou 

 u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 

 u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se 

ochranné pásmo nezřizuje); (§ 8).
19

 

Každá stavba v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy musí být projednána se 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (SŽDC, s.o.), jako s účastníkem řízení 

v rámci územního a stavebního řízení vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rovněž je nutné projednat stavební činnost 

nevyžadující rozhodnutí stavebního úřadu, tj. stavby na ohlášení, popř. stavby a činnost 

nevyžadující ani ohlášení stavebnímu úřadu (v rozsahu dle ust. § 103 stavebního zákona).
19

 

Žádost o souhrnné stanovisko SŽDC s.o. ke stavbě v obvodu dráhy nebo v ochranném 

pásmu dráhy je možno podat písemně na adresu SŽDC nebo elektronicky poslat na sekretariát 

ředitele. 

V mém konkrétním případě by záleželo na umístění a výšce stavby na pozemku. Ve 

všech případech bych žádala SŽDC s.o. o vyjádření k plánované stavbě, abych se předem 

vyhnula možným nepříjemnostem a zákazu či odstranění stavby, jelikož se v daném území 

pozemek nachází. 

                                                 
19
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4 VYBRANÝ OBJEKT 

4.1 Lokalita a popis areálu 

Vybraný objekt se nachází v obci Svitavy v Pardubickém kraji. Jedná se 

o průmyslovou část města, která slouží mnoha firmám k administrativním, skladovacím 

účelům nebo k výrobním procesům. Tento areál je rozdělen na dvě poloviny a ty jsou 

ohraničeny oplocením. Řešenou polovinu areálu vlastní jedna soukromá firma, od které byl 

pozemek odkoupen. V současné době se na pozemku nachází zchátralý ocelový přístřešek, 

který sloužil pro skladování materiálu nebo jako kryté stání. Ten bude odstraněn a bude zde 

vybudována nová administrativní budova.  

 

Obr. 4.1-1: Mapa města 
20
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 Mapy.cz., Seznam.cz, a.s. [online], 2016 [cit. 24. 1. 2016].  

Dostupné z: https://mapy.cz/s/ezZA 

https://mapy.cz/s/ezZA
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Obr. 4.1-2: Mapa areálu 
20 

 

Objekt stojí na parcele č. st. 2287 a majiteli náleží i okolní parcela, která objekt 

obklopuje: p. č. 1766/16 (výměra: 6013 m
2
). Vše v katastrálním území Svitavy – předměstí 

[760960]. 

 

Obr. 4.1-3: Vyznačení parcely 
21
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 ČÚZK [online], 2016 [cit. 24. 1. 2016].  

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Vybrané parcely jsou obklopeny cizími pozemky jednoho majitele dané poloviny 

průmyslového areálu, tudíž se jedná o obklíčenou nemovitou věc. Část areálu je zasíťovaná, 

je sem přivedena elektřina, voda, plyn a odvedena kanalizace, ale žádná inženýrská síť nevede 

přes vybranou parcelu. 

Při napojení objektu na inženýrské sítě, které vedou kolem jižní strany celého areálu, 

by musely jednotlivé přípojky vést přes cizí pozemek nebo se musí zvolit alternativní 

získávání elektřiny, vody nebo odvody kanalizace. 

Tato práce se nezabývá ostatními problémy spojenými se zřízením jiných přípojek, 

s napojením na vodovod, kanalizaci, plynovod ani napojením na dopravní strukturu. 

4.2 Objekt 

Daným objektem je jednopodlažní administrativní budova, ve které bude sídlit 

stavební firma. Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu s příznivým natočením ke 

světovým stranám – orientace jižním směrem s minimálním odklonem na východ, které 

především využívají fotovoltaické systémy. 

Tato firma bude mít 12 administrativních pracovníků, kteří budou pracovat pět dní 

v týdnu a osm hodin každý den. 

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §3 písm. j) můžeme tyto prostory označit za pobytové 

místnosti, jelikož: pobytovou místností je místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí 

a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby.
22
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4.3 Výpočet spotřeby elektrické energie vybraného 

objektu 

4.3.1 Účely využití elektrické energie 

Vytápění 

Výroba elektrické energie je často spojena i s výrobou tepla, tomuto principu se říká 

kogenerace. Jedná se o využití tepla vzniklého při výrobě elektrické energie a běžně 

vypouštěného z elektráren k vytápění. Tohoto principu je možné využít i v menších objektech, 

jako je ten navrhovaný. Používá se mikrokogenerační jednotka, což je spalovací motor 

s generátorem, který ze zemního plynu vyrábí s vysokou účinností teplo a elektrickou energii. 

Motor pohání generátor, ten pak vyrábí elektrickou energii a motor se chladí vodou, která je 

využívána jako zdroj pro vytápění nebo ohřev vody v objektu. Já se touto možností primárně 

zabývat nebudu a budu uvažovat jinou možnost vytápění, např. pomocí plynu.  

Úprava vzduchu 

V dnešní době je již samozřejmostí, že se v novém objektu nacházejí zařízení na 

úpravu vzduchu. Nejrozšířenější vzduchotechnické jednotky jsou poháněny elektrickou 

energií. Existují však i typy, které pro svůj provoz využívají jiný zdroj energie, např. plyn. 

Jedná se o agregáty s atmosférickými hořáky a ventilátory. Standardně jsou agregáty 

dodávány s komorou radiálního ventilátoru a podle potřeby se využijí další VZT komponenty 

pro zajištění filtrace vzduchu, směšování vnitřního a vnějšího vzduchu a další funkce. 

Výraznou charakteristikou těchto agregátů jsou vysoké hodnoty využitelného vzduchového 

externího tlaku. Běžné hořáky jsou schváleny pro používání zemního plynu a propanu. Na 

jednotkách je připravena příruba pro napojení VZT potrubí nebo je možná výměna za 

nastavitelné žaluzie pro přímou distribuci teplého vzduchu do prostoru. 

Zásobování plynem nebo vedení dalších inženýrských sítí pro obklíčenou nemovitou 

věc by bylo předmětem dalších prací. Navíc spotřeba el. energie se vzduchotechnickými 

jednotkami by byla několika násobně vyšší a výrazně by to ovlivnilo výpočty pro navržení 
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systémů. Jednalo by se o nehospodárné zařízení velkých rozměrů, u nichž bychom museli 

výrazně zvažovat jejich efektivnost. 

Elektrická energie pro spotřebiče 

Pro většinu domácích spotřebičů není jiná možnost pohonu než elektrická energie. Pro 

navrhovanou administrativní budovu budu počítat spotřebu na osvětlení, vybavení kanceláří 

a zázemí. 

4.3.2 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Pro daný objekt musím spočítat spotřebu elektrické energie, která je nutná pro běžnou 

funkci objektu. Pro dvanáct zaměstnanců tam bude šest kanceláří (+ dvě provozní místnosti) 

s osvětlením. Každý zaměstnanec bude mít svůj pracovní notebook. V technickém zázemí 

budou umístěny dvě tiskárny, kopírka a v jedné místnosti bude kuchyňka se základními 

spotřebiči. Vedení firmy bude mít dva pevné telefony, zaměstnanci jinak budou vlastnit 

služební mobilní telefony.  

Základní provozní dobu, kdy budou zaměstnanci pracovat v kancelářích, budu pro 

potřeby výpočtů uvažovat 9 hodin. Standardní pracovní doba je osm hodin a hodinu počítám 

jako mimo pracovní, ale zároveň provozní dobu, kam započítám polední pauzu a dobu na 

úklid. U rychlovarné konvice jsem dobu snížila, jelikož není stále v provozu. Podobně je 

tomu i u kopírky a tiskárny, které střídavě pracují nebo jsou v úsporném režimu. Lednice 

musí být v provozu stále. 

Tab.  4-1: Spotřeba elektrické energie pro daný objekt 

Spotřebič
Spotřeba 

[kW]

Počet 

kusů

Spotřeba 

celkem 

[kW]

Provoz 

[hod.]

Denní celková 

spotřeba [kWh]

Osvětlení (3x LED zářivka) 0,10 13 1,30 9 11,70

Počítač 0,05 12 0,60 9 5,40

Tiskárna 0,03 2 0,06 3 0,17

Kopírka 0,10 1 0,10 3 0,30

IT technika (router, switch, 

kamery)
0,20 1 0,20 24 4,80

Telefon 0,01 2 0,02 24 0,48

Kuchyňka (rych. konvice) 2,00 1 2,00 1 2,00

Lednice 0,02 1 0,02 24 0,36

Celkem 4,29 25,21  
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V ideálním případě by tedy měla ostrovní elektrárna vyrobit 25,21 kWh elektrické 

energie za den, pro potřeby výpočtů budu počítat ještě s rezervou 10 %. Maximální denní 

dodávka energie pro danou spotřebu by potom měla být 27,73 kWh (25,21 x 1,1 = 27,73), 

kterou by měl systém vyrobit, aby byla bezproblémově pokryta plánovaná spotřeba. Při plném 

provozu je maximální odběr energie 4,29 kW. 

5 NÁVRH KONKRÉTNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO 

VYBRANÝ OBJEKT 

Mám stanovenou lokalitu, kde chci objekt umístit a mám určenou spotřebu 

administrativní budovy. V této kapitole budu zjišťovat náročnost jednotlivých druhů zařízení 

a konkrétní návrhy pro daný objekt. 

5.1 ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ PŘÍPOJKY 

O napojení rozhoduje správce sítě (majitel), ten určí pro stavbu místo napojení 

a technické požadavky na provedení přípojek. Každý správce sítě má jiné technické 

požadavky na připojení, nemusí být tedy v každém regionu zcela stejné.  

Přípojka elektrické energie pro daný objekt by musela vést přes sousední pozemek, 

jelikož se jedná o obklíčený objekt. Majitel tohoto pozemku by musel souhlasit a uznat věcné 

břemeno. Jednalo by se o pozemkovou služebnost, která se zapisuje do katastru nemovitostí. 

Konkrétně ji mohu pojmenovat jako služebnost inženýrské sítě: „Vztahuje se na vodovodní, 

kanalizační, energetické nebo jiné vedení, které lze zřídit nebo vést přes sousední pozemek. 

Služebnost je zřízena na vedlejším pozemku na náklady oprávněného.“ 
23

 Další informace 

o služebnosti jsou popsány v Občanském zákoníku, viz kapitola Legislativa.  

V současné době mnohá města zavedla výběr poplatků za věcná břemena. Tato 

břemena o uložení přípojek do veřejných prostranství, která jsou v majetku města nebo obce, 
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 BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ONLINE [online], 2016 [cit. 24. 5. 2016].  

Dostupné z: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/novy-obcansky-zakonik-

2014/smlouva-dohoda-plna-moc-nalezitosti-noz-2014/18288-vecne-bremeno-vecna-bremena-novy-

obcansky-zakonik-2014.html 
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nelze obejít. Může se jednat řádově i o několik desítek tisíc korun. Záleží tedy na tom, kdo 

daný pozemek vlastní.  

Pokud by to majitel sousedního pozemku schválil, i když mu tím snížím cenu 

pozemku vzhledem k věcnému břemenu zapsanému v katastru, mám vyhráno a je to asi 

nejjednodušší varianta. V opačném případě mám smůlu a musím vybrat jiný způsob 

zásobování elektrickou energií. 

5.1.1 Trasa vedení nové přípojky 

Přímá trasa vedení nové přípojky je omezena stávajícími objekty, které se na dané 

parcele nachází (viz Obr. 5.1-1). Jedná se o ochranná pásma přípojky vůči jiným objektům 

(jejich základům) a jiným inženýrským sítím. Jejich trasování bych musela zjistit od majitelů 

a podle toho se rozhodnout. Zbylé dvě trasy jsou vedeny podél hranice pozemku, aby 

v případě umístění co nejméně omezovaly vlastníka půdy. Bohužel i ta nejkratší varianta se 

pohybuje v délce okolo 80 m, což znamená, že by se její zřízení prodražilo. Pomocí propočtu 

podle technicko-hospodářských ukazatelů v programu Build Power S jsem stanovila cenu 

takové přípojky přibližně na 35 760 Kč bez DPH. 

 

Obr. 5.1-1: Trasování nové přípojky 
24

 

                                                 
24

 ČÚZK [online], 2016 [cit. 24. 1. 2016].  

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Podle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

v energetických odvětvích, § 46 Ochranná pásma, odst. 5: 

„Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně 

a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; 

u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.“
25

 

A odst. 8: „V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny 

a elektrické stanice je zakázáno: 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce 

a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,  

 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,  

 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,  

  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením.“
25

 

Kabel nízkého napětí (do 1 kV) se ukládá do výkopu s minimální výškou krytí 1 m. 

Požadavky na nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí se 

pohybují 0,3-0,6 m; nejvyšší nároky jsou kladeny na křížení s plynovodním potrubím.
26

 

Ještě je zde jedna varianta a to napojení přímo na sousedovu přípojku. Primárně by 

s tím soused musel souhlasit a dále bych musela zažádat o vyjádření majitele distribuční sítě 

ke kapacitě sousedovy přípojky. Zda má dostatečnou kapacitu a je možné se napojit přímo na 

ni nebo je nutné zřídit přípojku novou. 

5.1.2 Jak postupovat při zřízení nového odběrného místa 

Pro připojení elektřiny od Skupiny ČEZ je nutné vyplnit Žádost o připojení, kde se 

uvádí osobní a kontaktní údaje žadatele, místo odběru, technická specifikace a připojované 

elektrické spotřebiče. Součástí této žádosti jsou i přílohy, mezi které patří doklad 

o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu, katastrální mapa s vyznačením pozemku 

                                                 
25

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

26
 ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ve znění pozdějších předpisů 
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nebo stavby, oddělovací geometrický plán u nově vznikajících pozemků (parcel) a případně 

dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy. Tento formulář se pak odešle nebo předá 

na kontaktních místech ČEZ. V případě kladného posouzení má distributor povinnost do 

30 dnů poslat návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení, ve které budou také informace 

o podmínkách, které se musí splnit a o dokladech, které je nutné předložit před zahájením 

odběru elektřiny. Uzavřená a účinná smlouva slouží jako podklad v rámci územního 

a stavebního řízení, pokud není uvedeno jinak. Po splnění daných podmínek se již může 

požádat o uzavření „Smlouvy o připojení a zahájení dodávky elektřiny“ žádostí o uzavření 

„Smlouvy o sdružených službách dodávky s vybraným obchodníkem“, který může být vybrán 

ze seznamu  licencovaných obchodníků s elektřinou, který se nachází na stránkách 

Energetického regulačního úřadu. Formuláře se pak opět odevzdají na kontaktních místech 

spolu s revizní zprávou nebo s potvrzením o vydání revizní zprávy. Na základě doložených 

dokumentů distributor zajistí osazení elektroměru. Takže stačí zažádat a ČEZ přivede 

elektrickou energii až na hranici mého pozemku.  

Elektrická přípojka nízkého napětí pro domácnosti je zdarma, ale to bohužel není můj 

případ a navíc i ta nejkratší trasa nové přípojky přesahuje hranici 50 m, od které si ji už 

vlastník platí sám. 

Samozřejmě to takhle jednoduché není vždy, ale po konzultaci se zaměstnancem 

Skupiny ČEZ je možné připojit i objekt v odlehlé části (tzv. na samotě u lesa). Vždy je nutné 

splnit připojovací podmínky, pokud zákazník žádá o odběrné místo, kde ještě nebyla přípojka 

elektřiny, ověří dostupnost k elektrickým sítím. Pokud nejsou v dosahu, zadají 

specializovaným firmám požadavek na jejich výstavbu a připojení může být vyřešeno v řádu 

měsíců a let. Přesnější informace mi poskytnout nemohl, takže záleží, jak dlouho by to trvalo 

a kolik by to zákazníka stálo.
27

 

                                                 
27

 ČEZ [online], 2016 [cit. 24. 5. 2016]. 

Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky/formulare/elektrina.html 
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5.2 Fotovoltaický systém 

Solární elektrárny jsou vhodné pouze do oblastí s velkou intenzitou slunečního záření 

a velkým počtem slunečných dní, které zvyšují efektivnost elektrárny. Například v místech, 

kde dochází ke střídání polárního dne a noci nebo kde často dochází k hustému sněžení, se 

stavba solární elektrárny vůbec nehodí.  

Pro využívání sluneční energie jsou na území naší republiky poměrně dobré 

podmínky. Vhodnost lokality přiblíží mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření, která 

vychází z dlouholetých meteorologických měření (viz Obr. 5.2-1). Na naše území dopadne 

zhruba 950 – 1340 kWh/m
2
 slunečního záření, přičemž většina samozřejmě v průběhu letních 

měsíců. Hodnota ročního úhrnu nám přiblíží celkovou bilanci fotovoltaického systému 

a návratnost primární investice. 

 Svitavy se nacházejí v oblasti s intenzitou záření v rozmezí 1026 – 1054 W/m
2
 stejně 

jako většina našeho území. 

 

Obr. 5.2-1: Roční úhrn globálního slunečního záření 
28

 

                                                 
28

 ISOFEN ENERGY s.r.o. [online], 2016 [cit. 24. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www.isofenenergy.cz/Slunecni-zareni-v-CR.aspx 

Svitavy 

Svitavy 

http://www.isofenenergy.cz/Slunecni-zareni-v-CR.aspx
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5.2.1 Návrh zařízení 

Na následujícím obrázku (Obr. 5.2-2) jsou uvedeny údaje o průměrné denní výrobě 

z 1 Wp instalovaného výkonu, kterým disponují fotovoltaické panely, tedy kolik Wh denně 

získám z 1 W výkonu solárního panelu. Na základě této tabulky mohu také spočítat, jaké 

množství elektřiny denně nám poskytnou fotovoltaické panely s konkrétním výkonem. 

Tabulku jsem získala pomocí softwaru, který je volně dostupný na webových stránkách, viz 

Použité zdroje.
29

 

 Tabulka byla získaná z dosazených základních hodnot pro výpočet hodnoty 

vygenerované elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů.  

Dosazené údaje jsou: 

 Země:  Česká republika 

 Město:  Svitavy 

 Fotovoltaický panel - výkon:  200 Wp (0,2 kWp) 

 Orientace panelů:  jižně 

 Sklon panelů:  45° 

 Předpokládaná účinnost panelů:  16% 

 

                                                 
29

 Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, via E. Fermi 1, TP 450, I-

21020 Ispra (VA), Italy [online], 2016 [cit. 21. 4. 2016]. 
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Obr. 5.2-2: Výpočet hodnoty vygenerované elektrické energie 
30

 

 

Následující výpočty se řídí podrobným postupem návrhu fotovoltaického systému od 

firmy Deramax.cz, s.r.o. 
31

 

                                                 
30

 Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, via E. Fermi 1, TP 450, I-

21020 Ispra (VA), Italy [online], 2016 [cit. 21. 4. 2016]. 

31
 Deramax.cz s.r.o. [online], 2016 [cit. 20. 4. 2016]. 

Dostupné z: http://www.deramax.cz/2-slozeni-fotovoltaicke-elektrarny-2-dil-ze-serialu-clanku 
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Z tabulky s denní průměrnou výrobou z 1 Wp instalovaného výkonu vyberu měsíc 

z období s nadprůměrnou intenzitou slunečního svitu (březen–říjen), kdy panely produkují 

nejmenší množství energie. Panely musíme dimenzovat právě na ten nejslabší měsíc, aby 

i v tomto měsíci byl dostatek energie. Je to měsíc říjen, kdy je zisk 0,41 kWh z 200 Wp 

instalovaného výkonu solárního panelu. Přepočítám tuto vygenerovanou energii z 200Wp 

panelu na 1 Wp výkonu panelu: 410 Wh / 200 Wp = 2,05. Ve výsledku to tedy znamená, že 

1 Wp výkonu fotovoltaického panelu = 2,05 Wh získané el. energie denně jako průměr za 

letní období (březen-říjen). 

Jelikož plánujeme systém využívat celoročně je nutné za období listopad–únor do 

systému dodat energii z přídavného zdroje energie (elektrocentrály). Průměrná denní výroba 

elektrické energie v prosinci je na úrovni 1/3 výroby v měsíci říjnu, ale denní průměr výroby 

za celé podprůměrné období (listopad–únor) je na úrovni 1/2 denního průměru výroby v říjnu. 

Je zřejmé, že navýšit výkon fotovoltaických panelů kvůli čtyřem zimním měsícům (až na 

trojnásobek výkonu) oproti výkonům zbylých osmi měsíců, by bylo značně finančně náročné. 

Trojnásobné výdaje za panely s cílem dosažení trojnásobného výkonu a další vyšší náklady za 

výkonnější akumulátory a regulátor. 

Uvažuji tedy využívání elektrocentrály v zimním období (listopad–únor). Průměrná 

denní výroba el. energie za toto období: 0,21 + 0,15 + 0,18 + 0,31 = 0,85/4 = 0,2125 kWh = 

213 Wh (z 200Wp panelu). Nyní přepočítáme tuto vygenerovanou energii ze 200Wp panelu 

na 1 Wp výkonu panelu: 213 Wh / 200 Wp = 1,065. Ve výsledku to tedy znamená, že 1 Wp 

výkonu fotovoltaického panelu = 1,065 Wh získané el. energie denně jako průměr za zimní 

období (listopad–únor). 

Ztráty 

Provoz každého el. zařízení s sebou nese i ztráty, to tedy znamená, že energie 

vystupující bude méně, než vstupující.  

Uvažuji tedy s polovinou energie, která bude proudit přes měnič a ta druhá polovina 

už bude dodávána přímo z akumulátoru, tudíž nebude podléhat ztrátám v měniči. Ztráty 

v měniči napětí, který má účinnost 90 %, jsou 10 %. Proto výsledná ztráta měniče bude 

uvažována 5 % ((10+0)/2=5). Dosazuji tedy účinnost měniče napětí 95 %. 
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Výsledná spotřeba: 27,73/0,95 = 29,19 kWh. 

Podobně tomu je i u akumulátoru, u které ho uvažuji účinnost také 95 %, takže se 

výpočet opakuje. 

Výsledná spotřeba: 29,19/0,95 = 30,73 kWh. 

Drobné ztráty se objevují i u kabelů, konektorů a svorek. Výše ztrát závisí na průřezu 

a délce připojovacích kabelů, uvažuji 3 %. 

Výsledná spotřeba: 30,73/0,97 = 31,68 kWh. 

Solární regulátor, u kterého uvažuji účinnost 80 %, způsobí při celoročním provozu 

ztrátu 20 %. Místo běžného solárního regulátoru je možné použít MPPT měnič, jehož ztráty 

jsou velmi malé (5 %). I přes vyšší pořizovací cenu s ním budu počítat, jelikož se domnívám, 

že návratnost bude rychlá. 

Výsledná spotřeba: 31,68/0,95 = 33,34 kWh. 

Dosud získané hodnoty: 

Spotřeba elektrické energie všech spotřebičů za 1 den: 27,73 kWh 

Ztráty všech částí solárního systému (mimo fotovoltaických panelů): 18 % 

Potřebná dodávka elektrické energie z panelů (se započítáním ztrát): 33,34 kWh 

Denní výroba elektrické energie z 1 Wp výkonu panelu: 1,065 Wh (pro období 

listopad-únor) průměr za celé období. 

Při kombinaci systému panelů s elektrocentrálou musím spočítat nutnou výrobu při 

rozdělení produkce, navrhuji: 20 % elektrocentrála + 80 % panely. 

U elektrocentrály se tedy bude jednat o 20 % z celkové denní spotřeby beze ztrát 

v systému 27,73 kWh a to je 5,5 kWh (27,73 x 0,2 = 5,5).  

Dále uvažuji, že se veškerá energie z elektrocentrály ukládá do akumulátorů, takže 

ztráty jsou 10 %, tudíž elektrocentrála bude muset dodat průměrně o 10 % navíc. 6,1 kWh 

(5,5/0,9 = 6,1). Pro případ nabitých akumulátorů a přebytku energie ze systému je zřízena 

odbočka s odporovou zátěží. 
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Ještě musím započítat ztrátu na měniči, která je okolo 5 %, takže 6,1/0,95 = 

6,43 kWh. Toto je už výsledná hodnota energie, kterou bude systém potřebovat vygenerovat 

centrálou a to v průměru za zimní období. 

U panelů budu počítat s požadovanou energií (včetně ztrát) 33,34 kWh, od které 

musím odečíst 20 % od elektrocentrály: 33,34 x 0,8 = 26,67 kWh. Nyní potřebný výkon 

panelů pro spotřebu 26,67 kWh: 26,67/1,065 = 25 kWp. Potřebnou denní dodávku elektrické 

energie do systému 26,67 kWh jsem podělila hodnotou 1,065 Wh, což je denní výroba z 1 Wp 

výkonu panelu. Díky tomu jsem se dostala na konečnou hodnotu potřebného výkonu 

fotovoltaických panelů 25 kWp. 

Ve výpočtu jsem uvažovala prvotní poměr výkonu elektrocentrály a panelů 20/80. Byl 

to odhad, jehož správnost a efektivitu je potřeba ještě ověřit. V tabulce jsem rozepsala poměry 

pro různá procentuální zastoupení elektrocentrály a panelů.  

Tab.  5-1: Poměr výkonů elektrocentrály a solárních panelů 

Zastoupení PoE [kWh] VýkonE [kWh] Zastoupení PoS [kWh] Panely [kWp] Počet

0% 0,00 0,00 100% 33,34 31,31 157

10% 2,77 3,24 90% 30,01 28,17 141

20% 5,55 6,49 80% 26,67 25,04 126

30% 8,32 9,73 70% 23,34 21,91 110

40% 11,09 12,97 60% 20,00 18,78 94

50% 13,87 16,22 50% 16,67 15,65 79

60% 16,64 19,46 40% 13,34 12,52 63

PoE - požadavek na elektrocentrálu

VýkonE - vypočtený výkon elektrocentrály

PoS - požadavek na solární energii

Panely - výkon solárních panelů

Elektrocentrála Solární panely
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V následujících tabulkách (Tab. 5-2, Tab. 5-3) jsem si rozepsala výkony panelů 

18,78 kWp (60 %) a 15,65 kWp (50 %) v průběhu roku.  

Tab.  5-2: Výkony panelů pro 18,78 kWp v průběhu roku 

Solární panely 18,78 kWp

Měsíc Ed [kWh] VýkonB [kWh]VýkonN [kWh] Poměr

březen 0,54 50,7 42,1 152%

duben 0,72 67,6 56,1 202%

květen 0,70 65,7 54,6 197%

červen 0,69 64,8 53,8 194%

červenec 0,70 65,7 54,6 197%

srpen 0,68 63,9 53,0 191%

září 0,56 52,6 43,6 157%

říjen 0,41 38,5 32,0 115%

listopad-únor 0,21 20,0 16,6 60%

Ed - průměrný denní výkon solárního panelu

VýkonB - výkon solárních panelů, hrubý

VýkonN - výkon solárních panelů, čistý, po odečetení ztrát

Poměr - poměr výkonu solárního panelu ku požadovanému  

 

Tab.  5-3: Výkony panelů pro 15,65 kWp v průběhu roku 

Solární panely 15,65 kWp

Měsíc Ed [kWh] VýkonB [kWh]VýkonN [kWh] Poměr

březen 0,54 42,3 35,1 126%

duben 0,72 56,3 46,8 169%

květen 0,70 54,8 45,5 164%

červen 0,69 54,0 44,8 162%

červenec 0,70 54,8 45,5 164%

srpen 0,68 53,2 44,2 159%

září 0,56 43,8 36,4 131%

říjen 0,41 32,1 26,6 96%

listopad-únor 0,21 16,7 13,8 50%

Ed - průměrný denní výkon solárního panelu

VýkonB - výkon solárních panelů, hrubý

VýkonN - výkon solárních panelů, čistý, po odečetení ztrát

Poměr - poměr výkonu solárního panelu ku požadovanému  

Z tabulek je zřejmé, že při výkonu 18,78 kWp by byly panely na letní období až 2 krát 

předimenzované. Ideálnímu poměru se více blíží výkon panelů 15,65 kWp, u kterého bych 

přijala i 96% pokrytí spotřeby v říjnu (vzhledem ke všem rezervám).  
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V následujících krocích budu tedy uvažovat poměr mezi energií z elektrocentrály 

a fotovoltaických panelů 50/50. 

 U elektrocentrály se bude jednat o 50 % z celkové denní spotřeby beze ztrát 

v systému 27,73 kWh a to je 13,87 kWh (27,73 x 0,5 = 13,87). Pro výkon elektrocentrály 

uvažuji již uvedené ztráty 15 % (viz popsáno výše) 13,87/0,85 = 16,32 kWh.  

U panelů budu počítat s požadovanou energií (včetně ztrát) 33,34 kWh, od které 

musím odečíst 50 % od elektrocentrály: 33,34 x 0,5 = 16,67 kWh. Potřebný výkon panelů pro 

spotřebu 16,67 kWh v zimním období: 16,67/1,065 = 15,65 kWp. 

Ověření výsledků  

Na závěr výpočtů musím porovnat vypočítané hodnoty pro období březen–říjen a pro 

období listopad–únor. Zda bude výkon v zimním období dostačující i pro letní období, kdy 

výrobu energie budou pokrývat pouze fotovoltaické panely. Pokud bych navrhla výrazně 

vyšší výpomoc elektrocentrály v zimním období, mohlo by se stát, že panely v letním období 

nepokryjí nutnou výrobu energie. 

Pro období listopad-únor jsem stanovila, že z 1 Wp instalovaného výkonu 

fotovoltaického solárního panelu se vyrobí 1,065 Wh. Pro MPPT měnič jsem vypočítala 

výkon panelů v zimním období 15,65 kWp (s pomocí 50 % energie dodané z elektrocentrály).  

Pro letní období jsem určila za nejslabší měsíc říjen, v němž panely z 1 Wp 

instalovaného výkonu fotovoltaického solárního panelu vyrobí 2,05 Wh.  

Panely tedy v říjnu vyrobí 15,65 x 2,05 = 32,08 kWh. Po odečtení ztrát (18 % s MPPT 

měničem) ve fotovoltaickém systému získáme z těchto panelů v měsíci říjnu „čistých“ 

26,31 kWh (32,08 x 0,82).  

V nejslabším měsíci, tzn. v říjnu, panely vygenerují přibližně 26,31 kWh denně (i se 

započítáním ztrát ve fotovoltaickém systému) a systém bude potřebovat 27,73 kWh. 

V požadovaném výkonu jsou již zaneseny 10% rezervy, proto považuji tento návrh za 

dostačující. Při nepřízni počasí je počítáno s aktivací elektrocentrály. 

Konkrétní návrh 

Jedná se o systém s akumulací elektrické energie, který uchová vyrobenou energii na 

dobu, kdy není dostatek slunečního svitu (v noci). Optimální dobíjení a vybíjení 
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akumulátorové baterie je zajištěno elektronickým regulátorem. Pro zadaný objekt by byla 

vhodná kombinace dvou sestav solární elektrárny o výkonu 7,92 kWp, tzn. celkem 15,84 

kWp instalovaného výkonu. 

Základní parametry solární elektrárny:  

Výkon solárních panelů 15,84 kWp 

Systémové napětí FVE 48 V 

Měnič napětí Kostal Piko 8.3 

Solární panely 66 ks 240 Wp 

Plocha FV pole cca 112,2 m2 

Životnost FV systému 30+ let 

Záruka na měnič napětí 5 let 

Výrobková záruka na moduly 10 let 

Záruka na výkon solárních panelů 25 let, 80 % 
32

 

 

Jedná se o kompletní dodávku solární elektrárny na klíč. Sestava obsahuje 66 

solárních panelů, 2 měniče napětí, kompletní konstrukční a uchycovací prvky, kabely 

s konektory pro připojení solárních panelů, návod k instalaci solární elektrárny a její 

zprovoznění. Samozřejmě je nutné ji doplnit o elektrocentrálu a akumulátory s regulátorem 

dobíjení (MPPT měničem). 

Od elektrocentrály požaduji výkon 16,22 kWh za celý den, proto tedy 16,22/24 = 

0,68 kW. Navrhuji elektrocentrálu RIPPER XG 950 W. Její technické údaje jsou uvedeny 

v příloze této práce.
33

 

                                                 
32

 Solární Panely. CZ, s.r.o. [online], 2016 [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z: http://solarni-

panely.cz/katalog-produktu/solarni-elektrarny/solarni-elektrarna-7-92-kwp  

33
 KAXL s.r.o. [online], 2016 [cit. 23. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://www.hobynaradi.cz/elektrocentrala-xg-950w-ripper/ 
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Dále potřebujeme měnič: CARSPA MPPT12/24-10D s LCD. MPPT měnič (také 

známý jako inteligentní solární regulátor nabíjení) může inteligentně regulovat pracovní 

napětí solárních panelů, nechat solární panely vždy fungovat na maximální výkon. Ve 

srovnání s běžným solárním regulátorem, může regulátor MPPT zvýšit účinnost 

fotovoltaických panelů o 10-30 %. Více informací uvedeno v přílohách.
34

 

Pro výpočet potřebné kapacity akumulátorů budu uvažovat kapacitu na pokrytí 2 dnů 

bez sluneční energie (2 dny x 27,73 = 55,46 kWh). Následuje přepočet na kapacitu baterií 

v Ah (pro 48 V): 55460/48 = 1 155,4 Ah. Nyní zohledním využitelnost kapacity baterií 

(80 %): 1 155,4/0,8 = 1 444 Ah. Potřebná kapacita akumulátorů je tedy 1 450 Ah. Použiji 

trakční baterie OpzS 48V 500 Ah vč. Aqua a budu potřebovat 3 ks (1450/500 = 2,9). 

Technické údaje jsou uvedeny mezi přílohami práce. 
35

 

5.2.2 Konstrukční řešení 

Panely mohou být umístěny na střeše, fasádě nebo případně na zemi. Optimální sklon 

pro panely se pohybuje mezi 35° a 49°. Z důvodu celoročního používání panelů, kdy v zimě 

slunce stoupá méně nad obzor než v létě, je nutné se pohybovat ve vyšších úhlech. Ve 

výpočtech uvažuji sklon 45° a orientaci jižním směrem. 

5.2.3 Finanční náročnost 

Hlavním kritériem při pořizování nejen fotovoltaických panelů je v současné době 

cena. Tady mají tenkovrstvé technologie výhodu v menší tloušťce a tudíž v nižší spotřebě 

materiálu (o dva jednotkové řády méně než u krystalického křemíku). Při výrobě panelů dojde 

jen k jednomu plně automatizovanému procesu, který vytvoří celý panel, tudíž není nutné 

montovat jednotlivé články. Solární panel má životnost až 35 let a není to žádné spotřební 

zboží. Ve výběru panelů a střídače se vyplatí vybírat podle kvality a ne pouze podle ceny. 

                                                 
34

 ASPA, a.s. [online], 2016 [cit. 21. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://www.aspa.cz/solarni-regulator-carspa-mppt12-24-10d-s-lcd-z106800 

35
 KOLAŘÍK, Martin [online], 2016 [cit. 24. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=baterie-pb-trakcni 
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V současné době se sestava uvedená výše dá pořídit za 725 972 Kč včetně DPH + 

elektrocentrála za 2 399 Kč + regulátor 2 672 Kč + akumulátory za 3 x 198 000 Kč. 

Celková cena tohoto systému je 1 325 043 Kč. 

5.3 Větrná elektrárna 

Při návrhu větrné elektrárny musím v první řadě posoudit danou lokalitu. Z hlediska 

umístění elektrárny je samozřejmě nejvýhodnější holý vrchol kopce, kde nic v okolí nepřekáží 

a nesnižuje rychlost větru. Nejvíce tedy rychlost větru ovlivňují vysoké překážky, jako jsou 

stromy a budovy.  

Prvním hlediskem posudku je to, zda má dané místo dobrý větrný potenciál. Potřebná 

data zjistím z okolních meteorologických stanic nebo v Českém hydrometeorologickém 

ústavu. Dále se zkoumá konkrétní místo pro zřízení elektrárny, její vzdálenost k obydlím, 

blízkost k památkám, vzdálenost od chráněných oblastí, nadmořská výška, únosnost podlaží 

a zakládací poměry.  

Oblíbenými argumenty odpůrců větrných elektráren je hlučnost a zabíjení ptactva. 

Moderní konstrukce musí splňovat hlukové normy a ani zabíjení ptactva rotory elektráren 

nebylo zatím prokázáno. Základní limit pro venkovní hluk ze zdroje jiného než je doprava je 

50 dB přes den a 40 dB v noci. 

5.3.1 Návrh 

Největším aspektem, který ovlivní výkon elektrárny je vítr. Údaje o větrných 

podmínkách v České republice se shromažďují mnoho let a vznikla i „větrná mapa“, v níž 

jsou zakresleny oblasti s vhodnými větrnými podmínkami. Výslednou hodnotu vyčtenou 

z mapy je opravdu nutné ověřit kontrolním měřením na daném místě za delší časový úsek. 
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Obr. 5.3-1: Průměrná rychlost větru ve výšce 10 m v ČR
 36

 

 

Svitavy bych zařadila do rozmezí 4,5–5,0 m/s. Jedná se jen o odhad (hodnotu 

vyčtenou z mapy), pro její upřesnění a potvrzení je nutné již zmíněné kontrolní měření přímo 

v dané lokalitě. Pro potřeby výpočtu budu uvažovat rychlost větru 4,8 m/s. Bohužel tato 

rychlost, ani žádná jiná nemůže být zaručena po celý den, týden či měsíc.  

Pro daný případ navrhuji větrnou elektrárnu INCLIN 6000, s výkonem 

6 kW a průměrem rotoru 3,7 m.  

                                                 
36

 AIKON, s.r.o. [online], 2016 [cit.  29. 4. 2016].  

Dostupné z: http://www.draci.net/prumerna-rychlost-vetru-v-cr.a133.html 

Svitavy 

http://www.draci.net/prumerna-rychlost-vetru-v-cr.a133.html
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Obr. 5.3-2: Graf závislosti výkonu elektrárny INCLIN 6000 na rychlosti větru
37

 

Z charakteristiky výkonu větrné elektrárny v závislosti na rychlosti větru (Obr. 5.3-2) 

pro danou lokalitu s větrem s průměrnou rychlostí 4,8 m/s odečetla okamžitý výkon větrné 

elektrárny o hodnotě 1,5 kW. Za celý den je elektrárna teoreticky schopna vyprodukovat 

36 kWh energie. Při nezralé úvaze by mohla být tento návrh dostačující i se započítáním ztrát 

pro mou spotřebu 27,73 kWh. Vítr, ale není stálý a tento výkon by nebyl trvalý. Pro případ 

bezvětří je nutný návrh jiného zdroje energie, na který je nutné provést dlouhodobé místní 

šetření a měření rychlosti a směru větru vzhledem k okolní zástavbě. Výsledky měření se 

využijí i pro správný výpočet kapacity baterií, které získanou energii stabilizují a ukládají. 

Konstrukční řešení 

Elektrárnu je možné umístit na střechu objektu nebo na zem. V prvním případě je 

umístění nutná konzultace se statikem a jednalo by se o posouzení nosné konstrukce objektu. 

V druhém případě by zase vzrostly náklady o betonový základ, který je blíže uveden ve 

specifikaci u výrobce. 

                                                 
37

 BORNAY, Juan y David. Manual de Instructiones y Mantenimiento [online]. Castalla, 2002 [cit. 24. 

5. 2016]. Dostupné z:http://www.connexio220.com/manuales/bornay/bornay-manual-inclin-6000.pdf 
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Stavba a montáž větrné elektrárny je většinou záležitost několika týdnů. 

K definitivnímu doladění nastavení a odstranění poruch dochází v průběhu zkušebního 

provozu. Délka záleží na konkrétním případu, ale pohybuje se v týdnech až měsících. 

Provoz větrné elektrárny je bezobslužný, údržbu zvládne uživatel podle instrukcí 

dodavatele. Většinou se jedná o výměnu oleje v převodovce nebo o promazání ložisek. 

Údržba se provádí v intervalu několika let. 

5.3.2 Finanční náročnost 

Tento model se prodává u firmy EBITSCH energotechnik je 13 993 €, což je 

v přepočtu (1 € = 27 Kč) 387 811 Kč.
38

 K částce ještě nutné přičíst náklady na pořízení 

železobetonového základu, které uvažuji ve výši 10 tis. Kč. Tuto cenu jsem odvodila pomocí 

programu Build Power S. 

5.4 Vodní elektrárna 

Vzhledem k danému pozemku, kde se nenachází žádný vodní tok, je návrh této 

elektrárny bezpředmětný. 

5.5 Vortexová elektrárna 

Výroba těchto elektráren se teprve rozjíždí a je potřeba ještě chvíli vyčkat, než výrobci 

doladí výkonnější modely a vychytají nedostatky. Pro můj objekt by tato varianta i přesto 

nebyla vhodná a to z prostorových důvodů, kde jsem limitována hranicemi pozemku v rámci 

celého areálu. 

5.6 Domácí bioplynová stanice 

Bioplynové stanice se u nás zřizují pro spotřebu energie v řádech MW, na jejichž 

výrobu jsou potřeba tuny bio materiálu. Ten stejně k dispozici nemám a jeho odkupování 

                                                 
38

BORNAY, Juan y David. Manual de Instructiones y Mantenimiento [online]. Castalla, 2002 [cit. 24. 

5. 2016]. Dostupné z: http://www.connexio220.com/manuales/bornay/bornay-manual-inclin-6000.pdf 
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a zásobování stanice by bylo časově, logisticky i finančně náročné. V zahraničí je pokrok 

znatelnější, například Home Biogas nabízí biostanici na 10 kW, která v přepočtu přijde na cca 

125 tis. Kč.
39 

Pro ucelenou představu uvádím v tabulce 5-4 základní parametry této stanice.
 
 

Tab.  5-4: Základní údaje Home Biogas Generator 10 kw Soundproofed 
39

 

 

5.7 Geotermální elektrárna 

Geotermální energie je dalším alternativním zdrojem energie. Elektrárny využívají 

k výrobě elektřiny tepelnou energii z nitra Země. K pohonu turbín geotermální elektrárny se 

využívá horká pára, která stoupá pod tlakem z gejzírů nebo horkých pramenů. Druhým 

způsobem je vyhloubení dvou vrtů, do nichž se pouští voda. Prvním vrtem voda teče do skály, 

ve skále se ohřeje až na 200 °C a druhým vrtem se dostane zpátky na povrch, kde se přemění 

na páru, která pohání turbíny geotermální elektrárny. Nejvíce se geotermální elektrárny 

vyskytují na Islandu, ale pár bychom jich našli i v Itálii, Francii, Velké Británii nebo dál ve 

světě. Na našem území zatím žádná nestojí, přestože se již několik zkušebních vrtů provádělo. 

Tato varianta je technologicky i finančně náročná a to nemluvím o lokalitě s vhodným 

podložím. Tudíž musím tento typ elektrárny označit pro daný objekt za nevhodný. 

                                                 
39

 Anaerobic Digestion [online], 2016 [cit. 11. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://shop.anaerobic-digestion.com/product/10kw-home-biogas-generator/ 

https://www.facebook.com/anaerobicdigestion/?fref=nf
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5.8 Palivové články 

Jedná se o zařízení pracující na principu galvanického článku, z něhož lze při dodávce 

vhodného paliva a okysličovadla získávat elektrickou energii a teplo, a to s velmi vysokou 

účinností a bez škodlivých emisí. Zatím nejznámějšími jsou články, které využívají jako 

palivo vodík nebo metanol. Vodík se využívá k výrobě elektřiny, zatímco teplo vznikající při 

celé reakci lze využít k vytápění a na ohřev vody. 

Jeho největší výhodou je vysoká účinnost, jednoduchá konstrukce a tichý provoz. 

Díky své malé hmotnosti a výkonu, lze tyto články využívat v domácnosti, v automobilovém 

průmyslu nebo jako trvalé či záložní zdroje. 

Pro představu uvádím parametry pro 1 kus palivového vodíkového článku: 

 max. napětí naprázdno: 0,6 V 

 provozní napětí: 0,42 V 

 max. proud při optimálních podmínkách: 4,5 A 

 pracovní teplota do: 60 °C 

 účinnost při optimálních podmínkách: 30 % 

 vnitřní odpor na prázdno bez paliva: 83 kΩ 

 výkon: 1,89 W 

 rozměry aktivních uhlíkových desek 1 kus: v. 110 x š. 110 x h. 5 mm 

 rozměry obalů 1 kus: v. 140 x š. 140 x h. 22 mm 
40

 

 V současné době jsou u nás dostupné palivové články s nízkým výkonem, které jsou 

vhodné pro malou přenosnou elektroniku. Zahraniční společnosti (například Bloom Energy) 

naopak nabízejí obrovské boxy. Před pár lety si takové zařízení o výkonu 100 kW za cenu 

zhruba 750 tis. dolarů nechaly nainstalovat společnosti jako Google nebo třeba Amazon. Dnes 

vyrábí i malé jednotky o výkonu asi 5 kW. Pracuje se i na kombinaci se solárními panely, kde 

by hlavní součástí systému byl katalyzátor, solární panely a palivové články. Panely by přes 

den dodávaly energii a ta přebytková by byla využita pro elektrolýzu.
41

 

                                                 
40

 NWT a.s. [online], 2016 [cit. 21. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://www.hydrogenenergy.cz/vodikovy-palivovy-clanek/ 

41
 Ekologické bydlení [online], 2016 [cit. 24. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://www.ekobydleni.eu/energie/bloom-energy-palivove-clanky-do-kazdeho-domu 

http://www.ekobydleni.eu/tag/vodik
http://www.ekobydleni.eu/tag/vyroba-elektriny
http://www.ekobydleni.eu/tag/vytapeni
http://www.ekobydleni.eu/tag/ohrev-vody
http://www.ekobydleni.eu/
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Pro mé zadání není samostatný palivový článek dostupný, ale mohla bych jej uplatnit 

při kombinaci s jiným zdrojem. 

5.9 Generátor na kvantovou energii 

U tohoto systému je sice potvrzena Teslova myšlenka o generátoru energie, kterým je 

rezonanční stroj, ale konkrétní funkční generátor zatím vyroben nebyl. Nejvíc se o to snaží 

organizace Fix the World, která zveřejnila postup sestavení takového generátoru. Na základě 

tohoto zveřejnění jí sekunduje spousta nadšenců a domácích kutilů, kteří se také snaží 

o sestavení funkčního modelu. Kdo bude první a kdy se tento systém dostane na trh, ukáže až 

budoucnost. 

5.10 Elektrocentrála 

Na pokrytí plánované denní spotřeby 27,73 kWh vyhovuje i samotná elektrocentrála, 

která může být použita v kombinaci s akumulátory. Elektrocentrála bude v provozu pouze 

v průběhu dne pro pokrytí aktuální spotřeby (4,29 kW) a zároveň dobíjet soustavu 

akumulátorů, které poslouží jako zdroj energie pro noční režim, kdy je plánována podstatně 

menší spotřeba (0,8 kW). Elektrocentrála je navržena s automatickým startem řízeným 

časovačem, regulátorem hlídajícím napětí na akumulátorech a dálkovou správou. Víkendové 

dny jsou vyřešeny pomocí dostatečné kapacity akumulátoru a automatického startu 

elektrocentrály. 

V následující tabulce 5-5 jsem rozvrhla nároky na energii v nočním a denním režimu. 

Tab.  5-5: Spotřeba elektrické energie pro daný objekt 

Spotřebič Příkon [kW] Počet kusů 
Aktuální příkon 

[kW]
Počet kusů 

Aktuální příkon 

[kW]

Osvětlení (3x LED zářivka) 0,10 3 0,30 13 1,30

Počítač 0,05 2 0,10 12 0,60

Tiskárna 0,03 2 0,06 2 0,06

Kopírka 0,10 1 0,10 1 0,10

IT technika (router, switch, 

kamery)
0,20 1 0,20 1 0,20

Telefon 0,01 2 0,02 2 0,02

Kuchyňka (rych. konvice) 2,00 0 0,00 1 2,00

Lednice 0,02 1 0,02 1 0,02

Celkem 0,79 4,29

Noc Den
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Denní režim budovy je navržen na 9 h, noční provoz navržen na 15 h. 

Na pokrytí nočního provozu je tedy zapotřebí: 15 h x 0,8 kW = 12 kWh. Při započtení 

ztrát 10 % a rezerv 10 % je požadavek na noční provoz 15 kWh. Potřebná kapacita 48V 

akumulátorů je: 15 000/48 = 313 Ah. Nyní zohledním využitelnost kapacity baterií (80 %): 

313 /0,8 = 391 Ah. Potřebná kapacita 48 V akumulátorů je tedy 400 Ah. 

Použiji solární trakční akumulátor 48 V 620 Ah C5, který stojí 72 358 Kč.
42

 Technické 

údaje jsou uvedeny mezi přílohami práce. 

Elektrocentrálu navrhuji tuto: ATS, Automatický záložní zdroj MEDVED Arctos 9000 

H ATS, kterou lze pořídit za 105 089 Kč.
43

 Technické parametry jsou součástí příloh. 

Elektrocentrála má dostatečný výkon (9 kW) pro denní režim (4,29 kW) a také pro nabíjení 

akumulátoru, které činí 0,1 kapacity akumulátoru (0,1 x 400 = 40 Ah, 40 Ah x 48 V = 

1,92 kW). 

Celková cena této sestavy je 177 447 Kč vč. DPH. 

 

5.11 Možné kombinace systémů 

5.11.1 Větrná elektrárna v kombinaci se solárními panely 

Společnou nevýhodou větrného a fotovoltaického systému je časová neurčitost 

elektrického výkonu zdroje, která vede k nerovnováze mezi výrobou elektrické energie 

a požadavky spotřebičů v daném časovém okamžiku. Každopádně i tato sestava musí být 

doplněna o zásobníky energie, jejichž kapacita musí pokrýt určitou dobu i autonomní provoz. 
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Tato kombinace zdrojů elektrické energie je dobře popsána panem Ing. Josefem 

Luťchou, CSc.
44

 A proto budu z jeho modelu vycházet.  

Solární panely převezmu z prvotního návrhu, kde jsem uvažovala poměr výkonů 50/50 

a celkový výkon panelů byl 15,84 kWh. V části systému se solárními panely máme již 

započítané ztráty, pro větrnou elektrárnu je musím ještě dopočítat. Na výstupu z celého 

systému potřebují spotřebiče 27,73 kWh, tudíž „vítr“ musí také pokrýt spotřebu přibližně 

14 kWh. U měniče napětí budu uvažovat ztráty 5 % (14/0,95 = 14,74 kWh), u akumulátoru 

5 % (14,74/0,95 = 15,51 kWh), drobné ztráty uvažuji u kabelů, konektorů a svorek ve výši 

3 % (15,51/0,97 = 15,99 kWh). Posledním článkem sestavy (viz Obr. 5.11-1) je MPPT 

regulátor, u kterého započítám ztráty ve výši 5 % (15,99/0,95 = 16,83 kWh). Na vstupu 

potřebuji tedy od větrné elektrárny 16,83 kWh, což je v přepočtu: 16,83 kWh / 24 h = 0,7 kW.  

Na základě výpočtu navrhuji větrnou elektrárnu INCLIN 3000 s výkonem 3,0 kW 

a průměrem rotoru 3,7 m. Cena tohoto modelu u německé firmy EBITSCH energotechnik je 

8 645 €, což je v přepočtu (1 € = 27 Kč) 233 415 Kč.
45

 S průměrnou rychlostí větru 4,8 m/s 

mohu podle grafu (Obr. 5.11-2) uvažovat výkon cca 750 W, který pokryje požadovanou 

spotřebu.  

Rychlost větru je stále jen odhadovaná a je třeba ji podložit dlouhodobým měřením 

v dané lokalitě. Pokud by ve výsledcích měření došlo k velkým výkyvům, je nutné zvážit 

zapojení ještě dalšího zdroje, například elektrocentrály. 
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Obr. 5.11-1: Kombinace větrné elektrárny a solár. panelů
46

 

 

Obr. 5.11-2: Graf závislosti výkonu elektrárny na rychlosti větru
 47
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Zásobník elektrické energie je v tomto systém uvažován s kapacitou dostačující pro 

autonomní provoz v délce dvou dnů. Při průměrné denní spotřebě 27,73 kWh a při 

předpokladu, že napětí na výstupu větrného i fotovoltaického systému je 48 V, bude nutná 

kapacita baterií: 

27,73 kWh / 24 h = 1,16 kW 

1 160/48 = 24,17 A 

24,17 x 24 x 2 = 1160 Ah 

Na základě výpočtu navrhuji dva solární trakční akumulátory 48 V 620 Ah C5, které 

je možné koupit za 2 x 72 358 Kč.
48

 

Celkově by tato sestava stála: větrná elektrárna 233 415 Kč + bet. základ 10 000 Kč + 

panely 725 972 Kč + regulátor 2 672 Kč + akumulátory 2 x 72 358 Kč = 1 116 775 Kč. 

„V případě, že v době, kdy množství elektrické energie dodávané hybridním systémem 

je nízké a kapacita autonomního provozu je vyčerpána, řídicí systém začne odpojovat 

spotřebiče v pořadí podle jejich významu pro servis. Naopak, při přebytku energie 

z hybridního systému a nabitých bateriích je obvykle využita odbočka s balastní odporovou 

zátěží.“
49 

5.11.2 Větrná elektrárna s palivovým článkem 

Produktem navrhované sestavy je elektřina, ale zároveň i vodík. Své využití má vodík 

v mnoha průmyslových odvětvích: chemické, dopravní, metalurgické, energetické. Vodík je 

možné využít i k výrobě a uložení elektrické energie. 
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Obr. 5.11-3: Kombinace větru a palivového článku
50

 

Primární energii dodává větrná elektrárna, která je přes regulátor vedena do 

elektrolyzéru. Ten pracuje při tlacích až 200 bar, při kterých pomocí elektrolýzy produkuje 

kyslík a vysoce čistý vodíkový plyn. Ten lze označit za prvotní produkt, který může být ještě 

dál využíván a to k výrobě elektřiny pomocí palivového článku. 

Toto řešení bývá navrhováno jako konkrétní zakázka, pro jejíž návrh je nutná znalost 

klimatických podmínek z dlouhodobého měření a informace o dostupnosti a poptávce vodíku. 

Elektrická energie vyrobená tímto způsobem je v dnešní době příliš drahá a vyplatí se pouze 

v omezených případech. Hodnotu elektřiny na vysoké úrovni udržují vysoké náklady na 

použitou technologii. Podle zdroje se náklady na 1 kW pohybují okolo 2 600 € za větrnou 

elektrárnu a 840 € za elektrolyzér nebo palivový článek. V součtu se cena pohybuje okolo 

4 280 €, což je v přepočtu přibližně 115 560 Kč/ Wh. A v návrhu ještě nejsou započítané 

zásobníky na skladování vodíku.
50 

5.11.3 Větrná elektrárna s elektrocentrálou 

Při této kombinaci zdrojů budu vycházet z výpočtů u předešlých návrhů. U kombinace 

větrné elektrárny a solárních panelů (při poměru výkonů 50/50) byl stanoven potřebný výkon 

pro vítr 16,83 kWh včetně ztrát. Od elektrocentrály bude systém požadovat 16,22 kWh stejně 

tak, jako tomu bylo v kombinaci se solárními panely. Pro ověření: okamžitý výkon od větru 

16,83 kWh / 24 h = 0,70 kW a okamžitý výkon od elektrocentrály: 16,22 kWh / 24 h = 

0,68 kW. Tudíž je zřejmé, že spotřebu 27,73 kWh (27,73 kWh / 24 h = 1,16 kW) tyto dva 

zdroje zvládnou pokrýt (0,7 + 0,68 = 1,38 kW). Je nutné si uvědomit, že jedním ze zdrojů 

                                                 
50
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energie je vítr, který není stálý. Z tohoto důvodu je vhodné do systému zapojit i akumulátory 

energie. Z kombinace větrné elektrárny a solárních panelů použiji návrh na trakční baterie: 

dva solární trakční akumulátory 48 V 620 Ah C5, které je možné koupit za 2 x 72 358 Kč.
51

 

 Celková cena této sestavy: větrná elektrárna 233 415 Kč + bet. základ 10 000 Kč + 

elektrocentrála 2 399 Kč + regulátor 2 672 Kč + akumulátory 2 x 72 358 Kč = 393 202 Kč. 

5.11.4 Kogenerační jednotky 

Pokud bych pro objekt vyžadovala výrobu elektrické energie společně s vytápěním, 

byly by tyto jednotky prvním řešením. V daném případě by se jednalo o využití kogenerační 

jednotky jako plynového kotle, který spotřebuje plyn, který přemění na teplo a elektřinu. 

Pro mou spotřebu elektrické energie by vyhovoval například model od firmy 

Viessmann: Vitobloc 200. Kogenerační jednotka pro hospodárnou výrobu tepla a elektřiny, 

Modul EM-6/15, provoz na zemní plyn, výkony: 6 kWel /15 kWth, Modul EM-6/15 LPG, 

provoz na zkapalněný plyn, výkony: 6 kWel / 14 kWth.
52

 

Zjistit cenu kogenerační jednotky není snadný úkol, jelikož se oceňují až 

v konkrétních případech. Pro návrh bych potřebovala ověření dostatečné výroby a tepla 

a další specifické informace systému. 

Pro představu model Cento T180, s elektrickým výkonem 184 kW a standardním 

tepelným výkonem 232 kW lze pořídit za 3 100 000 Kč.
53
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Obr. 5.11-4: Schéma zapojení kogenerační jednotky
54

 

5.12 Vyhodnocení 

Náklady na výrobu zboží můžeme rozdělit na tři skupiny: investiční náklady na 

výrobní zařízení, náklady na suroviny (včetně energie) a náklady na údržbu a opravy 

výrobního zařízení. Vliv na cenu zboží mají kromě nákladů i spekulace, poptávka a nabídka. 

Energie je zboží jako každé jiné a k její výrobě je potřeba opět energie. Jiná situace je 

u obnovitelných zdrojů energie, kde investiční a provozní náklady zůstávají, ale samotné 

palivo v podobě energie je zdarma (až na biomasu). 

Fotovoltaické panely + elektrocentrála 

V údajích od výrobce je uvedeno, že elektrocentrála při plné nádrži vydrží 8 h 

v provozu. Dobu provozu je možné prodloužit dokoupením zásobní nádrže. Objem palivové 

nádrže je nyní 4,2 l; z toho tedy vyplývá, že na provoz 24 h bude potřeba 12,6 l. Aktuální cena 

nafty ve Svitavách se pohybuje okolo 27 Kč, tzn. 12,6 x 27 = 340 Kč.
55
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Elektrocentrála 

Jedná se o kombinaci elektrocentrály a akumulátorů, která byla řešena v kapitole 5.10. 

Maximální spotřeba paliva uvedená výrobcem je 2,1 l/hod. Cena paliva za provoz 24 h bude: 

2,1 x 24 = 50,4 l; a při stálé ceně nafty: 50,4 x 27 = 1361 Kč. 

Tab.  5-6: Porovnání systémů 

Typ elektrárny
Cena výrobního 

zařízení
Cena paliva/24 h Cena celkem

Fotovoltaické panely + 

elektrocentrála
       1 325 043,00 Kč                 340,00 Kč            1 325 383,00 Kč 

Větrná el. + 

elektrocentrála
          393 202,00 Kč                 340,00 Kč               393 542,00 Kč 

Elektrocentrála           177 447,00 Kč              1 361,00 Kč               178 808,00 Kč 

Větrná el. + fotovoltaické 

panely
       1 116 775,00 Kč            1 116 775,00 Kč 

 

 

Z cenové tabulky vidíme, že nejnižší pořizovací náklady má samotná elektrocentrála, 

ale u té budou ještě vzrůstat náklady na palivo. Přehledné srovnání je vidět v grafu, který 

vyjadřuje náklady na systémy (pořizovací náklady, palivo, údržba, průběžná výměna 

komponent) v průběhu dvaceti let. Je zřejmé, že nejvýhodnější je zřízení samostatné přípojky. 

Podstatou mé práce bylo vyhodnotit možnosti alternativních způsobů elektrické energie, mezi 

které tato varianta nepatří. Použití elektrocentrály jako jediného zdroje je spíše krátkodobé 

řešení, u kterého se nedá za náklady na provoz dlouhodobě ručit. V horizontu deseti let se 

stírají rozdíly mezi elektrocentrálou a systémem kombinace větrné elektrárny 

a elektrocentrály. Uvažovala jsem aktuální cenu paliva, ale zda bude v průběhu delšího 

období cenový vývoj akceptovatelný pro daný systém, není jisté. V dlouhodobém horizontu je 

nejefektivnější kombinace solární a větrné elektrárny i přes své vyšší počáteční náklady, zde 

se ale musíme smířit s proměnlivými výkony. 
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Obr. 5.12-1: Finanční návratnost systému 

6 POSTUP ŘÍZENÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM 

Nyní je systém zdroje elektrické energie pro daný objekt vybraný a nechám na něj 

zpracovat projektovou dokumentaci od autorizované osoby. Na základě této dokumentace 

budu žádat stavební úřad o povolení k umístění systému na pozemek. 

Projektovou dokumentaci elektrárny od autorizované osoby doručím na stavební úřad. 

Ten bude projekt zkoumat primárně z hlediska územního souhlasu, pokud tato varianta 

nebude možná, přistoupí k územnímu řízení. Já jako stavebník mohu zvážit ještě variantu 

veřejnoprávní smlouvy, kterou bych ale musela sestavit a předložit ji k projednání opět 

stavebnímu úřadu. 

Stavební úřad prostuduje projekt a posoudí jeho soulad s územním plánem. Dle plánu 

města Svitavy jsem zařadila danou lokalitu do ploch pro výrobu a skladování. 



 

 

68 

 

Plochy pro výrobu a zpracování 

Hlavní využití: 

Plochy slouží pro umístění průmyslových, zemědělských a lesnických areálů 

a činnosti spojené s provozováním technické infrastruktury. 

Přípustné využití: 

– pozemky staveb a zařízení pro průmyslovou výrobu a skladování, pozemky pro 

zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování s rizikem vlivu na životní prostředí – dle platné 

legislativy vyžadují posouzení vlivu stavby na životní prostředí 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

– pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), 

služby a skladování 

– pozemky sídelní zeleně 

Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které omezují svým provozováním a technickým zařízením 

užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití: 

– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování 

(např. diskotéky, restaurace, ubytovny), komerci, dále pro ochranu obyvatelstva (např. 

hasičská zbrojnice) za podmínky, že nebudou omezovat výrobní děje, činnosti a zařízení 

v tomto území 

– pozemky výzkumných zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude 

negativně ovlivňovat tato zařízení 

– bydlení a doplňující stavby pro bydlení za podmínek, že: 

 se jedná o osoby zajišťující dohled nebo majitele zařízení 

 nedojde k omezení využití sousedních pozemků z důvodů zajištění pohody tohoto 

bydlení 
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 nedojde k omezení hlavní funkce; pro posuzování je rozhodující stávající stav 

popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení 

– terénní úpravy, vodní díla (např. rybník, studna…), změny druhů pozemků a úprava 

pozemků s vlivem na vsakování vody za podmínky, že neomezí hlavní funkci 

Podle vypsaných podmínek se domnívám, že můj záměr by neměl být v rozporu 

s územním plánem, pokud nebude shledáno, že by zařízení elektrárny snižovalo kvalitu 

prostředí souvisejícího území. 

Dále je nutné zajistit stanoviska dotčených orgánů. Projektová dokumentace by měla 

být zpracována již v souladu se stanovisky. V případě nedostatků nebo absence některých 

stanovisek se vše musí opravit a doplnit, což může řízení stavebního úřadu protáhnout. Mezi 

dotčené orgány patří Odbor životního prostředí města, Odbor rozvoje města a investic, Odbor 

dopravy a silničního hospodářství, Drážní úřad a správci sítí. 

Správci sítí ve Svitavách: 

 Elektřina - ČEZ Distribuce a.s. 

 Rozvod tepla - ČEZ Energo s.r.o. 

 Plyn - RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 Voda a kanalizace - Vodárenská Svitavy s.r.o. 

 Veřejné osvětlení a místní komunikace – SPORTES Svitavy, s.r.o. 

 Elektronické komunikace - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., COMA 

s.r.o., Tlapnet s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 

ČD-Telematika a.s., atd. 
56

 

 

Následně se do projektu zapracují případné připomínky a po závěrečné kontrole by mi 

měl stavební úřad sdělit své stanovisko. 

 

 

                                                 
56

 Územní plán města Svitavy (s účinností od 29. 10. 2010) [online], 2016 [cit. 29. 4. 2016].  

Dostupné z: http://www.svitavy.cz/cs/m-2543-prehled-platne-a-projednavane-uzemne-planovaci-dokumentace-

obci-orp-svitavy/ 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zjistit možná řešení náhradního zdroje elektřiny u nemovité věci 

uprostřed cizího areálu a stanovit, jak a za jakou finanční částku se dá náhradní řešení 

realizovat. V první části práce jsem popsala vyzkoušené zdroje, ale i systémy, které se teprve 

sestavují a zkouší. Obzvláště při jejich studiu jsem si rozšířila poznání o možných způsobech 

zisku energie. 

Po zadání vybraného objektu jsem začala zpracovávat konkrétní návrhy řešení zisku 

energie. Největší důraz jsem věnovala návrhu fotovoltaických panelů a komponentů s tím 

spojených, kde jsem cítila největší potenciál pro daný objekt. Několikanásobné přepočítávání 

návrhu a neustálé objevování chyb a nedostatků bylo náročné. Pro sestavení všech 

konkrétních návrhů bylo nutné daný systém pochopit a uvědomit si, jak funguje. 

Ve výsledném hodnocení jsem určila, že pro krátkodobý provoz je nejvýhodnější 

elektrocentrála nebo kombinace větrné elektrárny a elektrocentrály. U elektrocentrály je nutné 

mít na paměti provozní náklady na pohonné hmoty, které jsou vyšší. Tyto náklady se v delším 

časovém horizontu negativně projeví v ekonomickém ukazateli.  

V dlouhodobém provozu je výhodná kombinace větrné a solární elektrárny i přes svou 

vyšší počáteční investici, avšak s výrazně menšími provozními náklady. U kombinace 

elektráren je negativem nestálost jejich výkonů (výkyvy větru, slunečního záření).  

Při psaní práce a řešení úskalí jednotlivých systému jsem si rozšířila obzory v mnoha 

směrech a jsem zase o něco chytřejší. 
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12 PŘÍLOHY 

Elektrocentrála RIPPER XG 950 W  

Malá elektrocentrála, generátor 950 W je spolehlivým zdrojem energie, nezbytným 

pro zajištění kontinuity napájení bez ohledu na povětrnostní podmínky a jiných vnějších 

faktorů. Jednotka poskytuje spolehlivý a bezpečný přístup k elektrické energii.  

Technické parametry: 

 motor:  2-taktní, jednoválec 

 max. výkon:  950 W 

 trvalý výkon:  650 W 

 zdvihový objem:  63 ccm 

 objem nádrže  4,2 l  

 hmotnost:  cca 17 kg  

 výstupní napětí  230 V/50 Hz + 12 V 

 poměr směsi  1:50 spotřeba 0,4-0,7 l/h  

 hlučnost  91 dB   

Další vlastnosti: vysoká kvalita, automatická regulace otáček, vestavěný usměrňovač 

výstupu, AVR ochrana proti zkratu, nízká hmotnost, hliníková skříň motoru.
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Měnič CARSPA MPPT12/24-10D s LCD 

Technické parametry: 

 Použitelné pro různé typy akumulátorů 

 MPPT funkce 

 Teplotní čidlo nabíjení baterie 

 Ochrana proti přetížení (automatické obnovení) 

 Ochrana proti přebití 

 Ochrana proti zkratu (automatické obnovení) 

 Přepěťová ochrana, podpěťová ochrana 

 Ochrana proti přepólování 

 Reverzní Ochrana proti vybití 



 

 

79 

 

Maximum Power Point je především ovlivněn okolní teplotou a intenzitou slunečního 

svitu. Při konstantní intenzitě slunečního svitu, tak maximální výkon na výstupu klesá 

s nárůstem okolní teploty. Pokud je teplota konstantní a sluneční svit zesílí, tak napětí 

naprázdno FV baterií je v podstatě stále stejné. Ale zkratový proud se podstatně zvyšuje proto 

se i maximální výkon výrazně zvyšuje. 

Tento MPPT solární regulátor může inteligentně regulovat pracovní napětí solárních 

panelů, nechat solární panely vždy fungovat na maximální výkon V-A křivky. V porovnání 

s běžným solárním regulátorem může MPPT regulátor zvýšit účinnost FV o 30 %. 

Avšak v důsledku mnoha různých faktorů jako jsou: 

 rozdíly ve výrobě solárních panelů, 

 změna jasu slunce, 

 změny okolní teploty, 

 účinnost regulátoru, je ve skutečnosti poměr výkonnosti vyšší kolem 10-30 %. 

 Rozměry: 175x175x95 (š x v x h)
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Baterie trakční OpzS 48 V 500 Ah vč. Aqua  

Trakční OpzS baterie poskytují vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti pro veškerou 

průmyslovou manipulační techniku, od jednoduchých aplikací s nízkým zatížením až po 

náročné vícesměnné aplikace. OpzS baterie zaručují vyšší účinnost při vybíjení díky 

vyspělým komponentům používaným ve výrobě kladných desek. Součástí tohoto bateriového 

bloku je automatický centrální plnicí systémem Aquamatic pro destilovanou vodu, který 

prodlouží životnost baterií. 

Technické parametry: 

 Typ článků:  8PzS-500 

 Nominální napětí:  48 V 

 Nominální kapacita:  500 Ah 

 Počet cyklů při 50% DoD:  2000 - 2500 cyklů 

 Rozměry 1 článku:  155 x 198 x 600 mm 

 Celková váha:  615 kg 
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Solární trakční akumulátor 48V 620Ah C5 

Technické parametry: 
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 Počet článků:  24 ks 

 Nominální napětí jednoho článku:  2V 

 Váha jednoho článku:  33 kg 

 Celkové nominální napětí:  48 V 

 Rozměry jendoho článku:  198x83x745mm 

 Příslušenství:  barel 10l a systém aquamatic AQM 

Akumulátor je díky svým parametrům vhodný pro použití v hybridních 

fotovoltaických elektrárnách a ostrovních systémech typu rodinný dům či menší komerční 

objekt.
48

 

ATS, Automatický záložní zdroj MEDVED Arctos 9000 H ATS 

Technické parametry: 

 provozní výkon  8,0 kVA  

 proud  34,7 A  

 napětí / kmitočet  230 / 50 V / Hz  

 účiník  1  

 regulace napětí  AVR   

 motor HONDA GX390  8,2 kW  

 objem palivové nádrže  6,0 l  

 max. spotřeba paliva  2,1 l/hod.  

 startování  elektrické 

 elektrické krytí  IP23     

 proudová ochrana  ano     

 olejový hlídač  ano     

 hlučnost (A)  96 dB  

 rozměry  800x564x577 mm  

 hmotnost  92 kg 
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