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Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu vyuţití fotovoltaické elektrárny malého výkonu 

pro napájení rodinného domu. Je zde provedena analýza energetické náročnosti domácnosti a s tím 

související moţnosti uplatnění fotovoltaické elektrárny instalované na střeše rodinného domu. Dále je 

zde navrţena koncepce napájení domácnosti během celého roku. Všechny modelové situace jsou 

v této práci navrţeny pomocí fotovoltaického geografického informačního systému PVGIS. S ohledem 

na výtěţnost navrţené fotovoltaické elektrárny je dále v práci uvedeno srovnání finanční náročnosti 

provozu konvenční napájecí soustavy a soustavy s příspěvkem FVE.  

 

S ohledem na to, ţe jiţ stát finančně nepodporuje ţádné fotovoltaické systémy zprovozněné po 

31. prosinci roku 2013, je navrţená modelová situace porovnáním mezi roky 2013 a 2015. Tato 

skutečnost mě přivedla na vypracování modelové situace, ve které je řešena moţnost provozu 

fotovoltaikcé elektrárny v hybridním reţimu. 

 

 

Klíčová slova: 

Fotovoltaický systém, zelený bonus, výkupní cena, modelová situace, státní podpora, PVGIS 

systém, akumulační systém, akumulační baterie, akumulace energie, hybridní systém 

 

 

Abstract: 

This thesis aims to perform an analysis of the usage of low-power photo-voltaic power plants 

for powering of family house. An analysis of the energy demand of a household and of the possibility 

for using a photo-voltaic power plant installed on the roof of a family house is conducted. In addition, 

we propose a conception of power supply for a household during the whole year. All of the model 

situations in this thesis are designed using a photo-voltaic geographical information system PVGIS. A 

financial comparison of conventional power systems and the system with a contribution of the photo-

voltaic power plant is given, with respect to the yield of the designed photo-voltaic power plant. 

 

Given that the government no longer supports any photo-voltaic systems launched after 

December 31, 2013, the designed model situation is a comparison between the years 2013 and 2015. 

This fact led me to prepare a model situation, where the photo-voltaic power plant is run in a hybrid 

regime. 
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Seznam některých použitých symbolů a zkratek: 

 

Symboly 

 

CB  kapacita baterií          (A∙h) 

DODMAX hloubka vybití baterie                                            (%) 

E  energie odebraná spotřebičem                (kW∙h) 

Ed  průměrná denní produkce elektřiny z daného systému             (kW∙h) 

Em  průměrná měsíční výroba elektřiny z daného systému                        (kW∙h) 

EZ  energie spotřebovaná zátěţí                                 (kW∙h) 

EZMAX  maximální energie spotřebovaná zátěţí                           (kW∙h) 

EZPRŮM  průměrná energie spotřebovaná zátěţí                               (kW∙h)                                                                                                                                        

Hd Hd  průměrná denní suma globálního záření na čtvereční metr, 

                                                   které dopadalo na modul daného systému                                         (kW∙h∙m
-2

) 

Hm  průměrný měsíční součet globálního záření na čtvereční 

metr,  které dopadalo na modul daného systému          (kW∙h∙m
-2

) 

n  počet dní bez dobíjení             (den)                                                                      

P P  příkon spotřebiče za hodinu                  (W∙h) 

t  doba provozu spotřebiče                  (min) 

TCF  teplotní korekční faktor                (-) 

VB  napětí baterie                                 (V) 

ηB  účinnost baterie                 (%) 

   

 

Zkratky 

    

ERÚ   Energetický regulační úřad 

FV   fotovotlaický/á 

FVE   fotovoltaická elektrárna    

LiFePO4  Lithium-ţelezo-fosfátový akumulátor 

LiFeYPO4  Lithium-ţelezo-fosfátový akumulátor (Fe dotováno Yttriem) 

NaS   Sodium-sulfur battery – Sodíkovo sírový akumulátor 

NiCd   Nickle-Cadmium – Nikl-kadmiový akumulátor 

NiMH   Nikl-Metal Hydridový akumulátor 

Pb AGM  Lead – Acid – olověný akumulátor – elektrolyt v separátoru 

Pb flooded  Lead – Acid – olověný akumulátor – zaplacená konstrukce 

PbA   Lead – Acid – olověný akumulátor 

PSB   Polysulfide-Bromide Battery – Polysulfidová Bromová Baterie 

PVGIS   Photovoltaic Geographical Information System 

STB    Set-top box (elektrický spotřebič) 

VRB   Vanadium Redox Battery – Vanadová redoxní baterie 

ZnBr   Zinc-Bromide Battery – zinko-bromový akumulátor 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce vznikla za účelem odpovědět potencionálním majitelům nově 

vybudovaných fotovoltaických elektráren na otázku, zda-li se jim vyplatí v současné době investovat 

své finanční prostředky do tohoto odvětví za účelem úspory na kaţdodenní chod domácnosti. 

K řešení tohoto problému jsem vytvořil několik postupů, metod. Nejprve je zde provedena 

analýza energetické náročnosti domácnosti a s tím související moţnosti uplatnění fotovoltaické 

elektrárny instalované na střeše rodinného domu. Tato analýza vychází z reálných potřeb rodinného 

domu, v němţ bydlí 5 osob. Pro zjištění energetické náročnosti domu jsem mimo ročního výpisu 

spotřeby elektrické energie vyuţil elektronický měřič spotřeby, do kterého jsem postupně připojoval 

jednotlivé elektrické spotřebiče v domácnosti a měřil tak jejich příkon. Pomocí takto naměřených 

údajů jsem vytvořil odhad spotřeby elektrické energie, vţdy pro jeden typický pracovní a následně 

víkendový den z kaţdého ročního období. Z těchto naměřených dat jsem navrhnul koncepci pro 

napájení domácnosti pomocí fotovoltaické elektrárny malého výkonu během celého roku. Návrh této 

koncepce je proveden pomocí fotovoltaického geografického informačního systému PVGIS.  

S ohledem na výtěţnost navrţené fotovoltaické elektrárny je dále v práci uvedeno srovnání 

finanční náročnosti provozu klasické konvenční napájecí soustavy a soustavy s příspěvkem na FVE. Je 

zde tedy několik modelových situací. První dvě situace jsou navrţeny s ohledem na příspěvek 

fotovoltaických elektráren. Jedná se o podporu formou výkupní ceny a zeleného bonusu. Pro 

porovnání je zde uvedena i moţnost čistého odběru ve dvou tarifních reţimech od daného dodavatele 

elektrické energie. 

S ohledem na fakt, ţe jiţ stát finančně nepodporuje ţádné fotovoltaické systémy zprovozněné 

po 31. prosinci roku 2013, je zde vytvořena třetí modelová situace. Jedná se o systém FVE 

kombinovaný s akumulací elektrické energie.  
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2 Analýza energetické náročnosti domácnosti bytového 

komplexu 

K řešení tohoto problému je potřebné nejdříve určit energetickou náročnost rodinného domu. 

Tato analýza je provedena na základě ročního výpisu spotřeby elektrické energie od mého dodavatele, 

podloţená odhadem z vlastního měření příkonu elektrických spotřebičů v domácnosti. 

 

2.1 Celková spotřeba objektu, seznam elektrických spotřebičů 

v domácnosti  

Je zde uvedena distribuční sazba, obchodní produkt a parametry hlavního jističe rodinného 

domu, pro který je následující problém řešen. Dále je zde soupis všech elektrických spotřebičů 

v domácnosti a celková spotřeba objektu pro rok 2013. 

 

Distribuční sazba: D02d 

Obchodní produkt: D-Standard-Comfort 

Jistič: 3 x 25 A 

 

Celková spotřeba: rok 2013 – 4 736 kW∙h 

Seznam spotřebičů v domácnosti: 

2 x LCD televizor 

1 x Plazma 

4 x Notebook 

2 x STB 

3 x Modem 

2 x Domácí kino 

1 x Holicí strojek 

1 x Pračka 

1 x Lednice + mrazák 

1 x Sklokeramická deska  

1 x Trouba 

1 x Varná konvice 

1 x Digestoř 

1 x Mixér 

1 x Mikrovlnná trouba 

1 x Toustovač 

2 x Rádio 

2 x Teplovzdušný přímotop 

1 x Ţehlička 

1 x Fén 

2 x Vysavač 
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1 x Vrtačka 

1 x Elektrická pila 

1 x Čerpadlo na vodu 

8 x Kompaktní zářivka 

15 x Ţárovka 

1 x Satelitní přijímač 

1 x Elektrický kráječ chleba 

1 x Elektrický mlýnek na maso 

1 x Elektrický šlehač 

1 x Vzduchový kompresor 

 

 

2.2 Kategorizace spotřebičů a jejich rozdělení 

Elektrické spotřebiče lze podle důleţitosti jejich vyuţití rozdělit na spotřebiče s kritériem 0–3. 

Dále je u těchto spotřebičů moţnost nastavení odloţeného startu. Tento návrh rozdělení spotřebičů je 

důleţitý pro modelovou situaci, kdy řeším vyuţití fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické 

energie. 

 

Rozdělení spotřebičů podle jejich důležitosti – kritérium 0 – 3 

0 – teplovzdušný přímotop, čerpadlo na vodu, lednice, mrazák 

1 – sklokeramická deska, trouba, varná konvice, digestoř, mikrovlnná trouba  

2 – pračka, ţárovky, kompaktní zářivky 

3 – ţehlička, vysavač, TV, notebook, elektrická pila, vrtačka, fén, rádio, STB, modem, holicí 

strojek, mixér, domácí kino, toustovač, satelitní přijímač, elektrický kráječ chleba, 

elektrický mlýnek na maso, elektrický šlehač, vzduchový kompresor 

Spotřebiče kritéria 2 a 3 se budu snaţit posunout do doby, kdy FVE vyrábí elektřinu. 

 

Kategorizace spotřebičů podle možnosti nastavení odloženého startu  

Spotřebiče, u nichţ lze nastavit odloţený start: 

- pračka, teplovzdušný přímotop, ţehlička, sklokeramická deska, trouba, digestoř 

Spotřebiče, u nichţ nelze nastavit odloţený start: 

- TV, notebook, STB, modem, holicí strojek, lednice + mrazák, varná konvice, mikrovlnná 

trouba, mixér, rádio, fén, vysavač, vrtačka, elektrická pila, čerpadlo na vodu, ţárovky, kompaktní 

zářivky, domácí kino, toustovač, satelitní přijímač, elektrický kráječ chleba, elektrický mlýnek na 

maso, elektrický šlehač, vzduchový kompresor 

 

2.3 Odhad denní spotřeby elektrické energie v závislosti na 

využitých spotřebičích 

Návrh pro typický pracovní den a víkend, vztaţený vţdy na dané roční období. Z tohoto 

odhadu je vidět energetická náročnost domácnosti vzhledem k danému ročnímu období. Viz tab. 2.1 

aţ tab. 2.8. 
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tab. 2.1: Energetická náročnost domácnosti na jaře v pracovní den 

Roční období – Jaro – pracovní den 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 300 76,64 76,64 2 766 

1 x Plazma 300 113,32 113,32 1 567 

3 x Notebook 180 16,44 16,44 3 148 

2 x Set-top box 420 3,48 3,48 2 49 

3 x Modem 180 5,64 5,64 3 51 

1 x Holicí strojek 5 7,56 0,6 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1x Varná konvice 10 1741 145 2 290 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 99,5 5 498 

1 x Přímotop 120 1610  1207,5 2 2415 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Čerpadlo na vodu 30 504,84 16,8 15 252 

3 x Kompaktní zářivky 180 13 13 3 117 

5 x Ţárovky 180 50 50 5 750 

1 x Satelitní přijímač 420 11,8 11,8 1 83 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

Celkem 11 289,1 

 

tab. 2.2: Energetická náročnost domácnosti na jaře o víkendu 

Roční období – Jaro – víkend 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 600 76,64 76,64 2 1533 

1 x Plazma 900 113,32 113,32 1 1700 

3 x Notebook 300 16,44 16,44 3 247 

2 x Set-top box 600 3,48 3,48 2 70 

3 x Modem 300 5,64 5,64 3 85 

1 x Holicí strojek 5 7,56 0,6 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3 724 20,69 180 3724 

1 x Trouba 60 2125,36 106,27 15 1594 

1x Varná konvice 20 1741 145 4 580 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 
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1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 497,78 1 498 

1 x Přímotop 120 1610  1207,5 2 2415 

1 x Ţehlička 60 1361,68 454 1 454 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Vysavač 60 1475,12 1475,12 1 1475 

1 x Čerpadlo na vodu 60 504,84 16,8 30 505 

3 x Kompaktní zářivky 180 13 13 3 117 

5 x Ţárovky 180 50 50 5 750 

1 x Satelitní přijímač 900 11,8 11,8 1 177 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

1 x Vrtačka 15 188 188 1 47 

1 x Rádio 180 3,52 3,52 1 11 

Celkem 17 561,1 

 

tab. 2.3: Energetická náročnost domácnosti v létě v pracovní den 

Roční období – Léto – pracovní den 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 240 76,64 76,64 2 613 

1 x Plazma 240 113,32 113,32 1 453 

3 x Notebook 120 16,44 16,44 3 99 

2 x Set-top box 240 3,48 3,48 2 28 

3 x Modem 120 5,64 5,64 3 34 

1 x Holicí strojek 5 7,56 0,6 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1x Varná konvice 10 1741 145 2 290 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 99,5 5 498 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Čerpadlo na vodu 30 504,84 16,8 15 252 

3 x Kompaktní zářivky 60 13 13 3 39 

5 x Ţárovky 60 50 50 5 250 

1 x Satelitní přijímač 240 11,8 11,8 1 47 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

Celkem 7 906,1 
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tab. 2.4: Energetická náročnost domácnosti v létě o víkendu 

Roční období – Léto – víkend 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 300 76,64 76,64 2 766 

1 x Plazma 300 113,32 113,32 1 567 

3 x Notebook 240 16,44 16,44 3 197 

2 x Set-top box 300 3,48 3,48 2 35 

3 x Modem 240 5,64 5,64 3 68 

1 x Holicí strojek 5 7,56 7,56 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1 x Trouba 60 2125,36 79,7 20 1594 

1x Varná konvice 20 1741 145 4 580 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 99,5 5 498 

1 x Ţehlička 60 1361,68 454 1 454 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Vysavač 60 1475,12 1475,12 1 1475 

1 x Čerpadlo na vodu 60 504,84 16,8 30 505 

3 x Kompaktní zářivky 60 13 13 3 39 

5 x Ţárovky 60 50 50 5 250 

1 x Satelitní přijímač 300 11,8 11,8 1 59 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

1 x Vrtačka 15 188 188 1 47 

1 x Rádio 120 3,52 3,52 1 7 

1 x Mixér 5 55,08 4,59 1 4,6 

1 x Vzduchový kompresor 1 1074 18 1 18 

Celkem 12 466,7 

 

tab. 2.5: Energetická náročnost domácnosti na podzim v pracovní den 

Roční období – Podzim – pracovní den 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 180 76,64 76,64 2 460 

1 x Plazma 420 113,32 113,32 1 793 

3 x Notebook 180 16,44 16,44 3 148 

2 x Set-top box 180 3,48 3,48 2 21 

3 x Modem 180 5,64 5,64 3 51 
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1 x Holicí strojek 5 7,56 7,56 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1x Varná konvice 10 1741 145 2 290 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 99,5 5 498 

1 x Přímotop 120 1610  1207,5 2 2415 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Čerpadlo na vodu 30 504,84 16,8 15 252 

3 x Kompaktní zářivky 180 13 13 3 117 

5 x Ţárovky 180 50 50 5 750 

1 x Satelitní přijímač 420 11,8 11,8 1 83 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

Celkem 11 181,1 

 

tab. 2.6: Energetická náročnost domácnosti na podzim o víkendu 

Roční období – Podzim – víkend 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 600 76,64 76,64 2 1533 

1 x Plazma 900 113,32 113,32 1 1700 

3 x Notebook 240 16,44 16,44 3 197 

2 x Set-top box 600 3,48 3,48 2 70 

3 x Modem 240 5,64 5,64 3 68 

1 x Holicí strojek 5 7,56 7,56 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1 x Trouba 60 2125,36 79,7 20 1594 

1x Varná konvice 20 1741 145 4 580 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 497,78 1 498 

1 x Přímotop 120 1610  1207,5 1 2415 

1 x Ţehlička 60 1361,68 454 1 454 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Vysavač 60 1475,12 1475,12 1 1475 

1 x Čerpadlo na vodu 30 504,84 16,8 15 252 

3 x Kompaktní zářivky 180 13 13 3 117 

5 x Ţárovky 180 50 50 5 750 

1 x Satelitní přijímač 900 11,8 11,8 1 177 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 
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1 x Vrtačka 15 188 188 1 47 

1 x Elektrická pila 60 902,88 902,88 1 903 

1 x Rádio 180 3,52 3,52 1 11 

Celkem 18 144,1 

 

tab. 2.7: Energetická náročnost domácnosti v zimě v pracovní den 

Roční období – Zima – pracovní den 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 420 76,64 76,64 2 1073 

1 x Plazma 420 113,32 113,32 1 793 

3 x Notebook 240 16,44 16,44 3 197 

2 x Set-top box 420 3,48 3,48 2 49 

3 x Modem 240 5,64 5,64 3 68 

1 x Holicí strojek 5 7,56 7,56 1 0,6 

1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1x Varná konvice 20 1741 145 4 580 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 99,5 5 498 

1 x Přímotop 180 1610 1207,5 3 3623 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Čerpadlo na vodu 30 504,84 16,8 15 252 

3 x Kompaktní zářivky 240 13 13 3 156 

5 x Ţárovky 240 50 50 5 1000 

1 x Satelitní přijímač 420 11,8 11,8 1 83 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

Celkem 13 675,1 

 

tab. 2.8: Energetická náročnost domácnosti v zimě o víkendu 

Roční období – Zima – víkend 

 

Název spotřebiče 

 

Doba 

provozu 

 t (min) 

Příkon 

spotřebiče za 

hodinu  

P (W∙h) 

 

Energie 1 cyklu 

 E (W∙h) 

 

Počet cyklů 

         (-) 

Odhad 

celkové 

spotřeby  

E (W∙h) 

2 x Televizor 900 76,64 76,64 2 2300 

1 x Plazma 900 113,32 113,32 1 1700 

3 x Notebook 300 16,44 16,44 3 247 

2 x Set-top box 900 3,48 3,48 2 104 

3 x Modem 300 5,64 5,64 3 85 

1 x Holicí strojek 5 7,56 7,56 1 0,6 
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1 x Pračka 120 669,32 1004 1 1004 

1 x Lednice + mrazák 1 440 90,44 7,5 24 181 

1 x Sklokeramická deska 120 3724 20,69 180 3724 

1 x Trouba 60 2125,36 79,7 20 1594 

1x Varná konvice 40 1741 145 8 1160 

1 x Digestoř 120 135 135 1 270 

1 x Mikrovlnná trouba 30 995,56 497,78 1 498 

1 x Přímotop 180 1610 1207,5 3 3623 

1 x Ţehlička 60 1361,68 454 1 454 

1 x Fén 5 1472,52 123 1 123 

1 x Vysavač 60 1475,12 1475,12 1 1475 

1 x Čerpadlo na vodu 60 504,84 16,8 30 505 

3 x Kompaktní zářivky 240 13 13 3 156 

5 x Ţárovky 240 50 50 5 1000 

1 x Satelitní přijímač 900 11,8 11,8 1 177 

1 x Elektrický kráječ chleba 0,5 65,76 65,76 1 0,5 

1 x Rádio 180 3,52 3,52 1 11 

Celkem 20 392,1 

 
Přehled nejvíce energeticky náročných spotřebičů v domácnosti. 

Zde jsou vyznačeny průběhy příkonu nejvíce energeticky náročných spotřebičů v domácnosti 

vzhledem ke jmenovitému výkonu jističe 25 A. 

 
obr. 2.1: Nejvíce energeticky náročné spotřebiče 
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obr. 2.2: Příkon automatické pračky vzhledem k výkonu hlavního jističe 

 

2.4 Volba fotovoltaického systému pro danou spotřebu RD 

Volba fotovoltaického systému s ohledem na energetickou náročnost objektu. Celkový soupis 

komponentů potřebných pro zprovoznění fotovoltaického systému malého výkonu pro napájení 

objektu a celková investice do tohoto systému. 

 

Od firmy si mohu zakoupit celou sestavu fotovoltaické elektrárny obsahující následující 

komponenty.  

 

tab. 2.9: Sestava fotovoltaické elektrárny zahrnující celkovou investici [1] 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  BĚČÁK TOMÁŠ 

11 

 

3 Návrh koncepce napájení domácnosti s využitím FVE malého 

výkonu 

Tento návrh koncepce pro napájení části elektrických spotřebičů v pětičlenné domácnosti 

s vyuţitím fotovoltaické elektrárny je koncipován na základě reálné spotřeby elektrické energie tohoto 

domu podloţený výpisem roční spotřeby elektrické energie od daného dodavatele. 

 

3.1 Analýza výnosnosti FVE za využití systému PVGIS 

Analýza provedena na základě nadefinování vstupních parametrů charakterizujících podmínky 

místa, kde je navrhovaný systém instalován. Pro analýzu je vyuţit fotovoltaický geografický 

informační systém PVGIS. 

 

Vstupní údaje vloţené do systému: 

 

obr. 3.1: Zadané parametry do systému PVGIS [2] 

 

 

Jmenovitý výkon FV systému: 4,9 kW (krystalický křemík) 

Odhadované ztráty v důsledku teploty a nízké intenzity záření: 11,3% (z místních okolních teplot) 

Odhadované ztráty v důsledku odrazivosti: 3.0% 

Další ztráty (kabely, měniče atd.): 14,0% 

Kombinované ztráty FV systému: 26,0% 
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3.1.1 Produkce elektrické energie z  FVE  

Produkce elektrické energie navrţeného systému a suma záření dopadající na systém 

v lokalitě, kde je systém nainstalován.  

 

 

obr. 3.2: Produkce FVE při daném osvitu panelů [2] 

 

Ed - Průměrná denní produkce elektřiny z daného systému (kW∙h) 

Em – Průměrná měsíční výroba elektřiny z daného systému (kW∙h) 

Hd - Průměrná denní suma globálního záření na čtvereční metr, které dopadalo na modul daného 

systému (kW∙h∙m
-2

) 

Hm - Průměrný měsíční součet globálního záření na čtvereční metr, které dopadalo na modul daného 

systému (kW∙h∙m
-2

) 

 

 

Na základě výstupních hodnot lze vidět, že je navržený fotovoltaický systém schopen 

vyprodukovat ročně až 4 150 kW∙h elektrické energie. 
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3.1.2 Roční odhad výroby FVE  

Profil odhadované výroby daného systému během celého roku provozu při pevném ukotvení 

systému na střeše rodinného domu se sklonem 35°. 

 
obr. 3.3: Závislost výroby elektrické energie z FVE pro dané měsíce v roce [2] 

 

3.1.3 Odhadovaná dávka ozáření panelu během roku  

Dávka ozáření daného systému během celého roku provozu při pevném ukotvení systému na 

střeše rodinného domu se sklonem 35°. 

 

obr. 3.4: Odhadované ozáření panelu pro jednotlivé měsíce v roce [2] 
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3.1.4 Trajektorie Slunce nad horizontem 

Na obr. 3.5 je vyznačena trajektorie Slunce pro 21. prosinec a 21. červen. Je zde tedy vidět 

rozdíl v úhlu, který svírá Slunce se Zemí. To je velmi důleţitý faktor pro nastavení sklonu 

nainstalované fotovoltaické elektrárny vzhledem k vodorovné rovině. Jako kompromis je nastaven 

skon panelu na úhel 35°. Odklon střechy je 30° na jihozápad. 

 

 
obr. 3.5: Průběh trajektorie Slunce pro daný den v roce [2] 
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4 Srovnání finanční náročnosti provozu FVE 

Rozbor finanční náročnosti navrţeného systému FVE. Pro tento rozbor jsou zde vytvořeny tři 

modelové situace. První z nich je provoz FVE jako Grid-On systém formou výkupní ceny. Ve druhé 

modelové situaci se jedná taktéţ o Grid-On systém, ovšem formou zeleného bonusu. Tyto státem 

podporované projekty jsou jiţ od konce roku 2013 minulostí. Pro alespoň částečnou úsporu investic 

vloţenou na chod domácnosti je zde navrţena třetí modelová situace. Jedná se o návrh systému 

s akumulací elektrické energie. 

 

4.1 Cenové rozhodnutí ERÚ na podporu FVE pro rok 2013 a 2015 

Protoţe jiţ není státem finančně podporován provoz ţádných FVE zprovozněných od 

1. 1. 2014, je navrţena modelová situace 1 a 2 jako porovnání pro rok 2013 a 2015, tedy současnost. 

 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro 

podporované zdroje energie (platnost pro rok 2013) 

Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny vyuţitím slunečního 

záření: 

tab. 4.1: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny vyuţitím 

slunečního záření pro rok 2013[3] 
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Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro 

podporované zdroje energie (platnost pro rok 2015) 

Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny vyuţitím slunečního 

záření: 

tab. 4.2: Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny vyuţitím 

slunečního záření pro rok 2015[4] 

 

 

4.2 Modelová situace 1 - Státní podpora formou garantované 

výkupní ceny 

Modelová situace pro tuto formu podpory, kde je prioritní účel zjistit návratnost investice do 

systému. Při této formě podpory obdrţí investor za vyrobenou energii částku nastavenou dle cenového 

rozhodnutí ERÚ. Tuto vyrobenou energii investor nesmí vyuţít pro vlastní spotřebu. 

 

GARANTOVANÁ VÝKUPNÍ CENA 3,410 Kč za 1 kW∙h 

Chci zjistit návratnost investice pro plátce DPH. 

 Pořizovací náklady za FVE činí 260 000 Kč 

 Předpokladem je roční produkce elektrické energie E = 4 150 kW∙h 

 Za odprodej tohoto mnoţství energie investor obdrţí 14 152 Kč ročně 

 

𝐍á𝐯𝐫𝐚𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭 =
Celkov é po řizovac í náklady

Čist ý ro ční profit −Doplatek  za  odebranou  energii  od  dodavatele
=

260 000

14 152−25 243
=

nikdy se FVE nezaplatí               (1) 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  BĚČÁK TOMÁŠ 

17 

 

 Není zde počítáno s roční valorizací 

 Výkupní cena byla garantována na 20 let 

 

Jaká bude úspora financí v domácnosti? 

Investor vydělá ročně 14 152 Kč za odprodanou energii, ale musí si zaplatit za všechnu 

spotřebovanou energii. V případě jedno-tarifní sazby částka činí 25 243 Kč za odebraných 

4 736 kW∙h. Z této modelové situace jde jasně vidět, ţe se podpora formou výkupní ceny při 

nastavených cenách investorovi nikdy nevyplatí při tak velké spotřebě domácnosti. 

 

tab. 4.3: Zhodnocení vyuţití FVE ve formě výkupní ceny 

 

Forma 

podpory 

 

Návratnost 

investice 

 

Roční výnos z 

FVE 

Roční zisk  

(Výnos z FVE - doplatek 

dodavateli za odběr) 

Stav konta 

investora po 20 

letech 

Výkupní cena 

3,410 Kč/kWh 

 

ţádná 

 

14 152 Kč 

 

-11 091 Kč 

 

-481 820 Kč 

 

 

4.3 Modelová situace 2 - Státní podpora formou zeleného bonusu 

Modelová situace pro tuto formu podpory, kde je prioritní účel zjistit návratnost investice do 

systému. Při této formě podpory obdrţí investor za vyrobenou energii částku nastavenou dle cenového 

rozhodnutí ERÚ. Tuto vyrobenou energii investor můţe vyuţít pro vlastní spotřebu. 

 

ZELENÝ BONUS 2,860 Kč za 1 kW∙h 

Chci zjistit návratnost investice pro plátce DPH. 

 Pořizovací náklady za FVE činí 260 000 Kč 

 Předpokladem je roční produkce elektrické energie E = 4 150 kW∙h 

 Další předpoklad je vlastní spotřeba E = 4 736 kW∙h 

 Za výrobu ročně investor profituje ziskem 11 869 Kč 

 

Jaká bude úspora elektřiny v domácnosti? 

Předpoklad bude, ţe elektrárna pokryje část spotřeby v domácnosti. Do zisků tedy lze 

započítat tuto uspořenou a následně domácností spotřebovanou elektrickou energii, kterou by investor 

zaplatil svému dodavateli energie v případě klasického odběru od svého dodavatele. Ve večerních 

hodinách musí napájený objekt kupovat elektrickou energii z klasické přípojky. FVE tedy pokryje 

přibliţně 60 % spotřeby.  

K výnosu, který investor obdrţí za vyrobenou energii, lze připočíst částku, kterou by byl 

nucen zaplatit svému dodavateli za spotřebovanou energii. Tedy 60 % z celkové roční spotřeby. To 

znamená 60 % ze 4 736 kW∙h je 2 842 kW∙h. Při jedno-tarifním odběru od společnosti ČEZ by za 

1 kW∙h investor zaplatil 4,95 Kč. V této chvíli má investor úsporu na elektrické energii 25 935 Kč. Od 

této částky však musí investor odečíst zbylých 40 % spotřebované energie, kterou zaplatí svému 

dodavateli. Tedy zbylých 40% ze 4 736 kW∙h je 1 894 kW∙h. Při ceně 4,95 Kč za 1 kW∙h zaplatí 
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dodavateli částku 9 375 Kč. Přebytky energie (4 150 kW∙h – 2 842 kW∙h) = 1 308 kW∙h odprodá za 

cenu 0,4 Kč za 1 kW∙h. K celkové úspoře lze tedy přičíst dalších 523 Kč. 

 

Stav konta po ročním vyuţívání zeleného bonusu (11 869+14 066) – 9 375 + 523 = 17 083 Kč 

 

𝐍á𝐯𝐫𝐚𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭 =
Celkov é po řizovac í náklady

𝑅oční profit +Úspora  za  spot řebu −Doplatek  za  odebranou  energii  od  dodavatele +Odprodej  přebytk ů
=

260 000

11 869+14 066−9 375+523
= 15,22 let        (2) 

 

 Není zde počítáno s roční valorizací 

 Výkupní cena byla garantována na 20 let 

 FVE bude 4,78 let generovat zisk 

 

Je zde tedy vidět, ţe se podpora formou zeleného bonusu vyplatí více, protoţe je v tomto 

případě spotřebovaná velká část vyrobené energie. 

 

tab. 4.4: Zhodnocení vyuţití FVE ve formě výkupní ceny 

 

Forma 

podpory 

 

Návratnost 

investice 

 

Roční výnos z 

FVE 

Roční zisk  

(Výnos z FVE + doplatek 

dodavateli za odběr) 

Stav konta 

investora po 20 

letech 

Zelený bonus 

2,860 Kč/kWh 

 

15,22 let 

 

11 869 Kč 

 

17 085 Kč 

 

+81 666 Kč 
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4.4 Čistý odběr od společnosti ČEZ 

Orientační kalkulace pro případ, kdy by domácnost platila za všechnu spotřebovanou 

elektrickou energii svému dodavateli. 

 

4.4.1 Jedno-tarifní sazba  

Pro porovnání uvádím jedno-tarifní sazbu při čistém odběru od společnosti ČEZ 

Jedno-tarifní sazba D02d: 

Vstupní údaje 

 

 

 
obr. 4.1: Kalkulace v případě čistého odběru od dodavatele pro jedno-tarifní sazbu [5] 
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4.4.2 Dvou-tarifní sazba  

Pro porovnání uvádím dvou-tarifní sazbu při čistém odběru od společnosti ČEZ 

Dvou-tarifní sazba D25d: 

Vstupní údaje: 

 

 

 
obr 4.2: Kalkulace v případě čistého odběru od dodavatele pro dvou-tarifní sazbu [5] 

 

4.4.3 Srovnání obou tarifů  

 Předpokladem je průměrná roční spotřeba: 4 736 kW∙h 

tab. 4.5: Srovnání obou tarifů při čistém odběru od společnosti ČEZ 

Čistý odběr od dodavatele 

ČEZ 

Dvou-tarif Jedno-tarif 

22 540 Kč 25 243 Kč 

 

Z tabulky tab. 4.5 je zřejmé, ţe se domácnosti vyplatí dvou-tarifní reţim. Tento tarif je levnější 

o 2 700 Kč oproti vyuţití jedno-tarifní sazby. 
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4.5 Návrh akumulačního systému 

V důsledku zrušení státní podpory obou programů, je třeba navrhnout systém fotovoltaické 

elektrárny s akumulací elektrické energie z důvodu úspory financí vynaloţených na provoz 

domácnosti. Tento návrh je označen jako modelová situace 3. 

 

4.5.1 Soudobost výroby a spotřeby elektrické energie objektu  

Tato podkapitola se věnuje soudobosti výroby elektrické energie z navrţené FVE a energie 

spotřebované daným objektem, který je z FVE napájen. 

 

Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s vyuţitím FVE vyţaduje pro zajištění 

ostrovního provozu doplnit tento napájecí systém o akumulační systém, tedy vhodnou baterií. Správný 

výběr akumulačního systému uchovávající elektrickou energii pro ostrovní systém zajistí dostatečný 

výkon pro pokrytí spotřeby rodinného domu a zároveň nedojde ke ztrátě elektrické energie, kterou 

získáme v době převýšení výroby nad spotřebou rodinného domu. Velikost spotřeby elektrické energie 

z ostrovního systému můţe být v protikladu s velikostí elektrické energie dodané z FVE. Doba 

nejvyššího výkonového zatíţení napájeného objektu se ne vţdy shoduje s disponibilitou obnovitelných 

zdrojů elektrické energie, jejichţ vyuţití je v tomto případě prioritní. Na obr. 4.3 je uveden příklad této 

nesoudobosti, kde modrá křivka označuje vyrobenou elektrickou energii z FVE, červená křivka 

odpovídá skutečné denní spotřebě rodinného domu. Zelenoţlutě je označena část spotřeby elektrické 

energie, která musí být hrazena z akumulačního zařízení napájející ostrovní měnič. [6] Chybějící část 

elektrické energie, kterou není moţno pokrýt ani z akumulátoru je nutno odebírat od svého dodavatele 

elektrické energie přes klasickou domovní přípojku. Tato ukázka je navrţena pro typický jarní 

víkendový den z tab. 2.2 z kapitoly 2. 

 

 

obr. 4.3: Soudobost výroby a spotřeby elektrické energie  



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  BĚČÁK TOMÁŠ 

22 

 

Vzhledem ke kolísavému výkonu hybridních zdrojů elektrické energie je nutno přizpůsobit 

spotřebu elektrické energie nebo část energie akumulovat. Výkon z fotovoltaické elektrárny je dán 

vţdy aktuálními klimatickými podmínkami, které nelze ovládat. Pro ukládání elektrické energie 

existuje celá řada technologií, avšak kaţdá z nich má svoje hranice či nedostatky, díky nimţ jsou tyto 

technologie pouţitelné jen v určitých aplikacích, popřípadě zde dochází ke kombinaci více typů. 

Doposud ţádná z technologií schopná uchovat energii nemá dostatečný výkon (W∙kg
-1

) a zároveň 

hustotu energie (W∙h∙kg
-1

). Z tohoto důvodu se vytváří systémy tvořené různými typy technologií 

uchovávající energií. [6] 

 

4.5.2 Rozdělení akumulátorů podle principu uchování energie  a jejich využití  

Podle principu uchování energie, můţeme rozlišovat dvě skupiny: 

 Primární články 

Elektřina v těchto článcích vzniká chemickou reakcí, která je nevratná. 

 Sekundární články 

  V těchto článcích se elektřina prostřednictvím vratných chemických reakcí uchovává. 

Díky tomuto funkčnímu principu poskytují sekundární články z ekonomického pohledu daleko více 

energie neţ články primární. [8] 

 

Níţe je přehled vyuţívaných sekundárních článků. 

 LiFePo4  Lithium-ţelezo-fosfátový akumulátor 

 LiFeYPo4  Lithium-ţelezo-fosfátový akumulátor (Fe dotováno Yttriem) 

 NaS   Sodium-sulfur battery – Sodíkovo sírový akumulátor 

 PbA   Lead – Acid – olověný akumulátor 

 Pb flooded  Lead – Acid – olověný akumulátor – zaplacená konstrukce 

 Pb AGM  Lead – Acid – olověný akumulátor – elektrolyt v separátoru 

 NiCd   Nickle-Cadmium – Nikl-kadmiový akumulátor 

 NiMH   Nikl-Metal Hydridový akumulátor 

 VRB   Vanadium Redox Battery – Vanadová redoxní baterie 

 ZnBr   Zinc-Bromide Battery – inko-bromový akumulátor 

 PSB   Polysulfide-Bromide Battery – Polysulfidová Bromová Baterie 

 

Různé typy sekundárních článků jsou vhodné pro různé výkonové aplikace. Příkladem je 

systém sodík-síra, který je vhodný ve výkonových aplikacích nad 1 MW a není prozatím ve větší míře 

komerčně vyuţíván pro niţší výkony. [8] 

 

Pro akumulaci elektřiny z FVE se v praxi nejčastěji pouţívají olověné akumulátory 

v trakčních a staničních variantách a také velmi výhodný systém LiFePO4. Jako další moţnost by bylo 

teoreticky moţné vyuţít i méně známých komerčních systémů, jako průtokových redoxních 

akumulátorů a další. [8] 
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4.5.3 Parametry akumulátorů  

Popis poţadavků na akumulátory, jejich základní parametry a porovnání vlastností nejčastěji 

pouţívaných sekundárních článků. 

Mezi základní parametry akumulátorů patří: 

 Hustota energie (Wh∙kg
-1

) 

 Energetická účinnost nabíjecího/vybíjecího cyklu (%) 

 Počet cyklů (-) 

 Ţivotnost baterie (rok) 

 Samovybíjení (%∙měsíc
-1

) 

 Rozsah pracovních teplot (°C) 

 Maximální výkon (W) 

 Kapacita (A∙h) 

 Rychlost nabíjení (h) 

 Moţnost recyklace (–) 

 Investiční náklady – tj. cena za 1 V∙A∙h akumulační kapacity v jednom nabíjecím 

cyklu (Kč∙(V∙A∙h)
-1

) 

 Dodatečné náklady (Kč) 

 

Poţadavky na akumulátory jsou často protichůdné. Ideální akumulátor by měl mít vysokou 

hustotu energie, nízké investiční náklady, vysokou účinnost nabíjecího cyklu, dále vysokou ţivotnost 

jak cyklickou, tak časovou, nízké samovybíjení, schopnost rychlého nabíjení a vysoký rozsah 

pracovních teplot. [8] 

 

Základní specifikace srovnávaných typů akumulátorů jsou uvedeny v tab. 4.6 

tab. 4.6: Porovnání vlastností nejčastěji pouţívaných sekundárních článků [8] 

 

Typ akumulátoru 

 

Ni-Cd 

 

Ni-MH 

 

LiFePO4 

Pb 

startovací 

Pb  

staniční 

Pb 

trakční 

Reálná hustota energie (W∙h∙kg
-1

) 45-80 60-120 90-120  30-50  

Napětí článku (V) 1,2 1,2 3,3  2,1  

Počet cyklů (-) 1500 300-500 >2000 400-500 600 + 600 + 

Ţivotnost (rok) 5 + 3-4 10 + 5 + 10 + 10 + 

Doba nabíjení (h) 1-2 2-4 0,5-4  8-16  

Samovybíjení/měsíc (%) 20 30 5-10 20 5 5 

 

Energetická účinnost nabíjecího respektive vybíjecího procesu je zásadní parametr při 

určování celkové účinnosti systému, kterého je akumulátor součástí. Energetická účinnost je závislá na 

elektrochemické účinnosti daného typu akumulátoru. V tab. 4.7 jsou shrnuty hodnoty účinností 

různých typů akumulátorů. Hodnoty účinností jsou dány základními funkčními principy daných 

akumulátorů. Vyšší respektive niţší hodnoty účinností lze dosáhnout nabíjením bez respektive 

s napěťovým omezením. Proto jsou zde uvedeny minimální a maximální moţné hodnoty účinnosti 

v závislosti na DODMAX. [8] 
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tab. 4.7: Účinnosti daných typů akumulátorů 

Typ 

akumulátoru 

 

LiFePO4 

 

NaS 

 

PbA 

 

NiCd 

 

NiMH 

 

VRB 

 

ZnBr 

 

PSB 

η (%) 85-95 75-83 60-91 65-85 65-85 60-80 60-73 60-65 

 

 

4.6 Modelová situace 3 – Samotný návrh akumulační baterie  

Na základě výsledků z analýzy spotřeby elektrické energie pro domácnost je moţné navrhnout 

akumulační baterii a provést výpočet kapacity velikosti kapacity tak, aby byl zajištěn dostatečný 

objem akumulované elektrické energie. Správný výběr akumulačního systému pro hybridní systém 

zajistí dostatečný výkon pro pokrytí spotřeby domu a zároveň to, ţe nedojde ke ztrátě energie získané 

v době převýšení výroby nad spotřebou. Velikost kapacity má velký vliv na nejvyšší moţný proud, 

který můţe akumulační systém ostrovnímu měniči dodat. [6] 

 

Pro návrh kapacity baterií byl zvolen postup, který je prezentován následujícím vztahem:  

 

 
 

)3(
ηTDODV BCFMAXB

Z

B





nE
C  

kde  

CB……………kapacita baterií 

EZ……………energie spotřebovaná zátěţí 

n……………..počet dní bez dobíjení 

VB……………napětí baterie 

DODMAX……..hloubka vybití baterie 

TCF…………...teplotní korekční faktor 

ηB…………….účinnost baterií 

 

Pro navrhovaný systém je potřeba volit správné hodnoty veličin uvedených ve vztahu (3). 

 

 

 EZ – tato hodnota odpovídá maximální/průměrné spotřebě elektrické energie domácností v 

roce 

 n – udává počet dnů, po kterou musí být akumulační systém schopen napájet domácnost 

prostřednictvím ostrovního měniče bez dobíjení. To v případě nepříznivých meteorologických 

podmínek v místě, kde je FVE instalována. 

 VB – udává napětí akumulátorových baterií, tato hodnota se volí podle vstupního DC napětí 

ostrovního měniče. Nejčastější hladiny napětí pomocí sérioparalelního zapojení akumulačních baterií 

jsou 12, 24 a 48 V. 

 DODMAX – udává hloubku vybití akumulačních baterií. Tato hodnota se pohybuje od 20 do 

90 % hladiny nabití baterií a je dána typem pouţitých akumulačních baterií. 
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 TCF – je teplotní korekční faktor, tedy hodnota daná umístěním akumulačních baterií. Teplotní 

korekční faktor pro umístění akumulačních baterií v sklepních prostorách bez výrazných teplotních 

změn je roven 1. 

 ηB – je účinnost baterií. Tato hodnota je dána typem akumulačních baterií, a pohybuje se od 50 

do 90 %. [6] 

 

 

Z výše uvedených parametrů a základních poţadavků na akumulátory jsem se rozhodl pro návrh 

systému s vyuţitím LiFePO4 baterie. Vstupní údaje pro výpočet kapacity baterie jsou v tab. 4.8. 

 

tab. 4.8: Vstupní parametry pro návrh celkové kapacity akumulátoru 

Parametr Hodnota 

EZMAX (kW) 22 

EZPRŮM (kW) 13 

VB (V) 48 

DODMAX (%) 90 

TCF (-) 1 

ηB (%) 92 

 

Na základě těchto vstupních parametrů byla vytvořena tab. 4.9, ve které je vypočítána celková 

kapacita baterie pro poţadovaný počet dní bez dobíjení 

 

tab. 4.9: Kapacita akumulačních baterií  

Počet dní bez dobíjení Kapacita (A∙h) pro maximální 

spotřebu domácnosti 

Kapacita (A∙h) průměrnou 

spotřebu domácnosti 

12 6 643 3 925 

10 5 535 3 271 

8 4 428 2 617 

6 3 321 1 963 

4 2 214 1 308 

2 1107 654 

 

Na základě výsledné kapacity akumulátoru z tab. 4.9 navrhuji LiFePO4 akumulátor o celkové 

kapacitě CB = 350 A∙h, coţ odpovídá 16 800 W∙h uloţené elektrické energii v tomto akumulátoru při 

plném nabití. Toto mnoţství elektrické energie by téměř pokrylo celodenní odběr domácnosti 

v typický víkendový jarní den, popsaném v kapitole 2.3 při optimálním rozvrţení spotřeby elektrické 

energie. Odhadovaná cena tohoto typu akumulátoru s navrţenou kapacitou je 300 000 Kč. 
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Blokové schéma navržené modelové situace 

 
obr. 4.4:Hybridní fotovoltaický systém s akumulací a záloţním zdrojem [7] 

 

4.7 Rozbor modelové situace při využívání FVE s navrženým 

akumulátorem 

Na základě výsledků odhadu spotřeby elektrické energie zaznamenané v kapitole 2.3 vznikla 

tab. 4.10, kde je odhadnuta celková roční spotřeba elektrické energie v závislosti na ročním období. 

 

tab. 4.10: Odhad spotřeby elektrické energie v závislosti na daném ročním období 

Roční období - Jaro Roční období - Léto 

Spotřeba E(kW∙h) Spotřeba E(kW∙h) 

Pracovní den Celkem/týden Pracovní den Celkem/týden 

11,2891 56,4455 7,9061 39,5305 

Víkendový den   Víkendový den   

17,5611 35,1222 12,4667 24,9334 

Celkem za jaro 1190,3801 Celkem za léto 838,0307 

Roční období - Podzim Roční období - Zima 

Spotřeba E(kW∙h) Spotřeba E(kW∙h) 

Pracovní den Celkem/týden Pracovní den Celkem/týden 

11,1811 55,9055 13,6751 68,3755 

Víkendový den   Víkendový den   

18,1441 36,2882 20,3921 40,7842 

Celkem za podzim 1198,5181 Celkem za zimu 1419,0761 

Odhad celkové roční spotřeby 4 646 kW∙h 
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Popis situace při optimální soudobosti výroby a spotřeby elektrické energie napájeného 

objektu s vyuţitím akumulační baterie pro jednotlivá roční období. 

 

 

tab. 4.11: Soudobost výroby elektrické energie z FVE a energie spotřebované pro jaro 

Odhad výroby FVE podle PVGIS Odhad spotřeby domácnosti 

Roční období - Jaro Roční období - Jaro 

měsíc Ed (kW∙h) Em (kW∙h) 

Pracovní den  

E (kW∙h) 

Víkendový den  

E (kW∙h) 

březen 11,6 358 11,2891 17,5611 

duben 16,5 496 

      květen 17 527 

      průměr 15,03 460,33 

       

Při průměrné denní dodávce elektrické energie z FVE v typický jarní den, se mi nevyuţitá část 

vyrobené energie akumuluje v baterii. V této baterii se během pěti pracovních dnů naakumuluje 

mnoţství energie odpovídající plné kapacitě baterie tedy E = 16 800 W∙h. Touto energií je moţno 

pokrýt převáţnou část spotřebované elektrické energie domácnosti ve víkendový den. Je zde zahrnuta i 

podmínka maximálního vybití akumulační baterie. Při takto navrţeném fotovoltaickém systému a 

baterie je moţno pokrýt i celkovou spotřebu objektu ve druhý víkendový den. Předpokladem je 

samozřejmě optimální soudobost výroby a spotřeby elektrické energie domácnosti. 

 

 

tab. 4.12: Soudobost výroby elektrické energie z FVE a energie spotřebované pro léto 

Odhad výroby FVE podle PVGIS Odhad spotřeby domácnosti 

Roční období - Léto Roční období - Léto 

měsíc Ed (kW∙h) Em (kW∙h) 

Pracovní den  

E (kW∙h) 

Víkendový den  

E (kW∙h) 

červen 17,2 517 7,9061 12,4667 

červenec 17,3 538 

      srpen 16,5 512 

      průměr 17 522,33 

       

Při průměrné denní dodávce elektrické energie z FVE v typický letní den, se mi nevyuţitá část 

vyrobené energie akumuluje v baterii. V této baterii se během dvou pracovních dnů naakumuluje 

mnoţství energie odpovídající plné kapacitě baterie tedy E=16 800W∙h. Spotřebu domácnosti ve 

zbylých pracovních dnech pokryje samotná FVE. Přes víkend si mohu dovolit zvýšit spotřebu 

elektrické energie, aniţ bych se dostal do energetického deficitu. Například na klimatizaci objektu. 
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tab. 4.13: Soudobost výroby elektrické energie z FVE a energie spotřebované pro podzim 

Odhad výroby FVE podle PVGIS Odhad spotřeby domácnosti 

Roční období - Podzim Roční období - Podzim 

měsíc Ed (kW∙h) Em (kW∙h) 

Pracovní den  

E (kW∙h) 

Víkendový den  

E (kW∙h) 

září 12,9 386 11,1811 18,1441 

říjen 9,08 281 

      listopad 4,69 141 

      průměr 8,89 269,33 

       

Při průměrné denní dodávce elektrické energie z FVE v typický podzimní den, jiţ není 

energetický zisk z FVE tak velký, aby dokázal pokrýt spotřebu objektu ani v typický pracovní den. 

Deficitní část potřebné elektrické energie je potřeba odebírat z klasické přípojky od svého dodavatele 

elektrické energie. V typický víkendový den je FVE schopna pokrýt necelých 50% domácností 

spotřebované elektrické energie.  

 

 

tab. 4.14: Soudobost výroby elektrické energie z FVE a energie spotřebované pro zimu 

Odhad výroby FVE podle PVGIS Odhad spotřeby domácnosti 

Roční období - Zima Roční období - Zima 

měsíc Ed (kW∙h) Em (kW∙h) 

Pracovní den  

E (kW∙h) 

Víkendový den  

E (kW∙h) 

prosinec 3,19 98,9 13,6751 20,3921 

leden 3,8 118 

      únor 6,48 181 

      průměr 4,49 132,63 

       

Při průměrné denní dodávce elektrické energie z FVE v typický zimní den, je FVE schopna 

vyprodukovat pouze jednu třetinu celkové spotřeby domácnosti. To je samozřejmě způsobeno 

špatnými klimatickými podmínkami a celkovou dobou pohybu Slunce nad horizontem. V typický 

víkendový den je FVE schopna pokrýt přibliţně čtvrtinu celkové spotřeby napájeného objektu. 

Deficitní část elektrické energie je nutno odebírat z klasické přípojky od svého dodavatele elektrické 

energie. 

 

4.8 Celková bilance při provozu FVE s akumulátorem  

Je zde provedena celková bilance provozu FVE s akumulátorem. Podmínkou pro tento 

výsledek byla optimální soudobost výroby elektrické energie z FVE a spotřeby domácnosti. Této 

optimální soudobosti je moţno docílit pomocí odloţeného startu spotřebičů, u nichţ lze jejich provoz 

přesunout do doby, kdy FVE vyrábí dostatek elektrické energie pro jejich provoz. Tato problematika 

byla probrána v kapitole 2.2. Dále je zde proveden výpočet návratnosti investice pro navrţený 

hybridní systém. 
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tab. 4.15: Celková bilance při provozu FVE s akumulátorem během roku 

Celková bilance při provozu FVE s akumulátorem během roku 

 

Roční období 

Pokryje FVE s akumulátorem 

spotřebu? E (kW∙h) 

Potřebné mnoţství energie od 

dodavatele E (kW∙h) 

Jaro ANO 0 

Léto ANO 0 

Podzim NE 389,5 

Zima NE 1010,5 

Celkem 3 336 1 400 

 

Výpočet návratnosti při investici do systému FVE s akumulací: 

 Pořizovací náklady za kompletní dodávku FVE a akumulátor činí 560 000 Kč 

 Předpokladem je roční spotřeba E = 4 736 kW∙h 

 FVE pokryje 3 336 kW∙h z celkové roční spotřeby 

 Při ceně 4,95 Kč za 1 kW∙h (cena dodavatele) navrţený systém ušetří 16 513 Kč 

 Od této částky je ale potřeba odečíst částku 6 930 Kč, coţ jsou náklady na 1 400 kW∙h 

elektrické energie odkoupené od svého dodavatele energie 

 Čistý roční profit je tedy 9 583 Kč 

 

  𝐍á𝐯𝐫𝐚𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭 =
Celkov é po řizovac í náklady

Čist ý ro ční profit
=

560 000

9 583
= 58,44 let      (4) 

 

Tab. 4.16: Zhodnocení vyuţití FVE s akumulací elektrické energie 

 

Modelová 

situace 

 

Návratnost 

investice 

 

Roční výnos z 

FVE 

Roční zisk  

(Výnos z FVE - doplatek 

dodavateli za odběr) 

Stav konta 

investora po 20 

letech 

FVE s 

akumulací 

 

58,44 let 

 

16 513 

 

9 583 

 

-368 340 Kč 

 

Z navrţené modelové situace vyplývá, ţe je FVE s vyuţitím akumulační baterie schopna 

pokrýt velkou část roční spotřeby domácností. Investor však musí počítat s velkými finančními 

náklady na zakoupenou baterii. Tato cena se výrazně projeví na celkové návratnosti prvotních investic 

do systému. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu vyuţití fotovoltaické elektrárny malého 

výkonu pro napájení rodinného domu. Tato analýza je provedena na základě energetické náročnosti 

domácnosti vlastním měřením elektrického příkonu vyuţívaných spotřebičů. Samotný návrh 

fotovoltaického systému je proveden pomocí fotovoltaického geografického informačního systému 

PVGIS. 

Za účelem potencionální finanční úspory investic vynaloţených na kaţdodenní provoz 

domácnosti je zde provedeno hned několik modelových situací zaznamenaných v tabulce 5.1. 

 

tab. 5.1: Celkové zhodnocení všech variant řešení 

 

Varianta řešení 

 

Investice do systému 

 

Návratnost 

Stav konta investora 

po 20 letech 

Výkupní cena 260 000 Kč Nikdy -481 820 Kč 

Zelený bonus 260 000 Kč 15,22 let +81 666 Kč 

FVE s akumulací 560 000 Kč 58,44 let -368 340 Kč 

ČEZ Jedno-tarif 25 243 Kč ročně Nikdy -504 860 Kč 

ČEZ Dvou-tarif 22 540 Kč ročně Nikdy -450 800 Kč 

 

Jednotlivé modelové situace ukazují, jakou variantu řešení je vhodnější zvolit v případě 

investice do fotovoltaického systému slouţícího pro napájení rodinného domu. 

Řešení formou výkupní ceny je pro navrţenou modelovou situaci značně nevýhodné, protoţe 

zde dochází k poměrně velkému deficitu mezi cenou odprodané energie vyrobené z FVE a cenou 

energie, kterou je nutno pro objekt zajistit domovní přípojkou přes daného dodavatele elektrické 

energie. V tomto případě se vloţená investice nemůţe nikdy investorovi vrátit. 

Řešení formou zeleného bonusu je při navrţené modelové situaci pro investora mnohem 

výhodnější, neţ řešení formou výkupní ceny. Investor při této formě podpory vydělává na tom, ţe si 

můţe dovolit pro provoz domácnosti spotřebovávat vyrobenou energii ze své FVE. Vloţená investice 

do fotovoltaického systému by se investorovi vrátila po 15,22 letech a dalších 4,78 let by FVE 

generovala zisk. 

S ohledem na fakt, ţe jiţ stát finančně nepodporuje ţádné fotovoltaické systémy zprovozněné 

po 31. prosinci roku 2013, je zde vytvořena třetí modelová situace. Jedná se o systém FVE 

kombinovaný s akumulací elektrické energie. Investor musí při takto navrţeném systému počítat 

s obrovskou investicí na vybudování tohoto systému a dále se zastavěnou plochou potřebnou pro daný 

akumulátor. Je zřejmé, ţe takto vysoké investiční náklady do akumulačního systému neumoţňují 

návratnost investice za dobu provozu systému při respektování ţivotnosti navrţené baterie. Je tedy 

nutné, uvaţovat o sníţení nároků na objem uloţené elektrické energie. Jako další moţnost pro sníţení 

kapacity akumulátoru a tím spojené úspory investic připadá v úvahu, vyuţití řídícího systému pro 

hospodaření a řízení toků elektrické v energie domácnosti. Pomocí tohoto systému bude spotřeba 

domácnosti optimalizována tak, aby bylo rozloţeno spínání spotřebičů, u nichţ je to moţné, na delší 

časové období.  
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Jako poslední je v tabulce 5.1 uvedena moţnost pro klasický odběr od svého dodavatele 

elektrické energie ve dvou tarifních reţimech. Pro domácnost je finančně výhodnější vyuţívat dvou-

tarifní reţim. Výhoda vyuţívání této varianty řešení odběru je hlavně ve spolehlivosti dodávky 

elektrické energie, dále v zastavěné ploše, která je v tomto případě nulová. V neposlední řadě není 

odběratel zatíţen velkou vstupní investicí vynaloţenou na pořízení FV systému. 

V současné době se investice do FV systému nevyplatí. O této investici by se dalo uvaţovat 

v případě, ţe bude stát opět finančně podporovat provoz fotovoltaických elektráren. 
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