
Bc.Marek Opluštil                                                                                                                 VUT BRNO, FSI – EÚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009                                                                 Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  - 2 -  

       

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
ENERGETICKÝ ÚSTAV 

  

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
ENERGY INSTITUTE 

 

  
 
 
MIKROKOGENERACE PRO MALÉ OBYTNÉ 
OBJEKTY 
 
 MICROCOGENERATION FOR SMALL REZIDENTIAL BUILDINGS 

 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER’S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE   Bc. MAREK OPLUŠTIL 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2009   



Bc.Marek Opluštil                                                                                                                 VUT BRNO, FSI – EÚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009                                                                 Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  - 3 -  

 
ABSTRAKT: 
 
Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled mikrokogeneračních jednotek pro obytné 
objekty. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných 
mikrokogeneračních jednotek. Druhá část práce pojednává o možných způsobech akumulace 
tepelné a elektrické energie využitelné ve spojení s mikrokogenrační jednotkou. Poslední část 
práce je věnována studii uplatnění mikrokogenerační jednotky v energetickém zásobování 
zvoleného objektu 
 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
The topic of this diploma study is to compile an overview of Domestic CHP units. The work 
is divided into three sections. The first section includes a summary of suitable CHP units. The 
second portion discusses the possibly methods of accumulation heat and electrical energy 
exploitable connection with CHP units. Last part of thesis is devoted to study apply CHP 
units in power supplyes  choice object.  
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1  Úvod 

 
      V současné době, kdy rostou energické nároky obyvatel a pomalu klesají zásoby 
primárních paliv, následně dochází k většímu zatěžování životního prostředí. Je nutné hledat  
efektivní  využití  primárních  paliv  nebo  využívat  obnovitelné  zdroje energie. 
Kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie (KVET) je jednou z nejlepších  možností 
jak zefektivnit využití energetických zdrojů snížení vlivu na životní prostředí pomocí 
obnovitelných zdrojů energie. Energické potřeby domácností jsou především teplo  a  
elektrická  energie.  Dnešní  potřeba  elektrické  energie  pro  obytné  objekty je zajištěna 
především pomocí dodavatelů, na rozdíl od tepelné energie, kterou je možné zajistit i přímo 
spotřebiteli. K tomu účelu slouží MKJ, které jsou schopny pokrýt potřebu energie jak 
tepelnou, tak i elektrickou. Mikrokogenerace přispívá ke zlepšení stability elektrizační 
soustavy např. pokud by došlo k výpadku velké výrobny elektrické energie. Mikrokogenerace 
představuje velký ekonomický potenciál, jak pro dodavatele, výrobce, tak i pro celou 
společnost. Pokud má k tomuto dojít je nutné, aby vyhověla velkému počtu požadavků.  
     Moje diplomové práce se zabývá mikrokogenerační technologií a zhodnocením požadavků 
na MKJ s uplatněním na obytné domy. Tyto technologie mě velice zaujali, jak do možnosti 
použití, tak i jejich variabilita. Dále jsou také uvedeny možné způsoby akumulace tepelné a 
elektrické energie využitelné ve spojení s MKJ. V poslední části je technicko-ekonomická 
studie uplatnění mikrokogenerace v energeticky zásobovaném objektu. 
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2   KOMBINOVANÁ VÝROBA  ENERGIÍ (KVET)  
       Společná výroba elektrické energie a tepla v jediném zařízení se vyznačuje vysokou 
mírou využití vstupujícího primárního paliva (obr.2.1). Při porovnání dodávky tepla a 
elektrické energie do budovy ze dvou oddělených výroben - kotelny a elektrárny - a z 
jediného zdroje s kombinovanou výrobou je zřejmé snížení energetických ztrát při výrobě.  
 

 
Obr 2.1 Srovnání s konvenční výrobou elektřiny a tepla [6] 

   
 2.1 Základní pojmy a principy 
 
      V českém odborném názvosloví vznikla zkratka KVET (Kombinovaná Výroba Elektrické 
energie a Tepla). Angličtina a němčina  se používají zkratky BHKW (Blockheizkraftwerke) a 
CHP (Combined Heat and Power),ale v němčině se více používá  "Kraft Warme Kupplung".  
      
       Kogenerace je současná výroba energie a tepla. Tato definice není úplně přesná, protože 
všechna zařízení, která vyrábějí elektřinu, vyrábějí současně také teplo. Například auto vyrábí 
energii (pohybovou) a teplo, ale nemůže je považovat za kogenerační jednotkou, protože 
převážná část vzniklého tepla nemá praktického využití. Pojem kogenerace lze použít tam, 
kde je energie a  teplo současně plně využito. Kogenerace může být proto definována 
následovně: 
 
 
„Kogenerace je současná výroba elektrické energie a tepla s přihlédnutím k praktickému 
využití obou produktů.“ 
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2.1.1 Decentralizovaná a centralizovaná výroba 
 
      Centralizovaná výroba – jsou to obvykle zařízení větších výkonů, umístěné blízko 
k vodnímu zdroji a palivu, které potřebují odvádět odpadní teplo z výroby elektřiny. Jaderné 
elektrárny  potřebují velký záložní zdroj, z důvodu bezpečnostních, tímto zdrojem bývají 
vodní elektrárny. Využití tepla těchto větších zdrojů jsou až na výjimky problematické. 
Pokud tyto elektrárny mají zdroj paliva v blízkosti a nakupují ho ve velkém, dosahují velmi 
nízkých palivových nákladů a také elektřina na prahu elektrárny je poměrně levná.  Tento 
fakt, ale neplatí u  účinných moderních centrálních zdrojích, které musí započítat nákladnou 
investici. Elektřina z centrálních zdrojů musí být dopravována k zákazníkům přenosovou a 
distribuční soustavou, při této dopravě dochází ke ztrátám, a také potřebují údržbu. Centrální 
zdroje jsou  nutnou součástí energetické soustavy. 
 
     Decentralizovaná výroba – zdroje jsou umístěny v poblíž odběratelů tepla, bývají 
zapojeny k pokrytí vlastní spotřeby elektřiny přilehlého objektu nebo dodávají elektřinu do 
sítě. Tato elektřina se vždy spotřebuje ve velmi blízkém okolí výrobny,  proto nemusí být 
dopravována na velké vzdálenosti, ztráty dopravou v tomto případě jsou nulové nebo 
minimální.Tento způsob výroby využije ve  většině případů velkou část odpadního tepla. 
 
 
2.2 Rozdělení kogeneračních jednotek 
 
        Kogenerační technologie jsou velmi rozmanité, jejich rozdělení je podle mnoha hledisek. 
Jedno z hlavních rozdělení je podle dané technologie, dosažitelných výkonů, účelu využití a 
primárního paliva. 
 
Rozdělení např. podle dosažitelných výkonů: 

 Mikrokogenerační jednotky(MKJ) s výkonem do 50 kWe se používají zejména pro 
vlastní spotřebu elektrické energie zároveň s využitím tepla pro vytápění objektu a 
ohřev vody (např. rodinného domku)  

 Mini-kogenerační jednotky s výkonem 50 – 150 kWe se využívají k vytápění 
podnikatelských objektů, zdravotnických zařízení, hotelů apod.  

 Mini-kogenerační jednotky s výkonem nad 150 kWe jsou používány v průmyslových 
podnicích a teplárenských zařízeních. 

 Kogenerace malého výkonu do 1MWe 
 Kogenerace středního výkonu do 50MWe 
 Kogenerace velkého výkonu nad 1MWe 

 
Dále rozdělení kogeneračních technologií podle použití primárního paliva: 
 
 s obnovitelnými zdroji 
 s neobnovitelnými zdroji 
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2.2.1 Aplikace kogeneračních jednotek 

      Kogenerační jednotky lze využívat téměř všude, kde je zapotřebí tepla, elektrické energie, 
chlazení a klimatizace. Využívají je např.: 
 
Hotely, penziony, ubytovny - mají velkou spotřebu tepla pro vytápění a klimatizaci. Také 
vyrovnanou spotřebu teplé vody během celého roku a velkou vlastní spotřebu elektrické 
energie. 
Nemocnice- spotřeba elektrické energie a tepla je vysoká a rovnoměrná. Vysoká je i spotřeba 
teplé vody během celého roku. Jednotky se synchronními generátory, vybavenými zařízeními 
pro ostrovní provoz mohou být použity i jako nouzové zdroje. 
Administrativní budovy a školy - rozhodujícím ukazatelem pro využití je spotřeba elektrické 
energie. Spotřeba tepla je vysoká pouze během topné sezóny. Množství odebrané teplé vody 
je minimální. 
Průmyslové podniky - výhodné nasazení tam, kde je zaručena vlastní spotřeba tepla i 
elektrické energie. 
Čistírny odpadních vod - kogenerační jednotky spalují kalový plyn (bioplyn), který vzniká při 
technologickém čištění odpadní vody. Teplo se využívá pro vyhřívání čistírenského kalu, 
elektrická energie se spotřebuje pro pohony technologických agregátů čistírny . 
 
2.2.2 Výhody a přínosy kogenerace  
 
Jsou to např. tyto: 
 úspora paliva ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla 
 nižší  emise do životního prostředí, zejména emisí CO2  

            při spalování zemního plynu 
 zvýšení místní bezpečnosti dodávky elektřiny 
 palivo pro kogeneraci může být různé(např. organický odpad)  
 vyžadují většinou jen nevelké stavební úpravy nebo jednoduché stavby 
 jejich instalace a uvedení do provozu vyžaduje krátký časový úsek 
 jsou umístěny decentralizovaně bezprostředně v místech spotřeby energií, čímž se 

minimalizují ztráty vznikající rozvodem energií 
 
       Nevýhodou kogeneračních jednotek mohou být poměrně velké investiční náklady  
a návratnost, která je závislá na využití tepla a vyrobené elektrické energie. Pohotovost a 
provozní spolehlivost konkrétních jednotek jsou omezené, takže je požadováno většinou ještě 
zálohování. 
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3   MIKROKOGENERAČNÍ TECHNOLOGIE   
       V současnosti  vývoj nových typů mikrokogeneračních ekologických jednotek nabývá na 
intenzitě. Je to především dáno ekologickým šílením, světovou krizí a poptávkou po strojích 
menších výkonů. 
 

3.1   Parní stoj  
       Je to nejstarší stroj s tepelným motorem využívaný pro výrobu elektrické energie. Přesto 
že je to naplno zvládnutá technologie, dochází k jeho vývoji i dnes. 
 

3.1.1 Jednotky pro domácí mikrokogeneraci 

       Na trhu nachází lineární parní stroje. Obsahují motory s vnějším spalováním paliva. 
Palivem pro tyto stroje může být jakékoliv např. zemní plyn, biomasa, vodík. Spaliny jsou 
dochlazeny v kondenzačním výměníku z důvodů vyšší celkové účinnosti. 
  

 
Obr.3.1  Blokové schéma lineárního parního stroje [7] 

                    1. Parní generátor                                                      6. El.vedení 
                    2. Parní práce                                                            7. Dvojitý volný píst 
                    3. Pravý válec                                                            8. Výměník tepla 
                    4. Parní vyvíječ                                                         9. Cívka 
                    5. Hořák                                                                    10.Levý válec 
 
        Přivedená voda do parního vyvíječe je postupně ohřívána až na přehřátou páru. Potom je 
pára rozvedena do pravého nebo levého válce zaleží na tom , který z nich je právě otevřený a 
kde dochází k expanzi. Až válec dorazí na konec, tak na druhé straně se odkryje vstup do 
kondenzátoru. Potom se válec pohybuje zpět a výstup je zakryt válcem, tento děj se pořád 
opakuje. Dochází k pohybu válců 2.400 až 4.500 krát za minutu o frekvenci 40 až 75 Hz. 
V cívce se indukuje elektrický proud. Střídavý elektrický proud se musí dále upravit pomocí 
frekvenčního měniče.   
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3.1.2 Komerční využití a parametry MKJ 

 
        V dnešní době je na trhu pro domácí využití mikrokogenerační jednotka na principu 
parního stroje od Německé firmy OTAG.  
 

  
Obr.3.2 jednotka Lion Powerblocks [7]              Obr.3.3 funkční model Pellet-lion, který                                                                                    
                                                                                          má být v roce 2010 na trhu [7] 
 
Tab.3.1  Technické údaje jednotky Lion Powerblocks:   

Výkon elektrický       0,3 kW až 2,0 kW ± 10 % 
tepelný          3,0 kW až 16,0 kW ± 5 % 

Palivo zemní plyn, tekutý plyn, 
další druhy paliva později(topné oleje) 

Napájení 230 V AC, 50 Hz (L1) 
Celková účinnost 94% 

Pracovních kmitočet 40 – 75 Hz 
Hlučnost 48 – 54 dB(A) 
Rozměry 126 x 62 x 83 cm 
Hmotnost 195 kg 

 
Výhody těchto jednotek jsou : 

 velmi ohleduplné na životní prostředí 
 hlučnost jednotek je malá 
 mají vysokou celkovou účinnost 
 přímý převod bez rotující části 
 malé náklady na údržbu  
 jakékoliv palivo 
 

      Nevýhodou je poměrně vysoký tlak, velká hmotnost a vysoké pořizovací náklady. Tyto 
mikrokogenerační jednotky jsou závislé na elektrickém připojení k síti. Doba života této 
jednotky je garantována  na 15 let a více.      
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3.2 Spalovací motory  
        Jsou to nejvíce používané pístové motory v současnosti. Teplárenský modul u těchto  
motorů  bývá kolem 1. V souvislosti s kogenerací také patří mezi nejpoužívanější a z hlediska 
cenového mezi nejlevnější. Je to dáno především z důvodů dobře známé technologie a 
hromadné výroby.   
      
        3.2.1  Zážehový motor (Ottův) 

        Zážehové motory pracují na stejném principu jako automobilové motory. Jejich 
elektrická účinnost je větší než u plynové turbíny, ale vyrobené teplo je problém využít - je 
rozděleno mezi spaliny a chladivo motoru a má obecně nižší teplotu. 
Pro tyto motory s vnitřním spalováním se používají upravená pliva nebo ropné destiláty. 
Prakticky je nemožné nalézt složení směsi, které by mělo vysoký výkon a při jejím spálení by 
vznikalo nejméně škodlivin. Proto je nutný u těchto motorů katalyzátor, který usnadňuje 
chemické reakce látek v nich obsažených a tím snižuje množství škodlivin ve výfukových 
plynech. 

 
Obr.3.4 Blokové schéma kogenerační jednotky se spalovacím motorem [2] 

 
1 – kogenerační jednotka                                                   5 - katalyzátor NOX,  
2 - směšovací zařízení plyn/vzduch                                   6 - komín 
3 - výměník voda/voda pro chlazení válců motoru           7 - spotřebič tepla 
4 - výměník spaliny/voda 
        
Kogenerační  jednotku  tvoří  pístový spalovací motor, který pohání elektrický generátor a 
soustavou tepelných výměníků využívajících teplo z chlazení motoru nebo výfukových plynů. 
Odpadní teplo z chladicí kapaliny a spalin je využito k vytápěni nebo přípravě teplé užitkové 
vody. Vlastni chladící okruh kogenerační jednotky je oddělen  od  okruhu  topného  systému  
přes  tepelné  výměníky.  Kogenerační jednotka  může v paralelním provozu spolupracovat s 
vnější elektrickou rozvodnou soustavou dodavatele  elektřiny  a  je přizpůsobena  k dodávce 
elektřiny do sítě.  Spalovací motory pro kogeneraci musí být konstrukčně odlišné od 
klasických motorů z důvodů potřeby vyšší životnosti.   
  



Bc.Marek Opluštil                                                                                                                 VUT BRNO, FSI – EÚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009                                                                 Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  - 16 -  

 

3.2.2  Vznětový motor (Dieselův) 

      Na rozdíl od zážehových motorů, kde k zapálení dochází pomocí jiskry se vznětových 
motorů směs zapálí sama po dosažení zápalné hodnoty paliva. Tento motor má vyšší 
termickou účinnost a vetší rozměry oproti zážehovým motorům.  
          
  3.2.3  Komerční využití a parametry MKJ se  spalovacími motory   
 
       Dnes je na trhu s kogenerací největší výběr těchto jednotek oproti ostatním technologiím, 
platí to hlavně  pro zařízení velkých výkonů. Na německém trhu je řada firem které nabízí 
mikrokogenerační jednotky, jsou sestaveny s motorem zážehovým(Ottův) nebo 
vznětovým(Dieselův).  
 

    

 
Obr.3.5 ECOWILL [5]        Obr.3.6 BAXI DACHS [5]  Obr.3.7 ECOPOWER [5]   Obr.3.8 EC POWER[5]  
 
Tab.3.2  Parametry MKJ se  spalovacími motory   

ECOWILL BAXI DACHS ECOPOWER EC POWER 

1kWe 5.3kWe 4.5kWe 4-13kWe 
3.25kWt 10.4kWt 12kWt 17-29kWt 

rodinný dům malá komerční malá komerční malá komerční 
2003 (Japan) 
2005 (USA) 

2009 vývoj (Europe) 

2000 (Europe) 
2003 (UK) 2008 (Europe) 2001 (UK) 

2007 (Europe) 

 
Na  obrazcích  jsou  MKJ  pro  domácnosti  dostupné  na evropském  trhu  a v tab.3.2  
je  uveden elektrický výkon, tepelný výkon, aplikace a rok vstupu na trh.  
 
       ECOWILL - na Japonském a Americkém trhu se prosadila  MKJ  od firmy Honda,  
je určena pro domácnosti  a prodala jich od roku 2003 celkově 60 000 jednotek CHP. Nyní se 
spojila s firmou Vaillant a má snahu se prosadit na evropském trhu. Zahájili zkušební 
program, který má trvat dva roky. Honda bude rozvíjet své CHP jednotky, tak aby vyhovovali 
specifickým německým a evropským požadavkům(Obr.3.5). 
 
    BAXI DACHS - vyvinout  a vyráběný Baxi skupinou společností Senertec, je instalováno 
více jak 8 000 jednotek, hlavně v Německu. Její prvotní použití bylo  pro malé hotely a tam, 
kde je trvalé tepelné zatížení a nepřetržitý odběr elektrické energie.  
 
    ECOPOWER – tato jednotka je přizpůsobena na prodej vyrobené elektřiny do rozvodné 
sítě, tento faktor ji zvýhodňuje před konkurenty. 
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      EC POWER - tento výrobek není příliš vhodný pro jeden rodinný dům, ale jeho výkon je 
pod 50kWe,  proto se řadí mezi MKJ. Už má v sobě integrovaný řídící systém, generátor, 
doplňkový ohřívač a výměník tepla. Strojem je schopný široké modulační řady. Model je 
založený na Toyota stroji, který je uznávaný pro dobrou spolehlivost a velkou životnost. 
 
Výhody a nevýhody MKJ se spalovacími motory : 

 široké výkonové rozmezí jednotek a vysoká účinnost 
 mohou pracovat s nízkým tlakem plynu (menší než 0,1 MPa) 
 rychlý startovací čas na plný výkon (15s) 
 možnost použití v ostrovním provozu 
 opravy lze provádět na místě 
 relativně nízké investiční náklady na instalovaný elektrický výkon 

 
       Nevýhodou těchto jednotek jsou velké hodnoty nízkofrekvenčního hluku, musí být 
chlazeny i když se nevyužívá teplo a celkem vysoké náklady na údržbu. 
 
3.3  Stirlingův motor 
 
        Další „novou“ technologií v různých projektech mikrokogenerační výroby je Stirlingův 
motor. Koncept byl vlastně vyvinut už v roce 1816, dříve než byl Ottův zážehový motor 
použit v automobilech. Do této technologie se vkládají velké naděje. 
 
      3.3.1 Princip a konstrukce 
 
       Jedná se o pístový motor s vnějším spalováním, v něm se uvolněná tepelná energie 
předává pracovní látce. Mění teplotní rozdíl po celém stroji na mechanickou energii. Pracuje 
na principu opakovaného ochlazování a ohřívání objemu plynu. Tímto plynem bývá nejčastěji 
vzduch, vodík nebo hélium. 
 
 

 
Obr.3.9 a 3.10 Funkční vzorek Stirlingova motoru TEDOM a jeho konstrukční řešení[9] 
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        Pracovní a vytlačující píst jsou spojeny klikovým převodem, který vytváří zpožděni o 
1/4 otáčky. Vzduch ve vytlačujícím pístu je ohříván a rozpíná se a tím se pohání pracovní 
píst, který roztáčí setrvačník. V okamžiku kdy se vzduch ohřeje a rozepne, stroj se přestaví do 
polohy, kdy vytlačující píst přežene vzduch od ohřívané části válce k chlazené části. Tím se 
začne vzduch smršťovat a vzniklý podtlak vtáhne pracovní píst dovnitř, přičemž se vytlačující 
píst přesune a celý proces se zase opakuje. Vytlačující píst je konstruován tak, aby netěsnil 
ale pouze vyháněl vzduch z prostoru do kterého se přesunuje. 

 
                      Obr.3.11 Schéma tří typů provedení Stirlingova motoru [10] 

 
      1-Pracovní (kompresní) píst                                           5- regenerátor 

2-přemísťovací (expanzní) píst                                      6- ohřívač 
3-kompresní prostor                                                       7- chladič 

                        4-expanzní prostor 
 

Typické pro jeho konstrukci jsou dva písty, uspořádané v jednom (typ beta), respektive ve 
dvou válcích (typ alfa a gama) viz Obr. 3.11.  
 

 
Obr.3.12 Schéma  MKJ se Strilingovým motorem [1] 

 
 

      U tohoto zařízení je pohonnou jednotkou Stirlingův motor, jedná se  pístový motor 
s vnějším spalováním, ve kterém se uvolněná tepelná energie předává pracovní látce 
tepelného oběhu(obr.3.12). Mezi ohřívákem a chladičem je regenerátor, který slouží 
k celkovému přivádění a odvádění tepla během cyklu a zvýšení účinnosti. 
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3.2.1  Komerční využití a parametry MKJ se Stirlingovým  motorem 

 
       Palivem pro tyto stroje může být jakékoliv např. zemní plyn, biomasa, vodík. 
Stirlingovým motorem se ve světě značná na vývoji podílet větší množství firem než dříve. 
V ČR začala s vývojem firma TEDOM (obr 3.10), má sloužit pro mikrokogeneraci s 
možností spalování biomasy. Protože vývoj je již v poměrně pokročilém stadiu, plánuje se v 
co nejkratší době vyrobit první malou sérii deseti kusů motorů a zahájit jejich intenzivní 
testování. 
 

  
    Obr.3.13 a 3.14 Produkty od firmy WhisperGen[11] Obr.3.15 firma Sunmachine[12]   

                                                                                                            
Na obrázku obr.3.13 a 3.14 je MKJ  WhisperGen Tech v současné době se snaží prosadit na 
evropský trh. Vyrábí se v provedení s možností připojení do sítě nebo  
bez připojení  k síti(jachty, odlehlé objekty).  
 
Tab.3.3  Parametry MKJ se  Stirlingovým  motorem   

Výrobek WhisperGen Tech Sunmachine Pellet 
Výkon elektrický    0,8 kW až 1,2 kW 

tepelný       7,5 kW až 12 kW 
        elektrický     3 kW 

tepelný         10,5kW 
Palivo zemní plyn, tekutý plyn dřevo-peleta 

Rozměry 480mm x 560mm x 840mm 1160x760x1590 
Napájení 230 V AC, 50 Hz (L1) 230 V , 50 Hz(L1) 
Hmotnost 137 kg 410 kg 

 
     Jedno z dalších zařízení, které se chystají vstoupit na trh s touto technologií v nejbližší 
době je BAXI Ecogen - tuto jednotku, kterou vyvinula společnost Baxi má podobné parametry 
a technologii s jakou se prosadila na trhu firma WhisperGEN s typem Whisper Tech. 
Společnost Baxi Group patří mezi vedoucí evropské průmyslové skupiny v sektoru vytápění. 
Jednotka Ecogen se zařazuje do nových technologií na výrobu elektrické energie a tepelné 
energie s vysokou účinností. Výrobní závody jsou soustředěny ve Velké Británii, Francii, 
Itálii, Německu, Španělsku a Dánsku. 
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Obr.3.16 a Obr.3.17 MKJ- BAXI Ecogen [18] 

 
Tab.3.4 Parametry MKJ - BAXI Ecogen  

Elektrický výkon 1 kW 
Max.tepelný výkon 24 kW 

Účinnost celková (využití paliva) 91% 
Spotřeba plynu 2,5 m3/h 

Napájení 230 V/ 50 Hz 
Rozměry 950 x 450 x 425mm 
Hlučnost 45 dB(A) 
Hmotnost 110kg 

 
Výhody MKJ s použitím Stirlingova motoru:  

 hlučnost jednotek je malá 
 lze využít prakticky jakéhokoliv paliva 
 lze využít i odpadního tepla z OZE 
 nižší emise škodlivin 
 vyšší vnitřní tepelná účinnost 
 nižší servisní náklady 

 
        Nevýhoda MKJ s použitím Stirlingova motoru je vyšší cena z důvodu malé sériovosti a 
náročné, montáže vyžadují  vysoce kvalifikovanými pracovníky, nutnosti použití speciálních 
materiálů a některých technologií nevhodných pro sériovou výrobu. Další nevýhodou je velká 
hmotnost některých jednotek. Má pomalejší regulace výkonu, ale pro výrobu elektřiny a tepla 
nepředstavuje žádný problém 
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   3.5  Palivový článek 
 
        3.5.1 Základní princip činnosti a konstrukce  palivového článku 
 
        Palivový článek je elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii 
v palivu během oxidačně-redukční reakce přímo v elektrickou energii. 
. 

 
Obr.3.18 Princip palivového článku [13] 

 
        Palivový článek je galvanický článek, k jehož elektrodám jsou přiváděny jednak palivo 
(k anodě) jednak okysličovadlo (ke katodě). Princip výroby elektřiny v palivovém článku 
spočívá tedy v dodávání paliva k anodě (do anodového prostoru) a okysličovadla ke katodě 
(do katodového prostoru). Mezi těmito dvěma neprodyšně oddělenými elektrodovými 
prostory se nachází elektrolyt. Na katodě se oxidační činidlo (většinou kyslík) redukuje na 
anionty (O2-), a ty pak reagují s H+ ionty na vodu. Palivové články mohou operovat 
nepřetržitě, pokud se nepřeruší přívod paliva a okysličovadla k elektrodám 
    
         3.5.2  Palivové články s pevným elektrolytem (SOFC)  
 
         Vysokoteplotní palivové články s pevným elektrolytem se vyznačují provozní teplotou 
běžně přesahující 800°C. Protože zde není kapalný elektrolyt, odpadají problémy s korozí 
doprovodného materiálu a s elektrolytovým hospodářstvím. Pevný charakter všech 
komponent článku SOFC v principu znamená, že nejsou kladena žádná omezení na jeho 
uspořádání a lze jej proto koncipovat v různých geometrických tvarech. 
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Obr.3.19 Deskové uspořádání SOFC - Hexis [14]   

 
Tab.3.5 parametry palivových  článků s pevným elektrolytem (SOFC) 
 Provozní teplota [°C] Palivo Okysličovadlo 

 
SOFC 650 ÷ 1000 H2, CO, zemní plyn O2 ze vzduchu 

 
S vývojem deskové konstrukce bylo začalo už dříve. V USA se jí věnují např. společnost 
AlliedSignal SOFCo, Technology Management Inc., následně sedm dalších firem v Evropě 
(Hexis Ltd. obr. 3.19), Japonsku (Fuji Electric) a v Austrálii. 
 
 

 
Obr.3.20 Kogenerace s palivovým článkem na zemní plyn [15]  

 
       Palivové články se spojují do palivových bloků tak, aby se dosáhlo požadovaného 
výkonu odcházejícího do elektrického měniče. V jedné jednotce je obsaženo několik tisíc 
palivových článků o ploše 0,1 – 1m2.  
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3.5.3  Komerční využití a parametry MKJ s palivovými články 

 
         Použití palivového článku s pevným elektrolytem(SOFC) je MKJ od švýcarské firmy 
Sulzer Hexis AG. Nejvhodnějším palivem je vodík, který se však obtížně získává, 
transportuje a skladuje. Proto používá články  spalující zemní plyn a okysličovadlem je vždy 
vzduch. 

 
Obr.3.21 a Obr.3.22 MKJ od firmy Hexis [14]   

 
Tab.3.6 Parametry jednotky Galileo 1000 N: 

Výkon elektrický       1 kW  
         tepelný     2,5 až  20 kW 

Palivo zemní plyn 
Napájení 230 V AC, 50 Hz (L1) 

Účinnost  elektrická  35 % 
Rozměry 55 x 55 x 160 cm 
Hmotnost 170 kg 

 
Výhody MKJ s použitím palivového článku: 

 přímá přeměna chemické energie paliva na energii elektrickou 
 velmi nízké emise škodlivin 
 možnost použití množství různých plynných paliv (po úpravě) 
 nehlučný provoz v důsledku absence pohyblivých částí 
 možnost konstruovat palivové články v širokém rozmezí výkonů  

 
Nevýhody MKJ s použitím palivového článku: 

 citlivost k některým příměsím v palivu, případně v okysličovadle 
 vysoké investiční náklady  
 dosud příliš nízká životnost. 
 účinnost klesá s dobou provozu  
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4   TYPY AKUMULACE PRO  MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY  

       4.1   Akumulace tepelné energie ve spojení s MKJ 

      V ČR se zhruba 1/3 energie spotřebovává ve formě nízko potenciálního tepla k pokrytí 
tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody. Ideální akumulátor 
má malý objem, nízkou cenu a malé ztráty energie. Pokud je to možné použít  k akumulaci 
tepla stavební konstrukci,  je  to  velmi  výhodné. Většina MKJ nejsou  schopné  opatřit  
potřebnou  horkou vodu  pro domácnost  bez  přídavného doplňkového  hořáku.  Potřebný  
tepelný  výstupní  výkon  je  mezi   20-30kWt. 
 
              4.1.1  Druhy akumulace tepelné energie 

      K akumulaci energie můžeme využít libovolný vratný nebo cyklický proces, při němž 
vzrůstá vnitřní energie systému. Podle využívaného fyzikálně chemického principu můžeme 
rozdělit akumulaci tepelné energie do několika typů: 
 
 akumulace citelného tepla 
 akumulace latentního tepla 
 jiné fyzikálně chemické procesy 

 
Akumulace citelného tepla 
 Při ohřevu pracovní látky akumulujeme teplo nejjednodušším způsobem . Využíváme měrné 
teplo pracovní látky. Tento způsob akumulace je velice jednoduchý, proto byl jako první 
historicky použit. Vhodná látka pro tento způsob akumulace by měla mít vlastnosti - velkou 
tepelnou kapacitu a nízkou cenu, těmto vlastnostem nejlépe odpovídá voda. Nejznámější je 
elektrický zásobník - ohřívač teplé vody (bojler) nebo zásobník solárního kolektoru. Voda má 
ze všech látek největší měrnou tepelnou kapacitu.  
    V menší míře se používá pevná látka. Jejich výhodou je především vyšší rozsah provozních 
teplot a jednodušší konstrukce akumulátoru, mají však výrazně nižší tepelnou kapacitu. Na 
rozdíl od zásobníků s vodou systém nemůže být poškozen mrazem. Klasické pece na pečení 
chleba, akumulační kamna nebo kachlová kamna využívají akumulaci tepla v pevných 
látkách . 
     
Výhody akumulace citelného tepla: 
 nízká cena pracovní látky 

 
Nevýhody akumulace citelného tepla: 
 značný objem akumulátoru 
 využitelná teplota v průběhu vybíjení klesá 

 
Akumulace citelného tepla ve stavebních konstrukcích je zohledněna v normě ČSN. 
Požadavky na prostup tepla konstrukcemi jsou přísnější u lehčích staveb bez akumulačních 
hmot . K akumulaci citelného tepla lze s výhodou využít podloží stavby. Řešení je použitelné, 
pokud hladina spodní vody je v dostatečné hloubce. V opačném případě může proudění 
spodní vody akumulované teplo odvádět mimo akumulační prostor. [8]    
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Akumulace latentního tepla 
     Akumulace latentního tepla využívá entalpii fázové změny pracovní látky. V čistých 
chemických látkách jsou možné tři druhy fázových změn: tání-tuhnutí, výpar-kondenzace a 
sublimace-resublimace. Ke skladování velkého množství páry by bylo potřeba objemné 
zařízení odolávající velkým tlakům. Z toho důvodu je využitelný pouze fázový přechod mezi 
tuhou látkou a kapalinou.  
 

 
Graf.4.1 Porovnání akumulace latentního a citelného tepla[8]    

 
Výhody akumulace citelného tepla: 
 malý objem akumulátoru 
 konstantní teplota 
 pracovní teplotu akumulátoru lze určit volbou pracovní látky 

 
Nevýhody akumulace citelného tepla: 
 je vyšší cena pracovní látky 
 chemicky čisté látky se snadno znečistí 

 
 
Absorpce vzdušné vlhkosti 
       Vzduch v obytných stavbách obsahuje při 20°C a 50% relativní vlhkosti asi 8,6 g/m3 
vodní páry. Výparná entalpie vody při pokojové teplotě je přibližně 2500 kJ/kg. Absorpcí 
veškeré vlhkosti z odvětrávaného vzduchu lze získat energii 21,6 kJ/m3 vzduchu, neboli ohřát 
stejné množství vzduchu o 18,5 K. Obvykle nelze vzduch zcela vysušit, zisk energie je potom 
nižší [8].  
 
 

 

           



Bc.Marek Opluštil                                                                                                                 VUT BRNO, FSI – EÚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009                                                                 Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  - 26 -  

 

4.1.2 Akumulace tepla v podlahovém topení  

Podlahové  topení má velký  prospěch pro domácí  topení i jako tepelný zdroj. Pomocí 
podlahového topení snížíme tepelnou zátratu a zlepši se efektivnost systému.  
 

 
Obr.4.1 Konstrukce podlahového topení [16] 

 
Tento systém zajistí tepelnou zásobu a sníží cyklů stroje, tím zlepší  účinnost a také životnost 
MKJ. Je velmi vhodné pro optimalizaci systému. 
              

               4.2.3  Akumulační zásobník tepla 

Tyto zásobníky jsou schopny měnit výkon podle potřeby elektrické nebo tepelné energie. 

 
Obr.4.2 Zásobník tepla pro MKJ [17] 

 
      Gledhill – obsahuje akumulační nádrž spolu s čerpadly a řídícími prvky. Jedinečný 
software v Gledhill mikroprocesoru monitoruje a řídí akumulaci teplota, topení a potřebu 
horké vody, aby optimalizoval výrobu elektřiny. Tento systém také sníží cyků, tím zlepší 
účinnost  a tím životnost MKJ.  
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   4.3   Akumulace elektrické energie ve spojení s MKJ 

         Na zvýšení spolehlivosti decentralizovaných zdrojů, dají se použít zařízení umožňující 
akumulaci elektrické energie. Existuje velmi mnoho typů zařízení sloužících k akumulaci 
elektrické energie. U akumulátorů rozdíl v ceně velký, proto Nás zajímá, zda za své peníze 
dostaneme spolehlivý výrobek, který bude plnit požadovanou funkci. Proto při výběru 
zařízení k akumulaci elektrické energie je důležité vědět, jestli bude potřeba zařízení jen ke 
stabilizaci nebo  krátkodobé  či  delší  akumulaci, a také podle místních podmínek, financí, 
které jsou k dispozici. Největší  problém je v  dlouhodobé  akumulaci elektrické energie. 
Akumulátorové články jsou různého provedení, já jsem se zajímal především blíže o taková, 
která jsou vhodná k použití v obytných domech a také v průmyslu ve spojení s kogenerační 
jednotkou. Ze  všech  druhů  akumulátorů  jsou v dnešní době z této oblasti nejpoužívanější 
olověné. 
  
            4.3.1 Olověné akumulátory  

Tyto akumulátory lze podle provedení rozdělit na dva základní typy:  
 otevřené akumulátory se zaplavenou konstrukcí  
 akumulátory bez údržbové ventilem řízené 

Další dělení může být podle typu elektrod: 
 akumulátory s elektrodami deskovými  
 akumulátory s elektrodami trubkovými (někdy též nazývané pancéřové). 

 
Deskové olověné akumulátory se zaplavenou konstrukcí (automobilový design) jsou 
cenově jednoznačně nejvýhodnější, ale náklady na údržbu jsou vysoké. Akumulátory 
vyžadující údržbu, takový akumulátor snadno identifikujeme tím, že na vrcholu(na víku) jsou 
šroubovací inspekční zátky, které slouží ke kontrole hladiny elektrolytu a případnému 
doplňování destilované vody. Tento typ akumulátorů s elektrodami zaplavenými vodným 
roztokem kyseliny sírové – elektrolytem, vyžaduje vždy údržbu, i když dnes již nikoliv 
intenzivní. Životnost těchto akumulátorů je malá, také z pohledu ochrany životního prostředí 
vznikají problémy s recyklací. Nejsou moc vhodné ve spojení MKJ, vyplývá to z jejich 
vlastností.  

 
Trubkové olověné akumulátory se zaplavenou konstrukcí 
 
Můžeme je rozdělit na dva typy: 

 gelový akumulátor 
 akumulátory s vázaným elektrolytem - AGM 
 

     Tyto typy akumulátorů jsou tzv. bezúdržbové. Pod pojmem bezúdržbový akumulátor  
se schovává několik různých řešení akumulátorů a tedy i cest k „bezúdržbě“. Údržbou 
rozumíme pravidelnou inspekci hladiny elektrolytu a z tohoto pohledu kategorie akumulátorů, 
o kterých budeme dále hovořit, takovou činnost nevyžaduje a dokonce, v mnoha případech, 
ani neumožňuje. Ale údržbu akumulátoru nelze omezit pouze na zjištění úrovně hladiny 
elektrolytu, ale je vhodné čas od času zkontrolovat stav elektrod – svorek. Jejich oxidace je 
samozřejmě na závadu, neboť omezuje proces nabíjení či naopak výdeje energie, zejména při 
momentální velké proudové potřebě. 
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Gelové akumulátory 
 
      Gelové akumulátory jsou dobré, že odevzdávajícími vyšší výkon při menších rozměrech a 
snížené hmotnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o hermeticky uzavřený akumulátor, 
nemusíme řešit odvětrávání plynů. Mají  vysokou schopnost vybíjení „do hloubky“ a dobrá 
obnova z hlubokého vybíjení. Baterie může být uskladněna bez vybíjení po dobu 30 dnů, a 
přesto si zachová 100% své kapacity. Gelová konstrukce navíc snižuje vibrace, které mohou 
způsobit poškození desek.  
                         

                           
       Obr.4.3 Olověný gelový bezúdržbový akumulátor od firmy BEN [21] 
 
      Díky vyššímu stupni cyklů jsou velmi vhodné pro použití ve fotovoltaických systémech 
typu (ostrovní aplikace) například pro napájení chat a objektů mimo dosah elektrické sítě. 
Najdeme je i například v tancích. Svými vlastnostmi jsou vhodné do záložních zdrojů(UPS) s 
trvalým dobíjením na konstantní napětí. Jsou velice vhodné i ve spojeni s MKJ. 
     Nevýhodou je vyšší cena, nutnost precizní funkce při nabíjení. Dobíjení realizujeme 
výhradně nabíječkou vhodnou k nabíjení gelových/AGM akumulátorů. Životnost gelových 
akumulátorů je v praktickém provozu asi 4 – 12 let. 
 
Akumulátory s vázaným elektrolytem - AGM 
 
         Mají podobné vlastnosti jako gelové akumulátory. Typickým představitelem je 
akumulátor od výrobce Yuasa (Obr.4.4). Charakterizuje je nízká hmotnost, malé rozměry, ale 
velký výkon. AGM akumulátory jsou hermeticky uzavřené bez nutnosti řešit odvětrávání 
plynů, to eliminuje riziko vytečení elektrolytu při náklonu nebo převržení. Velkou výhodou je 
nízký vybíjecí proud a tím dlouhá výdrž bez nabíjení(však o něco kratší než u gelové 
koncepce), dále malý vnitřní odpor a tím schopnost poskytnout vysoký startovací výkon, 
odolnost vůči otřesům. AGM akumulátor si velice dobře vede za nižších provozních teplot 
(studené starty v zimním období), exceluje v obvodech s velkým proudovým zatížením a 
výkonových aplikacích. Gelové a AGM akumulátory jsou vždy výhradně tzv.koncepce 
VRLA, tj. ventilem řízené (VRLA - Valve Regulated Lead Acid batteries).  
        VRLA akumulátory mají dva rozdílné koncepty znehybnění elektrolytu uvnitř článků 
akumulátoru, a to elektrolyt nasáknutý v pórech separátoru ze skelných vláken AGM a 
elektrolyt ve formě gelu. 
 
 
 
 
 

Tab.4.1 Parametry  gelových                  
akumulátorů 

Rozsah jmenovitého napětí: 
2V,4V,6V,8V,12V,24V 

 
Rozsah jmenovité kapacity: 

0,3Ah – 3000Ah 
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Obr.4.4 Olověný AGM bezúdržbový akumulátor od výrobce Yuasa [23] 
 
      Akumulátory jsou vybaveny ventilem, který slouží k regulaci pracovního tlaku uvnitř 
akumulátoru a zároveň působí jako bezpečnostní přetlakový ventil. Jeho konstrukce je řešena 
tak, že neumožňuje průnik vzduchu z okolního prostředí do pracovního prostoru akumulátoru. 
AGM akumulátory nelze používat za extrémních teplotních podmínek a pro řízení jejich 
činnosti je vhodná teplotní kompenzace. Svým určením jsou vhodné do záložních zdrojů 
(UPS) a také ve spojení s MKJ.             
       Nevýhodou je vysoká cena a stejně jako u gelového akumulátoru dodržování určitých 
pravidel při nabíjení. Dobíjení  realizujeme výhradně nabíječkou vhodnou k nabíjení 
gelových/AGM akumulátorů. Životnost AGM akumulátorů je v praktickém provozu asi 6 – 
10 let.  
                    
Záložní zdroje(UPS) 

       Záložní zdroje(UPS), jejich hlavní částí jsou bezúdržbové olověné gelové nebo AGM 
(viz. kapitola 4.2.1). K těmto akumulátorům je připojena celá řada dalších komponentů, které 
tvoří s daným typem akumulátoru komplexní výrobek. Mezi tyto komponenty patří měniče, 
ovládací prvky, snímací zařízení atd. 
 

 
Obr.4.5 Záložní zdroje (UPS) [22] 

 
Záložní zdroje(UPS) mohou být do vybaveny nejrůznějším HW a SW příslušenstvím,. záleží 
jen na uživateli, jaké má požadavky na rozsah zálohování.  
 
        

Tab.4.2 Parametry  AGM                  
akumulátorů 

Rozsah jmenovitého napětí: 
2V,4V,6V,8V,12V,24V 

 
Rozsah jmenovité kapacity: 

0,3Ah – 3000Ah 
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        4.2.2 Alkalické akumulátory 

Alkalické akumulátory obsahují velkou skupinu akumulátorů. Mají společný znak, kterým 
je druh použitého elektrolytu (hydroxid draselný). Rozdělení alkalických akumulátorů podle  
materiálu elektrod (Ni-Cd, Ni-MH, Ni-Fe, Ag–Zn, Li-ion atd.).  
 

Ni-Cd (Nikl Kadmiové) akumulátory 

Patří mezi nejrozšířenější alkalické akumulátory. Jsou odolné proti vysokým teplotám. 

 
Obr.4.6 Ni-Cd akumulátor Ultima SLM výrobce SAFT[27] 

 
Výhody Ni-Cd akumulátorů: 
 spolehlivost za extrémních provozních stavů 
 malé samovybíjení 
 vysoká životnost 
 dobrá tolerance na přebíjení 
 

Nevýhody Ni-Cd akumulátorů: 
 dražší oproti olověným  
 ohrožení životního prostředí, člověka při výrobě a recyklaci 

 
Ni-MH (Nikl Metal Hydridové) akumulátory 
Současná technologie výroby Ni-MH akumulátorů je problematická a cenově náročná. Také 
mají vysoké samovybíjení a je těžké určit stav plného nabití.  
 
Výhody Ni-MH akumulátorů: 
 vysoká životnost 
 větší kapacitu a výkon na jednotku hmotnosti i objemu než olověné akumulátory 
 rychlé nabíjení 

 
Nevýhody Ni-MH akumulátorů: 
 výrazně dražší oproti olověným 
 vysoké samovybíjení 
 citlivý na teplotu 

 
 

 

 



Bc.Marek Opluštil                                                                                                                 VUT BRNO, FSI – EÚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009                                                                 Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  - 31 -  

 

 4.2.3 Setrvačníky 

      Setrvačníky jsou paměťové zařízení využívající kinetickou energii a ukládají energii 
do rotující hmotnosti (rotoru). Množstvím akumulované energie (kapacity), závisí na 
množství a formě (setrvačnosti) a otáčkách rotoru. Při odběru energie se elektromotor chová 
jako dynamo či alternátor a akumulovanou energii vrátí. Výkon je měřený v  jednotkách 
ukazující množství síly dostupné přes daný časový interval. Setrvačníky odstraní riziko 
baterií,  nevyžaduje palivo, zvládají teplotní extrémy.   
 

                                           
Obr.4.7 Setrvačník od firmy Beaconpower   Obr.4.8 Setrvačníkový akumulátor   
         série Smart Energy 25kWh [24]               s  rotorem z uhlíkového kompozitu  
                                                                        zavěšeného v magnetických ložiskách, 
                                                                  otáčejícím se rychlostí 100 000 otáček/min[25] 
                                                                                                         
K výhodám Smart Energy setrvačníku patří např . bezúdržbový, životnost 20let, 
systém monitorování parametrů. 
 
Setrvačníky jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují:  
 vysokou spolehlivost  
 vysoký výkon  
 kapacita v rozmezí kWh  
 krátkodobé skladování  

 
Příklady aplikací, na něž výrobci zaměřují:  
 UPS  
 zrychlení a rekuperační brzdění (železnice)  
 elektrickou stabilitu systému  

 
Mezi hlavní aplikace je v současné době UPS systémy. Mnoho výrobců mají zájem na 
obnovitelné energetické systémy, a některé zkoušky už běží. Průmyslové procesy často 
vyžadují stabilní, kvalitní a spolehlivé zásobování.  
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4.2.4 Supravodivé akumulátory 

 
          U mnoha kovů se při nízkých teplotách projevuje supravodivost. Projevuje se tím, že 
elektrický odpor materiálu klesne na nulovou hodnotu, přesněji nezměřitelnou hodnotu. 
Takové materiály nazýváme supravodivé. Kritická teplota prakticky všech kovů a známých 
slitin je pod 23 K. Rozhodující je krystalová struktura materiálu a vnější vlivy – tlak a 
magnetické pole. Některé prvky (např. Ge) se stávají supravodivými jen při vysokém tlaku. 
          V současnosti se v oblasti velkoobjemových aplikací využívá hlavně vodičů 
připravených z nízkoteplotních supravodičů NbTi a Nb3Sn. Jsou to mnoho vláknové systémy 
skládající se z tenkých vláken (0,1 až 0,5 m) uložených v matrici ze slitiny CuNi. Takový 
kompozit je vhodný pro průmyslové frekvence, kde jsou jeho ztráty zanedbatelné. 
Nevýhodou těchto systémů je nutnost chlazení na teplotu kapalného helia . 
 
Supravodivé slitiny vznikají: 
 ze dvou materiálů supravodivých 
 ze supravodiče a normálního vodiče 
 ze dvou normálních kovů (Cu2Bi) 

 

 
Obr.4.9 Malý supravodivý akumulátor UPS [28] 

 
Možností využití supravodivosti je obrovské množství, od superrychlých supravodivých 
přechodů – základu budoucích počítačů, až po vysokoproudé transformátory, obří lodi s 
magneto-hydro-dynamickým pohonem atd. Stovky těchto aplikací jsou ve stadiu 
laboratorních zkoušek. Pro masové využití supravodivosti v našem životě je nutné najít 
především levné technologické postupy výroby, případně objevit nové materiály s ještě 
výhodnějšími elektrickými a především mechanickými vlastnostmi než mají ty současné.  
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5  TECHNICKO-EKONOMICKÁ   STUDIE   UPLATNĚNÍ   MKJ   
      V ENERGETICKÉM ZÁSOBOVÁNÍ ZVOLENÉHO OBJEKTU 
         
        Cílem této studie je vybrat MKJ a uplatnit ji zvolený obytný objekt, dále provést návrh a 
ekonomické zhodnocení této jednotky v podmínkách ČR. Ekonomie instalace a provozu je 
založena na posouzení výhodnosti vybrané MKJ oproti konvenčním možnostem realizace 
pokrytí požadované spotřeby energií. Lokalita zvoleného obytného objektu je v  kraji 
Jihomoravském, okres Blansko v obci Senetářov.  Dále jsem provedl výpočet potřeby tepla 
pro tento zvolený obytný objekt.  
 
 

 
 Obr.5.1 Koncepční představa uspořádáni s MKJ [18] 

 
 
        V obytném  objektu  je  plynový kotel,  který  slouží  na  pokrytí potřeby tepla, vytápění  
a ohřev teplé  užitkové vody.  Zvolená MKJ  bude  sloužit, jen na částečné krytí tepelné  
a elektrické energie z důvodů ekonomických. Dále je také možnost prodat vyrobenou 
elektřinu, kterou vyrobí MKJ. Provozovatel distribuční soustavy povinen vykoupit vyrobenou 
elektřinu, ale jen pokud jsou dodrženy technické podmínky. Podle cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 8/2008, je k výkupní ceně z MKJ za každou vyrobenou 
(MWh) příspěvek, který je závislý provozních hodinách jednotky. Dále také záleží na 
velikosti zařízení, a jestli spalujeme biomasu je možné uplatnit tzv.zelené bonusy, ale to 
neplatí pro tento případ. Palivem pro vybranou MKJ je zemní plyn. 
 
 
 
 
 
 

   
  MKJ 
 

Rozvodná 
síť 
Nákup / Prodej 

Palivo 
100% 

Spaliny 
  7-15% 

Elektřina 
14- 40% 

Teplo 
55- 80% 



Bc.Marek Opluštil                                                                                                                 VUT BRNO, FSI – EÚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009                                                                 Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  - 34 -  

 
      5.1 Parametry a konstrukce MKJ – ECOWILL(Honda) 
 
       Tuto jednotku vyrábí Honda, je to první praktická MKJ pro domácí použití, která byla 
vyvinutá, prodávaná s jménem "ECOWILL". "ECOWILL" je vysoce energetický výkonný 
systém který nejen generuje elektrickou energii na použití v domácnosti, ale také efektivně 
využívá odpadní teplo. Je neprodávanějším mikrokogenerační systémem na světě pro domácí 
aplikaci, z toho vyplývá že je také cenově příznivý, šetří primární energii, dobrá pozice firmy 
Honda na trhu. Z těchto důvodů jsem MKJ vybral pro bližší ekonomické analýzy 
v podmínkách ČR. 

 
Obr.5.2 MKJ ECOWILL(Honda) [26] 

 
MKJ - ECOWILL(Honda) transformuje tepelnou energie z paliva na mechanickou energii 
pomocí spalovacího motoru, který spaluje zemní plyn. Motor pohání elektrický generátor, 
který vyrábí elektrickou  energie. Pro dodávku tepla z MKJ je využíváno teplo z výfukových 
plynů motoru, tepla z chlazení bloku motoru a chlazení oleje. 
 
Tab.5.1 Technické parametry ECOWILL(Honda) 

Elektrický výkon 1 kW 
Max.tepelný výkon 3,25 kW 
Účinnost elektrická 20% 

Účinnost tepelná 65% 
Účinnost celková (využití paliva) 85% 

Rozměry 880 x 580 x 380mm 
Hlučnost 44 dB(A) 
Hmotnost 81kg 

 
Podmínky pro úspěšnou instalaci MKJ 
 zpracování důkladné ekonomické analýzy, reálné způsoby vytápění pro daný objekt, 

spotřeby elektrické energie, investičních a provozních nákladů, návratnosti vložených 
finančních prostředků 

 MKJ musí splňovat aktuální emisní limity  
 v případě prodeje elektrické energie je nutné zažádat o potřebná povolení 
 možnost vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie nebo její dodávky  
      do veřejné sítě 
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5.2 Výpočet tepelných ztrát obytného objektu při ústředním vytápění  
 
       Tento výpočet tepelné ztráty zvoleného obytného objektu slouží k tomu, aby jsem 
následně mohl určit kolik bude roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. 
 
Tab.5.2 Vypočet tepelných ztrát zvoleného objektu 

 
 
Pomocí ČSN 060210 a ČSN 730540 je vypočítaná tepelná ztráta objektu 14,754 kW. 
 
 
     5.2.1 Výpočet roční potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
 
Celková roční spotřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody = roční spotřeba tepla na 

vytápění + roční spotřeba tepla na TUV = 122,1 GJ/rok + 29.3GJ/rok = 151,4GJ/rok =  

= 42,1 MWh/rok 

 
Výpočet byl proveden pomocí kalkulačky na www.tzb-info.cz. Při zjištění potřeby  tepla pro 
zvolený objekt, budu moci optimalizovat využití tepla z MKJ.   
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      5.3 Výpočet doby spolehlivosti a pohotovosti MKJ 
 
Doba pohotovosti - Tph je menší než T o čas odpovídající době odstávek pro vykonání 
pravidelné údržby a oprav a o čas odpovídající době trvání poruch: 
 

hod
TTTT nplODpinODPh

7902)420438(8760
)( ,,




     

 
Kde: 
TOD,pln - doba pro nutné plánované odstávky MKJ pro servisní účely (hod) 
TOD,npl - doba neplánované odstávky MKJ v důsledku poruchy (hod) 
 
Pohotovost - ph - určuje provozuschopnost MKJ během určitého období T(1 rok). 
 
 

%21,90100*
8760

)420438(8760

)( ,ln,










T

TTT
T

T
ph nplODpODph

                                                                  

 
                                                                    
Vyjádření náchylnosti zařízení k poruchám je prováděno tzv. spolehlivostí – sp  
je definována jako pravděpodobnost bez poruchového provozu za uvažované období T.  
 
 

%95,94100*
4388760

)420438(8760

)( ,,

,














T

TTT
TT
T

sp nplODpinOD

pinOD

ph

                                                            

 
 
Kde: 
Tod,npl - doba neplánované odstávky MKJ v důsledku poruchy (hod) 
Tod,pln - doba pro nutné plánované odstávky MKJ pro servisní účely (hod) 
 
 
Spolehlivost kolem 95% a pohotovost asi 90% jsou typické hodnoty v současnosti používané 
mikrokogenerační technologie.  
 
 
 
 
 
 
 
pozn. Tato kapitola(5.3)  vychází ze zdroje: [1] 
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5.4 Ekonomické zhodnocení 
 

5.4.1 MKJ v provozu celý rok a slouží pro částečné krytí vlastní potřeby energie.  
        MKJ je koupená za hotové s dotací. 
 
         V této části analýzy je uvažován provoz 8 hodin denně. MKJ je v provozu celý rok 
s přihlédnutím na spolehlivost zařízení. Příspěvek v tomto případě je stanoven Energetickým 
regulační úřadem dle odstavce 2.3 na 1310 Kč/MWh.      
 

Roční výroba tepla  

D  - délka topného období(pro danou lokalitu)  

rokhDhhD /19282418    

rokGJPE hDtt /5576,220036,0183225,30036,0    

Roční výroba elektrické energie 

rokhrhhr /27763478    

rokKWhPE hrelel /277627761    

Roční úspora za teplo 

tC - odečteno z faktury za rok 2008 

rokKčCEN ttt /11,110084885576,22   

Roční úspora za elektrickou energii 

EC - odečteno z faktury za rok 2008 

rokKčCEN EelE /1041075,32776   

Výnos z příspěvku na kogeneraci 

pC  - dle cenového rozhodnutí ERU č. 8/2008 

rokKčCEN pelP /56,3636101310277610 33    

Celkový zisk i s příspěvkem 

rokKčNNNZ PtE /67,2505456,363611,1100810410   

 
Roční výdaje na palivo  
 

ZPC - dle faktury za rok 2008 
 

rokKčCMV ZPpalhrpal /48,19547125868,02776    
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Servisní výdaje na provoz  MKJ 

S – náklady na provoz MKJ - 0,4Kč/kWh 

rokKčESV elP /4,111027764,0   
 
Celkové roční výdaje 
 

rokKčVVV ppal /88,206574,111048,19547   

 
Skutečný tok peněz Cash-Flow 

rokKčVZCF /787,439688,2065767,25054   

Investiční náklady 

Příspěvek na kogenerační technologie činí maximálně 30% z nákladů, ale jen do výše 
3.000.000 Kč 
 
Cena MKJ:                               145 000 Kč 
Cena MKJ s 19% DPH:           172 550 Kč 
 
Cena s dotací :                          120 785 Kč 
Stavební úpravy:                          5 000 Kč 
Celkem                                     125785 Kč 
 
Tab.5.3 Vstupní data 
Investiční náklady    iN  125 785 Kč 
Skutečný tok peněz   CF 4396,787 Kč/rok 
Diskontní sazba                                                d 0,5% 
Doba hodnocení projektu                             Tj 20 let 
 
Diskontní sazba d  k datu 16.5.2009 činí 0,5 %. 
 
Diskontovaný tok peněz v j-tém roce.  
 

j
jj dCFDCFDCF 
  )1()1(  

 
Vzorec je uveden pouze v obecném tvaru, neboť samotný výpočet je proveden v následující 
tabulce. 
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                                  Tab.5.4 Diskontní tok peněz DCF 

Rok CF CF(1+d)j DCFj 
0 -126 -126 -126 
1 4,396 4,3741294 -121 
2 4,396 4,3523675 -117 
3 4,396 4,3307139 -113 
4 4,396 4,3091681 -108 
5 4,396 4,2877295 -104 
6 4,396 4,2663975 -100 
7 4,396 4,2451716 -96 
8 4,396 4,2240514 -91 
9 4,396 4,2030362 -87 
10 4,396 4,1821255 -83 
11 4,396 4,161319 -79 
12 4,396 4,1406159 -75 
13 4,396 4,1200158 -71 
14 4,396 4,0995182 -66 
15 4,396 4,0791226 -62 
16 4,396 4,0588284 -58 
17 4,396 4,0386353 -54 
18 4,396 4,0185426 -50 
19 4,396 3,9985498 -46 
20 4,396 3,9786565 -42 

 
Graf.5.1 Průběh diskontního toku peněz v závislosti na čase 
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Prostá doba návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz: 

roků
CF
N

T i 60,28
787,4396

125785
0    

 
Doba návratnosti s uvažováním časové hodnoty peněz: 

roků
d

dT
TS 95,30

)005,01ln(
005,060,281

1ln

)1ln(
1

1ln
0 







   

Vnitřní výnosné procento: 
 
Výpočet se provede iterační metodou 




 
ST

j

j
i dCFN

0
0)1(  

volím d = 0,1 
  
 

  
 










 20
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1,01
11,01

125785
787,4396

1
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Ts
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i
i d

d
N
CFu 0,029 

 
Iterační výpočet ukázal, že peníze uložené v bance by musely být zhodnoceny úrokem ve výši 
0,387 %, aby bylo dosaženo stejného zisku z vložené investice.  
 
Graf. 5.2 Pro určení prosté doby návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz 
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pozn. Tento graf se dá použít, pokud budeme provozovat MKJ po celý rok 8 hodin  
          denně,  dále jsou uvažovány investiční náklady s dotací MKJ ve výši 125 785Kč.  
          Cena zemního plynu 12Kč/m3 . 
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5.4.2  MKJ v provozu celý rok s krytím částečné vlastní potřeby tepla, elektřina je     
         prodána. MKJ koupená za hotové s dotací 
 
         Další variantou je, že budu vyrobenou elektřinu prodávat do rozvodné sítě, provozovatel 
distribuční soustavy je povinen ji vykoupit, při dodržení technických podmínek. Je uvažován 
provoz specifický provoz 8 hodin denně. MKJ je v provozu celý rok s přihlédnutím na 
spolehlivost zařízení Příspěvek v tomto případě je stanoven Energetickým regulační úřadem 
dle odstavce 2.3 na 1310 Kč/MWh. Výši výkupní ceny předepisuje Energetický regulační 
úřad (ERÚ), je však možné dohodnout individuálně cenu jinou, zejména pro dodávky ve 
špičce. Výši výkupní ceny jsem zvolil 2,50 Kč/kWh. Hodnoty v tabulce jsou brané 
z předchozí kapitoly, lze je použít i pro tuto variantu.     
 
Tab.5.5 Vstupní data 

MKJ - ECOWILL(Honda) 
Jmenovitý el. výkon 1 kW Investiční náklady 125 785 Kč 

Vyrobený el. výkon 2776 kWh/rok Provozní náklady 
celkové 20657,88 Kč 

Max.tepelný výkon 3,25 kW Příspěvek na kogeneraci 3636,56 Kč 

Vyrobené teplo 22,56 GJ/rok Roční úspora za teplo 11008,11 Kč 
 

Roční úspora za elektrickou energii 

VC - výkupní cena  

rokKčCEN VelE /69405,22776   

Celkový zisk i s příspěvkem 

rokKčNNNZ PtE /67,2158456,363611,110086940   

Skutečný tok peněz Cash-Flow 

KčVZCF 7872,92688,2065767,21584   

Prostá doba návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz: 
 

roků
CF
N

T i 7216,135
7872,926

125785
0    

 
Doba návratnosti s uvažováním časové hodnoty peněz: 
 

    roků
d

dT
TS 58,227

)005,01ln(
005,072,1351

1ln

)1ln(
1

1ln
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5.4.3 MKJ v provozu jen v topném období  a slouží pro částečné krytí vlastní potřeby  
        energie,  koupená za hotové s dotací. 
 
         V této části analýzy je uvažován provoz s časovou specifikací 8 hodin denně. MKJ  
je v provozu jen v topeném období. Příspěvek v tomto případě je stanoven Energetickým 
regulační úřadem dle odstavce 2.3 na 1310 Kč/MWh.        
 

Roční výroba tepla  

D  - délka topného období(pro danou lokalitu)  

rokhDhhD /19282418    

rokGJPE hDtt /5576,220036,0183225,30036,0    

Roční výroba elektrické energie 

rokhrhhr /19282418    

rokKWhPE hrelel /192819281    

Roční úspora za teplo 

tC - odečteno z faktury za rok 2008 

rokKčCEN ttt /11,110084885576,22   

Roční úspora za elektrickou energii 

EC - odečteno z faktury za rok 2008 

rokKčCEN EelE /723075,31928   

Výnos z příspěvku na kogeneraci 

pC  - dle cenového rozhodnutí ERU č. 8/2008 

rokKčCEN pelP /68,2525101310192810 33    

Celkový zisk i s příspěvkem 

rokKčNNNZ PtE /79,2076368,252511,110087230   

 
Roční výdaje na palivo  
 

ZPC - dle faktury za rok 2008 
 

rokKčCMV ZPpalhrpal /2,13576125868,01928    
 
Servisní výdaje na provoz  MKJ 

S – náklady na provoz MKJ- 0,4Kč/kWh 

rokKčESV elP /4,111019284,0   
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Celkové roční výdaje 
 

rokKčVVV ppal /4,143474,11102,13576   

 
Skutečný tok peněz Cash-Flow 

rokKčVZCF /384,64164,1434779,20763   
Tab.5.6 Vstupní data 
Investiční náklady    iN  125 785 Kč 
Skutečný tok peněz   CF 6416,384 Kč/rok 
Diskontní sazba                                                d 0,5% 
Doba hodnocení projektu                             Tj 25 let 
Diskontní sazba d  k datu 16.5.2009 činí 0,5 %. 
 
Diskontovaný tok peněz v j-tém roce.  

j
jj dCFDCFDCF 
  )1()1(  

Vzorec je uveden pouze v obecném tvaru, neboť samotný výpočet je proveden v následující 
tabulce. 
     
                 5.7 Diskontní tok peněz DCF 

Rok CF CF(1+d)j DCFj 
0 -126 -126 -126 
1 6,416384 6,3844617 -119 
2 6,416384 6,3526982 -113 
3 6,416384 6,3210927 -107 
4 6,416384 6,2896445 -100 
5 6,416384 6,2583528 -94 
6 6,416384 6,2272167 -88 
7 6,416384 6,1962355 -82 
8 6,416384 6,1654084 -76 
9 6,416384 6,1347348 -69 

10 6,416384 6,1042137 -63 
11 6,416384 6,0738445 -57 
12 6,416384 6,0436264 -51 
13 6,416384 6,0135586 -45 
14 6,416384 5,9836404 -39 
15 6,416384 5,953871 -33 
16 6,416384 5,9242498 -27 
17 6,416384 5,8947759 -21 
18 6,416384 5,8654486 -16 
19 6,416384 5,8362673 -10 
20 6,416384 5,8072311 -4 
21 6,416384 5,7783394 2 
22 6,416384 5,7495915 8 
23 6,416384 5,7209866 13 
24 6,416384 5,6925239 19 
25 6,416384 5,6642029 25 
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Graf.5.3 Průběh diskontního toku peněz v závislosti na čase  
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Prostá doba návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz: 
 

roků
CF
N

T i 60,19
384,6416

125785
0    
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Iterační výpočet ukázal, že peníze uložené v bance by musely být zhodnoceny úrokem ve výši 
2,29 %, aby bylo dosaženo stejného zisku z vložené investice.  
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Graf.5.4 Pro určení prosté doby návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz 
 
Postup jak pracovat s grafem : 
 
1. Pokud chceme, aby MKJ kryla(částečně) vlastní potřebu elektrické energie - zjistíme cenu  
    elektrické energie podle faktury [Kč/kWh] 
1a. Pokud chceme, elektrickou  energii  prodávat do rozvodné sítě - zjistíme výkupní cenu při 
    prodeji do rozvodné sítě [Kč/kWh] 
2. Zjistíme cenu tepelné energie [Kč/GJ] 
3. Odečteme podle znázorněné šipky(platí pro 3,75Kč/kWh a 488Kč/GJ), dostaneme prostou   
    dobu  návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz. 
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pozn. Tento graf se dá použít, pokud budeme provozovat MKJ pouze v topném období  
          8 hodin denně, dále jsou uvažovány investiční náklady s dotací MKJ ve výši   
          125 785Kč. Cena zemního plynu 12Kč/m3 . 
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5.4.4 MKJ v provozu jen v topném období  a slouží pro částečné krytí vlastní potřeby  
        energie,  koupená za hotové bez dotace. 
 
         V této části analýzy je uvažován provoz s časovou specifikací 8 hodin denně. MKJ  
je v provozu jen v topeném období. Příspěvek v tomto případě je stanoven Energetickým 
regulační úřadem dle odstavce 2.3 na 1310 Kč/MWh. Budu uvažovat stejnou variantu jako v 
kapitole 5.4.3, jen s rozdílem investice, pokud se nepodaří získat dotaci na MKJ. 
 
Tab.5.8 Vstupní data 

MKJ - ECOWILL(Honda) 
Jmenovitý el. výkon 1 kW Roční úspora za teplo 11008,11Kč/rok 

Vyrobený el. výkon 1928kWh/rok Roční úspora za 
elektřinu 7230Kč/rok 

Max.tepelný výkon 3,25 kW Příspěvek na 
kogeneraci 2525Kč/rok 

Vyrobené teplo 22,56 GJ/rok Skutečný tok peněz 6416,384Kč/rok 
Doba hodnocení 

projektu 25 let Diskontní sazba                                                0,5% 

 

Investiční náklady bez dotace 

Cena MKJ:                               145 000 Kč 
Cena MKJ s 19% DPH:           172 550 Kč 
 
Cena bez dotace :                     172 550 Kč 
Stavební úpravy:                          5 000 Kč 
Celkem                                    177 550 Kč 
 
Prostá doba návratnosti bez uvažování časové hodnoty peněz: 
 

roků
CF
N

T i 67,27
384,6416

177550
0    

 
Doba návratnosti s uvažováním časové hodnoty peněz: 
 

roků
d

dT
TS 85,29

)005,01ln(
005,067,271

1ln

)1ln(
1

1ln
0 







   

 
Z této analýzy vyplývá, že pokud nezískám dotaci na MKJ, tak doba návratnosti bude delší 
než doba hodnocení projektu.    
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5.5 Zhodnocení celkové finanční analýzy  
 
Z ekonomické zhodnocení zvolené MKJ pro obytný objekt v podmínkách ČR vyplývá, že 
investiční náklady na tyto zařízení jsou vysoké oproti konvenčním. Hledal jsem proto nejlepší 
možnou variantu provozu MKJ v podmínkách zvoleného obytného objektu. Žádná z řešených 
variant nedopadla pro vybrané zařízení výborně. Proto jsem analyzoval, jaké okolnosti by 
musely vzniknout, aby se zlepšila návratnost tohoto zařízení.          
 
Okolnosti  zlepšení doby návratnosti MKJ : 
 zvýšení ceny elektrické energie 
 zvýšení výkupní ceny elektrické energie 
 zvýšení ceny tepelné energie 
 vyšší příspěvek na každou vyrobenou MWh  
 vyšší  dotace na pořízení MKJ 

 
Popis variant: 
 
Všechny varianty jsou uvažované s provozem 8 hodin denně z důvodů ekonomických. 
Příspěvek v tomto případě podle ERU činí 1310 Kč za každou vyrobenou MWh.  
 
Varianta 1A – kapitola(5.4.1) : MKJ koupená za hotové s dotací, v provozu celý rok, kryje 
částečně vlastní potřeby elektrické a tepelné energie.  
Varianta 1B – kapitola(5.4.2) : MKJ koupená za hotové s dotací, v provozu celý rok, kryje 
částečně vlastní potřeby tepla. Vyrobená elektřina je prodána do rozvodné sítě. 
Varianta 2A – kapitola(5.4.3) : MKJ koupená za hotové s dotací, v topném období, kryje 
částečně vlastní potřeby elektrické a tepelné energie. 
Varianta 2B – kapitola(5.4.4) : MKJ koupená za hotové bez dotace, v topném období, kryje 
částečně vlastní potřeby elektrické a tepelné energie 
 
Tab.5.9 Srovnání řešených variant 

MKJ - ECOWILL(Honda) 
Varianta 1A 1B 2A 2B 
Investiční 
náklady 125 785 Kč 125 785 Kč 125 785 Kč 177 550 Kč 

Provoz MKJ celoroční  celoroční topné období  topné období 
Doba hodnocení 

projektu 20 roků 20 roků 25 roků 25 roků 

Výdaje na povoz 20657,88 Kč 20657,88 Kč 14347,4Kč/rok 14347,4Kč/rok 
Celoroční zisk 4396,787 Kč/rok 926,7872Kč/rok 6416,384 Kč 6416,384 Kč 
Prostá doba 
návratnosti 28,6 roků 135,7 roků 19,6 roků 27,67 roků 
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6  ZÁVĚR 
 
         Tato práce se zabývá mikrokogeneračními technologiemi, jejich hlavní předností je 
úspora paliva, která je dána efektivním využitím tepelné a elektrické energie. Tento proces se 
děje v jednom technologickém řetězci. Další předností mikrokogenerace, že je šetrnější 
k životnímu prostředí – nižší emise, také zvyšuje bezpečnost dodávky energií. Tyto zdroje 
jsou umístěny decentralizovaně, v místech spotřeby energií, tím se minimalizují ztráty 
vznikající v sítích. Pokud má dojít k tomuto, aby mikrokogenerace využila svůj velký 
ekonomický potenciál, musí vyhovět velkému počtu požadavků. V současné době je na 
světovém trhu nejvíce MKJ se spalovacími motory, nejúspěšnější s touto technologií je 
jednotka, s kterou jsem dělal ekonomickou studii pro podmínky ČR. Investiční náklady na 
MKJ jsou vysoké, proto časová návratnost je v řádu desetiletí, s akumulačním zařízením by 
se návratnost ještě zvýšila. V ekonomické studii jsem hledal nejlepší možnou variantu 
provozu jednotky v podmínkách zvoleného obytného objektu. Nejlépe dopadla varianta 2A, 
která je v provozu jen v topném období. Doba hodnocení projektu je u této varianty delší, 
protože MKJ je méně hodin v provozu. Nejhůře dopadla varianta 1B, která počítá s prodejem 
vyrobené elektřiny do rozvodné sítě, ale pokud by se zvýšila výkupní cena elektřiny pro MKJ 
mohla by se stát i  nejvýhodnější. Proto jsem sestavil graf.5.4, z kterého se dá odečíst prostá 
doba návratnosti v závislosti na cenách energií.  Další variantou zlepšení  návratnost jsou 
vyšší dotace.  
      Do budoucna se vkládají velké naděje do MKJ se Stirlingovým motorem a také jednotek 
s palivovým článkem. Velkou výhodou těchto technologií je, že lze využít různého druhu 
paliva. Dnes jsou ceny těchto jednotek pro obytné objekty oproti MKJ se spalovacími motory 
mnohem vyšší. S vývojem těchto technologií začíná velký počet firem, které očekávají, že se 
s nimi prosadí na trhu. Jestli se mají prosadit MKJ na českém trhu, je také důležité zlepšit 
legislativu pro obytné objekty vyrábějící teplo i elektrickou energii.  
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8  HLAVNÍ OZNAČENÍ A POUŽITÉ ZKRATKY 
 
OZNAČENÍ ROZMĚR NÁZEV 
Tph [hod] doba pohotovosti 

D  [den/rok] délka topného období 

h  [hod/den] doba provozu hodin za den  

hD , hr  [hod/rok] celková doba provozu hodin v roce 

tP  [kW] tepelný výkon 

elP  [kW] elektrický výkon 

tE  [GJ/rok] roční výroba tepla 

elE  [kWh/rok] roční výroba elektrické energie 

r  [den/rok] doba provozu hodin v roce 

tC  [Kč/GJ] cena tepelné energie 

tN  [Kč/rok] roční úspora za teplo 

EC  [Kč/kWh] cena elektrické energie 

EN  [Kč/rok] roční úspora za elektrickou energii 

pC  [Kč/MWh] velikost příspěvku 

PN  [Kč/rok] výnos z příspěvku na kogeneraci 
Z  [Kč/rok] celkový zisk za rok 

ZPC  [Kč/m3] cena zemního plynu 

palM  [m3/hod] spotřeba zemního plynu 

VC  [Kč/kWh] výkupní cena 

palV  [Kč/rok] roční výdaje za palivo 
S [Kč/kWh] servisní náklady 

PV  [Kč/rok] servisní náklady za rok 
V  [Kč/rok] celkové roční výdaje 

iN  [Kč] investiční náklady 
d [%] diskontní sazba 
CF [Kč/rok] skutečný tok peněz Cash-Flow 

0T  [rok] prostá doba návratnosti 

ST  [rok] doba návratnosti 

iu  [%] vnitřní výnosové procento 
DCF  [Kč/rok] diskontovaný tok peněz  
MKJ [-] mikrokogenerační jednotka 
ČR [-] Česká republika 

BHKW [-] Blockheizkraftwerke - kombinovaná výroba 
elektrické a tepelné energie 
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CHP [-] Combined Heat and Power - kombinovaná výroba 
elektrické a tepelné energie 

AGM [-] Absorbed Glass Matt - elektrolyt je nasáknut ve 
skelné vatě, která je mezi elektrodami 

VRLA [-] Valve Regulated Lead Acid batteries - ventilem řízené 
olověné akumulátory 

KVET [-] kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie 
TUV [-] teplá užitková voda 
UPS [-] Uninterruptible Power Supply – záložní zdroje  
OZE [-] obnovitelné zdroje energie 
SOFC [-] solid oxid fuel cells – čláky s tuhými oxidy 
ph  [-] pohotovost 
sp [-] spolehlivost  
 


