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Energetika domu 

Energetika domu 
 
Komplexní úvaha než začnu plánovat novostavbu či rekonstrukci  

 
• Vlastní hybridní fotovoltaická elektrárna s akumulací energie – základ stability a 

soběstačnosti  
• Řízení zdrojů tepla i chladu a akumulace – nastavení teplot užitkové vody, teploty v 

místnostech je základem pohody domova (nezapomínat na větrání)  
• Záložní zdroj tepla (krbová kamna) i elektřiny (elektrocentrála) je žádoucí 
• Dálkové ovládání přes internet i mobil je samozřejmostí 
• Dobrým řízením a plánováním lze ušetřit i tisíce korun 

 
Náš pořad by Vám měl být nápomocen při návrhu řešení této problematiky a při 
rozhodování jakou fotovoltaickou elektrárnu zvolit a od koho si ji nechat nainstalovat. 
Setkali jsme se s tím, že ani odborné firmy neznají, nebo nechtějí znát možné alternativy. 
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Proč realizovat fotovoltaickou elektrárnu? 
  

• Zajímavý koníček 
• Zachránit svět – klimatické hrozby 
• Zajištění energetické soběstačnosti (částečné)  
• Součást „chytré“ domácnosti 
• Pořízení elektromobilu 
• Ekonomické důvody 
• Požadavek zákona pro novostavbu (splnění energetických podmínek) 
• Jiné osobní důvody – (soused ji už má ……) 
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Jaký typ elektrárny zvolit? 
  
Výběr typu záleží na mnoha parametrech a na účelu, pro který elektrárnu stavíme. 
Jinak bude vypadat FVE pokud mi půjde o soběstačnost, jinak pokud chci splnit podmínky u 
novostaveb a jinak pokud chci dotaci z NZÚ. 
Je třeba si vše řádně rozmyslet, nastudovat informace z internetu nebo sledovat naše videa, kde 
se dozvíte vše potřebné.  
Dejte ale zároveň pozor na novinky v oboru. Naše snaha bude natočená videa aktualizovat nebo 
vytvořit nová aktualizovaná videa, pokud dojde k zásadní změně technologie. 
Realizační firmy Vám zpravidla na výběr příliš nedávají. Montují typ, který se jim nejvíce vyplatí. 
 
Typy elektráren: 
 
• On-Grid – propojení s distribuční sítí DS (bez baterií) 
• Off-Grid – nepřipojeno s DS – pouze na akumulátory 
• Hybridní elektrárna – akumulátory i DS  
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Typy elektráren: 
 
• On-Grid – propojení s distribuční sítí (bez baterií) 
 

– Jednoduchá a levná elektrárna 
– Vyžaduje schválení provozovatelem distribuční soustavy.  
– Do 10 kWp a splnění podmínek FVE distributor připojit musí jako mikrozdroj. 
– Používají se na maximální možnou výrobu a prodej elektřiny 
– Jsou relativně levné a umožní splnit požadovanou energetickou efektivitu objektu 
– Hodí se na výrobní podniky, kde je velká spotřeba během dne 
– Distributor dnes vykoupí energii za směšnou cenu cca 500,-Kč za 1 MWh 
– Využitelný výkon je omezen velikostí jističů DS + výkonů měniče 
– Sestava: FV panely, měnič, ochrany 
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Typy elektráren: 
 
• Off-Grid – nepřipojeno s DS – pouze na akumulátory 
 

– Tím, že není připojena do DS, ji může provozovat kdokoliv a nepodléhá schválení – koníčky 
– Má jenom tolik energie, kolik ji vyrobí FV panely (někdy přebytky, někdy nedostatek) 
– Realizuje se tam, kde není možnost připojení k DS 
– Má omezený výkon daný výkonem měniče 
– Je-li k dispozici DS může být akumulátor vhodným způsobem nabíjen z DS (zimní měsíce) 
– Tato skutečnost je v rozporu s PPDS (diskuse s ERÚ) 
– Vyšší cena je dána kapacitou akumulátorů a kvalitou z výkonem měničů 
– Sestava: FV panely, akumulátor, regulátor nabíjení, měnič 
– Cena je dána především kapacitou akumulátorů 
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Typy elektráren: 
 
• Hybridní elektrárna – akumulátory i DS  
 

– Definice: FVE umí oba typy provozu 
– Je mnoho různých zapojení hybridní elektrárny a mnoho různých hybridních měničů 
– Podle způsobu toku energie z panelů do akumulátorů můžeme dělit zapojení na tzv.         

AC coupling nebo DC coupling (často realizační firmy toto neznají) 
– Jeden z parametrů je doba přepnutí mezi oběma režimy (desetiny sekundy až minuty) 
– Záleží na konkrétním měniči a zapojení 
– Měniče mají každý svoje vlastnosti, záleží, jak kvalitní signál požadujeme, o tom 

pohovoříme v kapitole věnované měničům 
– Sestava: stejná jako Off-Grid , rozdíl je v měniči, který umí obě varianty provozu. 
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Jednofázový nebo třífázový systém? 
 
• Je li elektrárna připojena k síti je dovolen pouze výkon 16A u 1fázové FVE  nebo stejné zatížení                   
 všech  3. fází 
•  Reálně se v domácnosti 3 fázové spotřebiče nevyskytují (rodinný dům - cirkulárka) 
•  Využití 3 fázového systému zanamená  u 10 kW systému max 2. velké spotřebiče na jedné fázi 
• Jednofázový 10 kW systém umožní současný provoz více velkých spotřebičů. 
• STUDER má nový měnič, který umožňuje přelévat energii mezi fázemi. 
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Řízení elektrárny: 
 
•  Výroba elektrárny se zpravidla neřídí, vyrábí se maximum možného 
•  Většina firem neřeší ani řízení spotřeby, pouze při přebytku se nechává přebytek ukládat do TUV 
•  U FVE s akumulací a možností využití NT se vyplatí akumulace energie a její využití následně. 
•  Řízení se vyplatí především je li k dispozici možnost rezdělení energie do dalších akumulátorů 
•  Léto – využití přebytků ke klimatizaci objektu 
•  Jaro a podzim – možnost využít přebytků k vytápění 
•  Tepelné čerpadlo vzduch/voda – možnost jeho využití přes den, kdy je vyšší teplota vzduchu 
•  Elektromobil – přesunutí části akumulované energie – vyšší kapacita akumulátoru.  
•   
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Co musím znát než začnu plánovat? 
 
Znalost či odhad spotřeby  
• Ideální je přesná znalost průběhu spotřeby během 

dne, ale i během týdne či během roku 
• Orientačně můžete zjistit průměrnou spotřebu 

denně (rok / 365)  
• Musíme zvážit, že jsou dny, kdy je spotřeba vyšší 

než průměr, ale i dny, kdy je nižší 
• Odborná firma (i sami) může během zvoleného 

období (min. 14 dní, ideálně rok) zaznamenat denní 
spotřebu energie v objektu 

• V některých případech může data v 20 minutových 
intervalech za 1 nebo 2 roky poskytnout distributor 
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Co musím znát než začnu plánovat? 
 
Spotřebu jsme identifikovali, jak je to ale s možnou výrobou? 
 
• Existuje web PVGIS (hledej v google), kde najdete informace o osvitu v daný den pro vaši 

lokalitu za více než 10 let zpět s intervalem 1 hodina, včetně zastínění okolními kopci 
• Zjednodušeně ale můžeme pro celkovou výrobu za rok vypočítat výkon jako 1100 násobek 

výkonu všech FV panelů zadaný v kWp a výsledek budeme mít v kWh 
• Existuje mapa ČR, která to dokáže upřesnit.; nejvíce svítí na jihu Moravy a nejméně na severu 

Čech 
• Je samozřejmě třeba uvažovat s rozdělením během roku. V létě při jasném dni lze očekávat 2,5 

násobek výroby, než je průměr; v zimě při sněhové pokrývce ne výsledek daleko od nuly 
 

Porovnání průměrné výroby i spotřeby je první kontrola, zda uvažujeme správně. 
 

 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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Mapa osvitu v České republice 
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Energetika domu 
 

 
 

Schéma hybridní elektrárny Reálná elektrárna 
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Jak se rozhodovat dál? 
 
Konkrétní volba pak závisí hlavně na tom, co od elektrárny požadujeme, jaké máme možnosti 
ohledně instalace FV panelů a v neposlední řadě i na tom, zda  financujeme najednou přímo z 
vlastní kapsy nebo zda budeme systém postupně budovat. 
 
Pokud počítáme s penězi od státu, musíme se podvolit daným podmínkám (i když se nám občas 
budou zdát nesmyslné), musíme elektrárnu provozovat beze změn po určitou dobu (NZÚ má 
nastaveno 10 let a chodí na kontroly). 
 
Bez podrobnějších znalostí nám dodavatel vnutí to, na čem nejvíce vydělá a co ho nebude stát 
žádnou údržbu nebo naopak na čem vydělá při údržbě. Mnoha dodavatelům nezáleží na našich 
požadavcích a záměrech. Smlouvy pak mají nastaveny tak, aby jim nevznikaly další náklady.  
 

Podrobnosti o fotovoltaických elektrárnách případně dotazy zodpovíme na 
workshopech. 
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