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ANOTACE: 

Předmětem této diplomové práce je rozebrat technickou problematiku energeticky nezávislého, 

autonomního bydlení, analyzovat problém, ujasnit používané pojmy a popsat cílovou skupinu a 

chování potenciálních uživatelů takovéto budovy. Hlavním cílem je vybrat, vymyslet a implementovat 

do budovy energetické i neenergetické systémy do zvolené referenční budovy tak, aby byla schopná 

fungovat autonomně a odtržená od civilizace. Každá kapitola rozebírá danou problematiku a začíná 

malým úvodem, vyjmenováním možných použitelných variant a zvolením jedné konkrétní varianty. 

Tato vybraná možnost je poté nadimenzována a popsána tak, aby fungovala ve zvolené budově. 

Pokud kapitola obsahuje schématické výkresy, jsou dodány formou přílohy.  Závěr práce obsahuje 

shrnutí navržených systémů a verdikt, zda je teoreticky možné tyto systémy reálně navrhnout a 

nainstalovat do budovy, a umožnit tak energeticky nezávislý životní styl. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

energetická nezávislost, ostrovní bydlení, autonomní budova, rodinný dům v lese, nezávislý způsob 

života 

 

ANNOTATION: 

The purpose of this masters thesis is to determine the issue of autonomous and energetically 

independent housing from a technical point of view. The aim is to analyse the problem, clarify the 

terms and describe the target group of potential users and their behaviour in the building itself. The 

main objective is to design and implement energetic and non-energetic systems into a selected 

reference building in order for the building to work autonomously. Every individual chapter discusses 

one particular issue. At the beginning of each chapter there is always a short introduction, further 

there are series of possible options and at the end a chosen alternative. This alternative is then 

dimensioned to fit directly into the selected building. If necessary, the chapter is supplemented with 

schematic drawings in the form of an attachment. At the end of this work, it is summarized whether 

it is possible to design these systems and whether energetically independent lifestyle is achievable. 

KEY WORDS: 

energetic self-sufficiency, autonomous building, detached house in a forrest, energetically 

independent lifestyle 
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Úvod diplomové práce 

Náplní této diplomové práce je vybavit konkrétní rodinný dům takovou technikou, aby byl schopen 

fungovat autonomně – ostrovně (byl energeticky nezávislý). Mezi důležité kapitoly patří návrh 

vytápění a způsobu ohřevu teplé vody. Tato část bude zaměřena hlavně na výpočet tepelných ztrát a 

návrh konkrétního vhodného kotle či kogenerační jednotky s přihlédnutím k nutnosti ostrovního 

fungování. Dalším problémovým okruhem je elektrická energie, kterou musí dům sám „vyrábět“. Pro 

tento úkol budou zvoleny nejvhodnější systémy a bude navržena jejich případná kombinace a 

bateriové úložiště. Další kapitoly řeší problematiku vody (pitné i užitkové), nakládání se splaškovou 

vodou a větrání budovy. Každá kapitola je započata krátkým pojednáním o tom, jak daný problém 

řešit ve specifických podmínkách ostrovního bydlení. Dále následuje výčet možných variant, výběr a 

vysvětlení, proč byla daná varianta zvolena. 

Stavba, do které budou systémy navrženy, je rodinný dům v Roztokách u Prahy ve formě 

architektonické studie. Pozemek je členitý, s velkou mírou soukromí, obklopen je divokou přírodou. 

Stavba do tohoto prostředí výborně zapadá. Dům je tedy velmi vhodný pro účely této práce: jeho 

anatomie je z dostupné dokumentace dostatečně čitelná (výkresová dokumentace je na úrovni pro 

stavební povolení). Divoká krajina a neotřelý přírodní architektonický ráz stavby navíc svým 

způsobem podporuje myšlenku energeticky nezávislého bydlení ve spojení s přírodou. 

Práce začíná úvodní kapitolou, která má za úkol čtenáři stručně přiblížit problematiku energeticky 

nezávislého bydlení, kontext, historii, komfort bydlení v autonomní budově ve srovnání s budovou 

„normální“ a možnou cílovou skupinu lidí, kteří tento způsob bydlení (života) vyhledávají. Další 

kapitoly pojednávají o konkrétních systémech v budově a na konci práce se nachází závěr a konečné 

shrnutí navržených komponent. 

 

Úvod do problematiky 

Co je energeticky nezávislá budova 

Energeticky nezávislý (ostrovní, soběstačný) dům je moderní až futuristické pojetí obestavěného 

životního prostoru, který ke svému „plnohodnotnému“ fungovaní (tedy zajištění pohodlných 

podmínek svého vnitřního prostředí, včetně telekomunikačních spojení a podobně) nevyžaduje 

žádnou energii dodávanou „z venku“. Situaci si lze předtavit jako prostor, který není napojen na 

konveční sítě, tedy zejména plyn, elektriku, vodu.  

Myšlenka takovéhoto bydlení není nová – dalo by se říci, že počátkem těchto úvah bylo hnutí z roku 

cca 1970, zabývající se stavbou soběstačných „akumulačních“ domů, a to převážně z přírodních nebo 

recyklovaných materiálů a odpadků [1]. 
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Toto řešení však není příliš funkční v oblastech s malým rozdílem teplot mezi dnem a nocí. V 

podmínkách řekněme evropských je potřeba se uchýlit ke kvalitním materiálům, moderním 

konstrukcím a co nejkvalitnější obálce budovy. 

Energeticky nezávislá stavba tedy funguje tak, že z vnějšího prostředí získává různé druhy energie ve 

chvílích, kdy jsou k dispozici. Pokud v danou chvíli k dispozici nejsou, tak potřebné energie čerpá ze 

svých „zásobníků“. Typickým „sběračem“ může být fotovoltaický panel nebo fototermický kolektor, 

„zásobníkem“ pak baterie nebo zásobník teplé užitkové doby. Obecně lze říci, že veškerá nutná 

energie je získávána přímo v budově, a to z obnovitelných zdrojů (sluneční energie – ať už využití 

fotovoltaického jevu, přímého slunečního záření, uložení sluneční energie do biomasy nebo její 

přeměna na vítr).  Kritickým bodem návrhu je výkon sběrných zařízení a kapacita zásobníků tak, aby 

byla minimalizována šance potřeby použití náhradního zdroje, jako je například generátor se 

spalovacím motorem. 

Technicky se zdá provedení soběstačného domu reálné (dokonce existují i funkční realizace). 

Problémem může být finanční stránka, neboť investice do kvalitního a funkčního ostrovního domu se 

nejspíše nikdy nevrátí. Je třeba uvážit, že investice do takovýchto zařízení zvýší cenu samotného 

domu o stovky tisíc nebo dokonce miliony korun. Pořizovací cenu systému může ovlivnit například to, 

pokud se předpokládá úsporné chování uživatelů (šetření elektřinou, teplou vodou) nebo celkové 

snížení životního pohodlí (snížení vnitřní teploty). Dalším zlevňujícím aspektem může být přistoupení 

na fakt, že dům nebude zcela samostatný, ale bude například bezproblémově krýt výpadky energií 

(typicky dodávky elektrického proudu). 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma energetického zásobování autonomní budovy [2] 

Pro vytvoření funkčního celku je tedy nutné dodržet následující dva kroky: 

1) Zvýšit (maximalizovat) efektivitu budovy jakožto zařízení, které pracuje s energiemi tak, 

abychom minimalizovali potřebu dodávané energie do budovy. To může být chápano jako 

například vytvoření kvalitní (dobře tepelně izolující) obálky budovy, kvalitní nucené větrání 

s účinnou rekuperací nebo vybavení stavby úspornými a účinnými spotřebiči. 
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2) Výroba (záskávání) energií „on site“, neboli v přímé blízkosti budovy. Energie musí být tolik, 

aby byla pokryta potřeba budovy na její provoz. 

Vzájemný vztah těchto kroků (pilířů) reprezentuje graf níže: 

 

Obrázek č. 2 Graf popisující vztah mezi nutným množstvím dodané energie na provoz budovy a její kvalitou provedení 

Osa Y reprezentuje množství energie na provoz, osa X kvalitu provedení. Jak můžeme vidět, tak 

kvalita provedení (výkon, efektivita) získávání energií (modrá čára) s rostoucí kvalitou provedení 

stoupá. Naopak potřeba energií na provoz budovy (zelená čára) s rostoucí kvalitou konstrukcí a 

úsporností spotřebičů klesá. Červený bod reprezentuje vybalancovaný stav, kterého je potřeba 

dosáhnout pro harmonický chod systémů. Při posunutí bodu doleva se bude stavba potýkat 

s nedostatkem energie, při posunutí bodu doprava bude energie přebytek. 

Vymezení pojmu 

V České republice je vymezení pojmu problematické. V národní legislativě je sice uveden závazný 

termín „budova  s téměř nulovou spotřebou energie“, nicméně tento termín danou problematiku 

nepopisuje. Další důležité pojmy jako „nízkoenergetický dům“, „pasivní dům“ a „nulový dům“ 

mohou být ve srovnání s pojmem „energeticky nezávislý“, „autonomní“, „soběstačný“ nebo 

„ostrovní“ dům poněkud zavádějící, protože vyjadřují to, kolik energie dům potřebuje, nikoliv však 

fakt, zda je schopen tuto energii sám získat nezávisle na distribučních sítích [3]. 

Přímé srování také znesnadňuje neexistující přesná definice energeticky nezávislého domu. Dá se 

však předpokládat, že u takové stavby není rozhodující její energetická náročnost (potřeba tepla na 

vytápění a podobně), ale to, jestli je schopná sama sebe „uživit“ z vlastních zdrojů. Z toho vyplývá, že 

nízká energetická náročnost je sice velikou výhodou (ve výsledku menší plocha kolektorů, 

fotovoltaických panelů, nižší výkon tepelného čerpadla a podobně), ale není nutností pro splnění 

„nezávislého“ standardu. 

Daleko zajímavější srovnání nabízí „oficiální“ pojmy „nulový dům“ a „plusový dům“. Tedy dům, který 

má „téměř nulovou spotřebu energie“ nebo jeho produkce energie převyšuje spotřebu. Pokud 
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takové domy budou fungovat i při přerušení přípojek, můžeme je považovat za ostrovní nebo 

energeticky nezávislé. 

Pro lepší představu, co znamená pojem autonomní (ostrovní, energeticky nezávislá) budova, lze 

parafrázovat zahraniční literaturu: 

Autonomní budova je taková budova, která je navržená pro provoz nezávislý na energetických 

infrastrukturách, jako je elektrická distribuční soustava, plynovod, vodovod, kanalizace, komunikační 

linky a v některých případech i pozemní komunikace [4]. 

Možné fyzikální způsoby získávání energií „on site“ 

Fotovoltaický jev – fotony slunečního záření dopadají na P-N přechod a „vyrážejí“ elektrony 

z valenčního pásma do pásma vodivostního. Tyto elektrony jsou sbírány do baterií, a poté využívány. 

To vše za pomoci řídicí elektroniky. Jednotlivé fotovoltaické články spojujeme do tzv. fotovoltaických 

panelů, které je potřeba vhodně umístit (pokud možno co nejkolměji ke slunci, s přihlédnutím na 

statiku a estetiku). Větší plocha fotovoltaických panelů poskytne vyšší výkon [5]. 

Fototermický jev – slouží pro ohřev vody. Sluneční paprsky přímo ohřívají speciální tekuté médium 

uvnitř tzv. solárních kolektorů. Ohřáté médium z kolektorů proudí v uzavřeném okruhu a ve 

výměníku (výměník bývá uvnitř tepelně izolovaného zásobníku) předává tepelnou energii (pitné) 

vodě. Pro umístění kolektorů platí stejná pravidla jako pro umístění fotovoltaických panelů – důležitá 

je maximalizace zisku sluneční energie. Fototermický jev je možno využít i přímo (například 

v improvizovaných zařízeních). Typickým příkladem je průtočný ohřev pitné vody v černé hadici 

vystavené slunečnímu záření. Za speciální případ může být považován přímý ohřev vzduchu 

slunečními paprsky. K tomu může sloužit například vzduchový solární kolektor (využívaný třeba pro 

předehřev vzduchu pro tepelné čerpadlo), ohřívaní interiéru osluněnými okny nebo za pomoci 

Trombeho stěny, což je prosklená stěna, která díky důmyslnému proudění vzduchu ukládá tepelnou 

energii do masivní konstrukce a ohřívá interiér. 

Tepelné čerpadlo – pracuje na jednoduchém principu uchovávání „výparného tepla“ a uvolňování 

„kondenzačního tepla“ při změně skupenství (Carnotův cyklus). Teplo je takovýmto způsobem možno 

„přenášet“ z jednoho prostředí do druhého. Tepelná výměna na „koncích“ čerpadla může být i mezi 

různými skupenstvími (např. voda-vzduch a podobně). Úspěch tohoto vynálezu spočívá v tom, že 

zařízení je schopné „přepravit“ více tepelné energie, než je použito na jeho pohon (kompresor, 

čerpadlo). Tento poměr udává tzv. topný faktor COP. Čím je tento faktor vyšší, tím pracuje čerpadlo 

efektivněji. Pro použití tepelného čerpadla v energeticky nezávislé budově je samozřejmě nutné ho 

napájet z „vlastnoručně vyrobených“ zdrojů (například z baterií dobíjených fotovoltaickými panely) 

[6]. 

Přeměna vodní nebo větrné energie na energii mechanickou a poté elektrickou – chytré využití síly 

foukajícího větru nebo padající vody. Tento pohyb je za pomocí důmyslných lopatek přenášen na osu, 

na které vzniká točivý moment. Tento točivý moment v kombinaci s časem (otáčky) tvoří 

mechanickou práci. Ta může být využívána přímo (čerpání vody, pohon zařízení jako například pila, 

mlýn), nebo přeměněna na elektrickou energii v generátoru (v dnešní době nejčastěji střídavý 

synchronní nebo asynchronní stroj, dynamo výjimečně kvůli poruchovosti komutátoru). Takovéto 
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zařízení se nazývá větrná elektrárna nebo vodní elektrárna. Tato elektrická energie je za pomoci 

řídicí elektroniky ukládána a odebírána z baterií. 

Spalování biomasy – spalování je proces, při kterém se vázaná energie ve hmotě uvolňuje na energii 

tepelnou. Spalovat můžeme velkou škálu materiálů, které ale musí být lokálně dostupné (např. 

kupování dřevěných špalků nelze označit za soběstačnost nebo energetickou nezávislost). Spalovat 

lze v kamnech, krbech, ohništích nebo speciálních kotlích. Tyto kotle většinou spálí i dřevoplyn, který 

vznikne při „primárním“ spálení, a proto vynikají vysokou účinností. Proces spalování je využíván pro 

vytápění prostorů nebo pro ohřev vody. Přeměna tepla na elektrickou energii je sice možná, 

v domácích podmínkách je to ale neefektivní nebo téměř nemožné (termoelektrický jev nebo výroba 

páry a roztáčení parní turbíny). Ve speciálních zařízeních lze spalovat i bioplyn, který je možné 

svépomocí vyrábět v bioplynové stanici. Bioplyn vzniká rozkladem organických odpadů za 

specifických podmínek. 

Geotermální energie – využívání horkého podloží (horkých pramenů a podobně) k ohřívání užitkové 

vody nebo vytápění. Většinou je nutný pohon čerpadel, který musí být u nezávislého domu zajištěn 

z vlastních zdrojů. Toto řešení je použitelné jen v některých místech na světě (geotermální aktivita). 

Přeměna tepelné energie na elektrickouza využitím principu Stirlingova motoru – mechanické 

zařízení využívající cyklickou expanzi a stlačování vzduchu ve speciálním válci. Ve válci jsou dva písty 

(přehaněč a pracovní píst). Při zahřátí jednoho konce válce dojde k rozpohybování pístů a přeměny 

tepelné energie na mechanickou, posléze elektrickou [7]. 

Historie, vznik nápadu nezávislého bydlení 

Prvním „moderním“ typem energeticky nezávislé stavby, který se technologicky povznesl nad obydlí 

typu iglů nebo lesní chatrč, byla stavba jménem Earthship (česky zemědům nebo zeměloď). Tento 

typ budovy byl navržen pro specifické klimatické podmínky, kde je velký teplotní rozdíl mezi dnem a 

nocí (pouštní oblasti) – přes den se konstrukce naakumuluje a přes noc vydává teplo. V našich 

podmínkách (Evropa) jsou klimatické poměry z tohoto hlediska daleko méně příznivé, a proto je 

potřeba přikročit ke komplexnějším řešením.  Je to fyzicky zkonstruovatelná idealistická představa 

obydlí, která je jak energeticky, tak materiálově nezávislá. 

„Zemědům či zeměloď (v angličtině Earthship) je soběstačná stavba primárně určená pro trvale 

udržitelné bydlení. Využívá přírodní zdroje k tomu, aby obyvatelům sama zajistila tepelnou pohodu, 

pitnou vodu, elektřinu, jídlo a vypořádání se s bioodpadem – nemusí tedy být napojena na inženýrské 

sítě. Podle konvenčních měřítek by spadala do kategorie pasivních až nulových domů. Navrhl jej 

Michael Reynolds v polovině 20. století, majitel společnosti Earthship Biotecture v Taos v Novém 

Mexiku. První takovýto dům v Česku postavilo občanské sdružení Zeměloď v roce 2012, a to nedaleko 

Prahy.“ [8] 

Základním principem fungování těchto staveb je využívání „termomasy“, tedy použití půdy jako 

materiálu s vysokou tepelnou kapacitou. Dům je obklopen „přírodní“ těžkou, masivní konstrukcí, 

která je schopná naakumulovat teplo, a poté ho vydávat. Stavby tedy bývají z velké části „zakopány“ 

– srovnány s terénem, což například v zimě pomáhá udržovat vyšší interiérové teploty (nezámrzná 

hloubka atd.). Jako konstrukční řešení stěn bývají pneumatiky napěchované zeminou. K vytápění 
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(„nabíjení“ těžkých konstrukcí) slouží Trombeho stěna nebo masivní prosklení vhodně orientováné 

k jihu. Elektrickou energii dům získává z fotovoltaických panelů, vodu zadržováním deště [9]. 

Z provedeného průzkumu a ve vztahu k moderní době vyplývá, že pneumatiko-hliněné stěny 

zemědomu mají velmi průměrnou tepelnou kapacitu a uložené teplo uniká všemi směry. V případě 

vytopeného interiéru vůbec neizolují. Ve srovnání s „obyčejným“ moderním řešením se zdají být 

zcela nefunkční. V kontrastu s velkoplošnými prosklenými plochami a drahými inteligentními 

energetickými systémy se zdají být ušetřené peníze za tento styl konstrukce nesmyslné a celý systém 

neefektivní. 

Jako ideální náhrada hliněných stěn, která bude plnit jak akumulační, tak izolační schopnost, se tedy 

jeví silná (třeba i staticky velmi předimenzovaná) železobetonová stěna opatřená kvalitní tepelnou 

izolací potřebné tloušťky. V případě zasypané (pažní) stěny bude použitá tepelná izolace XPS, 

v případě stěny, která je ve styku se vzduchem, levnější EPS. Budova bude navíc staticky stabilní, 

trvanlivá a prodejná. 

Myšlenka zemědomu jako eneregeticky nezávislé budovy podporující udržitený rozvoj se zdá být 

správná, ale je dovedena do přílišného extrému. Zabudované systémy (fotovoltaika s bateriemi, 

maximalizase solárních zisků pomocí vhodného prosklení, retence dešťové vody a její vícestupňové 

využívání (splachování šedivou vodou aj.), větrání aerací a podobně, jsou fuknční a velmi pokrokové. 

Při nahrazení zemitými konstrukcemi moderními (viz předchozí odstavec) a přidání dodatečného 

zdroje tepla využívajícího obnovitelný zdroj (například kotel na biomasu) by byl takový dům 

soběstačný, moderní, trvanlivý, použitelný i ve středoevropských podmínkách a stále by si zachoval 

svůj „kulturní“ aspekt vycházející z konstrukce zemědomu. 

Časová problematika energetické nezávislosti 

Problematika energetické nezávislosti je komplikovaná, neboť se odvíjí od časové proměnné. 

Absolutní, tedy neomezená energetická nezávislost, je možná pouze tehdy, pokud má dům 

dostatečně výkonné zdroje: 

 Vysoký výkon fotovoltaického zařízení (a dostatečnou kapacitu baterií pro případ delší 

nepřízně slunečních podmínek). 

 Dostatečnou zásobu paliva (v případě obnovitelných zrojů – biomasy). V případě časově 

neomezené nezávislosti je nutný vlastní zdroj produkce biomasy (dřevo, vlastní brikety 

zhotovené z vlastního biodpadu a podobně). 

 Dostatečný výkon pro ohřev TV. Ohřev může být zajištěn biomasovým kotlem, elektřinou 

nebo solárními kolektory. Nutná je kombinace zdrojů (např kotel + kolektory) pro vykrytí 

časových úseků, kdy jeden ze zdrojů nepracuje (např léto / zima). 

 Dostačující zásobu pitné vody z vlastního zdroje (vrt, studna, záchyt dešťové vody do nádrží + 

filtrace a úprava vody do pitného stavu) 

 Soběstačné zacházení s odpadní vodou v plné kapacitě (čistička + vypouštění, kořenová 

čistička, septik...) 
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Nutná kapacita nebo výkon těchto zdrojů závisí na tom, zda je nezbytná časově neohraničená 

soběstačnost, nebo postačí, aby byl dům soběstačný pouze po nějakou konkrétní, předem 

vypočítanou dobu. 

Tento časový údaj se odvíjí od požadavků investora. Motivací může být prostý strach ze ztráty 

cenných dat, obava z globální války nebo kolapsu civilizace (tzv. preppeři), ekologické smýšlení, 

fanouškovství do moderních technologií nebo touha po soběstačném stylu života bez smluv a 

poplatků. 

Rozdělme si dobu, po kterou dům funguje samostatně, do kategorií (tato práce se zaobírá zejména 

problematikou staveb třetí kategorie): 

 Krátkodobá = stavba bude po výpadku energií fungovat samostatně v řádu desítek minut 

nebo jednotek hodin. Toto slouží k překlenutí krátkých výpadků a v případě dlouhodobějšího 

výpadku stačí pro bezpečné povypínání počítačových systémů (bezpečné uložení dat) a 

případnou přípravu na výpadek delší (aktivace náhradních světelných zdrojů, příprava většího 

množství paliva, příprava na snížení obytného komfortu). Při krátkodobém výpadku nejspíše 

nebude potřeba řešit vytápění nebo ohřev TV, neboť schopnost akumulace a izolace 

konstrukce stavby udrží v řádu hodin dostatečný tepelný komfort. 

 Střednědobá = výpadek dlouhý desítky hodin nebo jednotky dnů. Tuto situaci si lze 

představit jako vážnou poruchu na přívodních sítích nebo zastavení dodávky tuhého paliva. 

Teplota v domě začne výrazně klesat (stejně jako teplota vody v zásobníku TV). Pro udržení 

obytného komfortu je zapotřebí dostatečná zásoba tuhých paliv (dřevo, biomasa v podobě 

briket a podobně). Vysoký požadavek je i na kapacitu baterií, které musí být schopny 

překlenout dlouhodobější zátěž za podmínek, kdy nebudou dobíjeny (dlouhá zimní noc, 

zamračeno). Výkon „fotovoltaické plochy“ musí být dost vysoký na to, aby byl schopen co 

nejrychleji dobít baterie do plně nabitého stavu, aby byl systém schopný opět pokrýt 

prodlevu bez sluneční energie. 

 Dlouhodobá = dům pracuje samostatně bez dodávek energií. Pro vytápění je nutné zajistit 

velkou zásobu paliva, které pochází z vlastních zdrojů. Nutný je tedy například vlastní les či 

dodávka dřeva z bezprotředního okolí při dodržení legálních postupů. Možná je i výroba 

briket nebo peletek z vlastních biologických odpadů. Požadavek na baterie a výkon 

fotovoltaických panelů je stejný jako ve střednědobé kategorii. Za nezávislou dodávku paliva 

můžeme považovat i jeho získávání z vnějšího zdroje, ale musí být zabezpečena dostatečná 

zásoba. 

Nezávislé bydlení na úkor snižování komfortu 

Důležitým aspektem je to, zda jsou uživatelé domu ochotni akceptovat situační snížení pohodlí 

bydlení. 

K energeticky nezávislému (ostrovnímu) způsobu bydlení patří odpovědné chování ke křehkým 

zásobám energie, a to obzvláště v období, kdy přírodní podmínky dlouhodoběji nenabízejí možnost 

dobití či doplnění zásob energie. Nutné je šetřit tepelnou i elektrickou energií. V případě „šetření 

teplem“ se jedná o snížení vytápěné interiérové teploty a hospodárné zacházení s teplou užitkovou 

vodou. 

Snížení potřeby elektrické energie může být chápáno buď jako hospodárné zacházení (účinné 
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spotřebiče, LED osvětlení, zodpovědné zhasínání, efektivní vaření), nebo přímé omezení užívání 

„nepotřebných“ spotřebičů na minimum (televize, fén, nehospodárný výkonný počítač, toustovač...). 

Snížení komfortu může být v menší míře aplikováno dlouhodobě, čímž se sníží riziko, že zásoby 

energií začnou docházet. To si lze představit jako například snížení interiérové teploty o jednotky 

stupňů (čímž se podstatně sníží spotřeba topiva) nebo zefektivnění (chytré omezení) provozu 

elektrických spotřebičů s vysokým příkonem (čímž se podstatně sníží spotřeba elektrické energie a 

tím rychlost vybíjení akumulátorů). V případě krátkodobé aplikace se jedná o omezení pohodlí ve 

chvíli, kdy uložená energie začne docházet. V tomto případě bude samozřejmě impakt výraznější – 

například výraznější snížení interiérové teploty, použití pouze nouzového osvětlení, úplné vyřazení 

nepotřebných (zábavních a pod.) elektrických spotřebičů, omezení „pohodlné“ hygieny nebo příprava 

pouze nevařených pokrmů. Záložní generátor se spalovacím motorem v tomto případě slouží jen pro 

pohon nutných zařízení, jako je elektrická pumpa ve studni, pohon ventilátoru nuceného větrání 

nebo napájení nouzového osvětlení. 

V ideálním případě je užito snižování životních standardů z dlouhodobého hlediska. Popřípadě je 

možno snížit pohodlí výrazněji (krátkodobě) v případě velmi nízkých zásob energií. Systém může stav 

energií neustále analyzovat a uživatele upozorňovat na nehospodárné chování či automaticky (po 

předešlém varování) odpojovat nedůležité spotřebiče nebo snižovat teplotu v prostoru. 

Cílová skupina, psychologie nezávislosti 

Z nutnosti akceptovat kompromisy co se týče pohodlí bydlení vyplývá, že stoprocentně energeticky 

nezávislé bydlení není pro každého. Dům nezávislý na energiích dodávaných „z venku“ je sám závislý 

na uživatelích, kteří jsou na energiích (hlavně elektřině – opět v případě nedostatku) nezávislí (čtení 

knížky versus sledování televize s přípravou popcornu v mikrovlnné troubě). Nutným požadavkem je 

schopnost a ochota uživatel se v případě potřeby aktivně přičinit na zajištění pohodového chodu 

systému, například jít ven, nasekat dřevo a přikládat do biomasového kotle (v případě využití 

biomasového kotle), ručně nahodit spalovací generátor a doplňovat palivo nebo napříkad otevírat 

okna a dům provětrávat (v případě výpadku nuceného větrání). V případě citlivého hospodaření 

s vodou (retence deště, využívání šedé vody) je nutná aktivní úržba systémů. Malá ČOV, kořenová 

čistička, septik či podobná zařízení také vyžadují pravidlou kontrolu a údržbu. 

Z psychologického hlediska je myšlenka nezávislosti na dodavatelích energií pro mnoho lidí určitě 

lákavá, ale klade na uživatele takového obydlí jistou míru zodpovědnosti. Nezodpovědné chování 

nebo nedostatečná údržba systémů může vést k tomu, že bude dům bez tepla a elektřiny – a to jen 

s velmi omezenou možností „nápravy“. 

Motivací k investici do takového bydlení bude zřídkakdy finanční stránka věci. Systémy zajišťující 

absolutní autonomii jsou masivně nadimenzované a drahé, nedá se tedy příliš počítat s reálnou 

finanční návratností. Cílovou skupinou budou spíše lidé vyznávající alternativní životní styl, který je 

blízký přírodě a ekologii, nebo lidé, kteří se chtějí vyhnout „nadvládě“ velkých dodavatelských 

společností, podepisování smluv a nekonečnému hrazení  poplatků. 
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Seznámení s modelovou stavbou (RD Roztoky) 

Typ stavby, způsob užívání 

„Tiché údolí v Roztokách u Prahy je poklidné místo obklopené bujnou přírodou. Z důvodů přírodních 

krás a blízkosti Prahy je oblíbenou turistickou destinací. Na úplném konci údolí byl navržen rodinný 

dům pro čtyřčlennou rodinu. Na pozemku se ve třicátých letech vyskytovalo veřejné koupaliště, 

později populární restaurace. Po jejím vyhoření v roce 2009 místo chátrá. Stavba zapadá do okolí a ctí 

bohatého ducha místa. 

Myšlenkou bylo navrhout jednoduchý a čitelný dům, který bude dobře navazovat na nejednoznačný 

ráz okolní architekury a na divokou přírodu, jíž je obklopen. Stavba by měla být co nejvíce napojena 

na okolní les a co nejlépe do něj zapadnout - „dům v lese“. Hlavním úkolem bylo vypořádat se s 

obtížnými podmínkami denního oslunění a podpoření krásných výhledů (jihozápad). Naopak šlo o 

potlačení kontaktu s esteticky nelichotivým a velmi zanedbaným severem. 

Pozemek se nachází na konci Tichého údolí v Roztokách u Prahy. Je obklopen divokou přírodou, z 

východní strany se dotýká skály. Z jižní a západní strany poskytuje nádherný výhled do přírody a od 

okolí je odříznut Únětickým potokem. Na pozemku se nachází ruina vyhořelé restaurace. Architektura 

Tichého údolí je smíšená, z velké části tvořená luxusními vilami z období 20. let 20. století.“ [10, Skála, 

strana 4] 

 

 

Obrázek č. 3 RD Roztoky – vizualizace jih [10] 
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Lokace, sluneční poměry 

 

Obrázek č. 4 Mapa Roztok u Prahy s vyznačeným umístěním stavebního pozemku [10] 

 

 

Obrázek č. 5 Situace [10] 
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Obrázek č. 6 Schéma zastínění části stavby z jižní strany a navazující architektonické řešení vedoucí k dlouhodobějšímu 
oslunění [10] 

Obrázek vlevo nahoře: „Dům je nutné z legislastivních a povodňových důvodů umístit na z hlediska 

přímého oslunění nevhodné místo. Jak je na schématu patrné, terénní vlna ve východní části pozemku 

v poledních hodinách zastiňuje podstatnou část půdorysu. V ranních hodinách slunce na 1NP 

nedosáhne téměř vůbec.“ [10, Skála, strana 8] 

Obrázek vpravo nahoře: „Z důvodu maximálního zisku slunečních paprsků po co možná nejdelší část 

dne bylo 2NP otočeno a povysunuto směrem na západ. Tím také vzniká zastřešená terasa. V 

prosluněných částech budovy se nacházejí obytné místnosti. Ve stinných prostorách jsou technické 

prostory a parkování.“ [10, Skála, strana 8] 

 

Architektonické a dispoziční řešení 

  

Architektonické řešení 

“Celý dům je vyřešen jako dva na sobě umístěné kvádry situované tak, aby byly obytné místnosti co 

nejvíce vystaveny dennímu slunci, neboť v dané pozici stavby dochází k velkému zastínění svahem a 

lesem (zastínění z východu a jihovýchodu a části jihu). Spodní část obsahuje prostory, které 

nepotřebují větší množství slunečního světla. Osluněná je pouze část, kde je umístěn obývací pokoj. 

Dolní hmota je perforována pouze menšími otvory a její fasáda je z obkladového gabionu. Vyjadřuje 

tak bezpečnost, mohutnost a odkazuje na dříve známou kamennou restauraci, na jejímž půdorysu 

stavba stojí. Horní část je otočena o 90° a povysunuta stěrem k západu, čímž se celá její jižní strana 
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vysune ze stínu vysokého zalesněného skaliska. Vytvořený přesah tvoří zastřešenou terasu. V 

kontrastu se spodním podlažím tato hmota působí lehce a vzdušně. Je tvořena ocelovou montovanou 

konstrukcí, která umožňuje bohaté prosklení. Fasáda horní hmoty je z patinované mědi. I přes to, že je 

to materiál moderní a barevně nezvyklý, je přírodní a dobře ladí s gabiony i okolní přírodou.“ [10, 

Skála, strana 4] 

 

Obrázek č. 7 Pohled jih [10] 

 

 

 

Obrázek č. 8 Pohled sever [10] 
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Obrázek č. 9 Vizualizace severozápad [10] 

 

 

Dispoziční řešení 

 

 

Obrázek č. 10 Dispoziční řešení 1NP [10] 
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„Dispoziční řešení navazuje na myšlenku získání maxima světla do obytných místností v domě, který 

stojí na stinném místě. Společenská a soukromá část jsou definovány spodním a horním podlažím. Po 

vstupu do budovy se ocitneme v zádveří, jež navazuje na chodbu, která je hlavním komunikačním 

uzlem prvního podlaží. Z chodby se dostaneme do prosluněné části (obývací pokoj) a na druhé straně 

do zastíněné (garáž se skladem, technická místnost, WC). Chodba bez oken je bohatě prosvětlena přes 

schodiště (které ve 2NP přiléhá na skleněnou stěnu) a z obývacího pokoje přes prosklené posuvné 

dveře. Prostorná chodba je využita k umístění vestavěných skříní, včetně prostoru pod schodišťovým 

ramenem.“ [10, Skála, strana 5] 

 

Obrázek č. 11 Dispoziční řešení 2NP [10] 

„V horním patře se ze vzdušné chodby dostaneme do dvou dětských pokojů, pokoje pro hosty, 

koupelny s WC a do ložnice. 

Ložnicová část tvoří vlastní soukromý celek – z ložnice vedou dveře do prostorné průchozí šatny, která 

směřuje do další koupelny s WC. Všechny obytné místnosti jsou orientované na jih, jihozápad a západ 

(východ a jihovýchod jsou zastíněny). Vstup a vjezd je ze severu.“ [10, Skála, strana 5] 

Konstrukční řešení 

„Těleso spodního podlaží je vyzděno z tvarovek typu Porotherm 24. Konstrukce je zateplena minerální 

vlnou a za vzduchovou mezerou obložena obkladovým gabionovým košem, který je vyskládán 

horninou z lokálních zdrojů. Jedná se o provětrávanou fasádu s přirozeným stoupavým proudem 

větracího vzduchu. Stropní konstrukce je tvořena jednosměrně pnutou spojitou železobetonovou 

monolitickou deskou o tloušťce 200 mm.  

Konstrukce horního podlaží je zhovotena jako ocelový skelet tvořený profily čtvercového průřezu o 

straně 75 mm. Prostorové ztužení je zajištěno obousměrným zavětrováním. Strop je tvořen „I“ profily 
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o výšce 180 mm, s osovou vzdáleností 1000 mm. Stěny i strop (střecha) horního podlaží jsou obloženy 

speciálními tepelně izolačními systémovými panely Kingspan. Objekt je založen na základových 

pasech a pilotách pod nosnými stěnami.“ [10, Skála, strana 5] 

 

Obrázek č. 12 Schéma konstrukčního řešení [10] 
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Vytápění budovy 

Vytápění RD Roztoky – úvod 

Vytápění ostrovního RD je komplexní problematikou, neboť teplo v domě je k přežití v zimním období 

nutné. Výpadek elektrického proudu je možné krátkodobě i dlouhodoběji přečkat – konzumace 

studených pokrmů nebo jejich příparava například na grilu, svícení kapesními svítilnami či svíčkami. 

Přípustné je i lehké snížení interérové teploty, a to v případech extrémní nepřízně počasí či v situaci 

krizového nedostatku zásob (paliva), rozhodně však teplota nesmí spadnout pod úroveň, kdy by byl 

pobyt v budově zdraví nebezpečný nebo nemožný. Je proto třeba navrhnout systém, který bude 

samostatně funkční a nezávislý na jiných typech energie (například na elektrické energii). 

Jako teplosměnné plochy se v konkrétní stavbě zdají nejvýhodnější podlahové konvektory a radiační 

otopná tělesa. 

Podlahové konvektory 

Důvod použítí podlahových konvektorů v konktétní stavbě je ten, že obvodové konstrukce jsou 

prosklené velkými plochami oken (architektonický záměr – propojení interiéru s exteriérem) a 

v případě „neofukování“ hrozí jejich orosování. Ohřátím oken lze také docílit eliminace nepříjemného 

efektu „studeného sálání“. 

Otopná tělesa („radiátory“) 

V místnostech, kde není rozměrná prosklená plocha a jsou potřeba vytápět, se nachází klasická 

otopná tělesa. Důvodem je jednoduchost instalace a také fakt, že místností bez velkých oken je 

v domě minumum a bylo by zbytečné do těchto místností (které jsou často neobytné – chodby a 

podobně) instalovat podlahové vytápění. 

Tepelné ztráty objektu 

Pro správný návrh zdroje tepla je nutné znát maximální tepelnou ztrátu objektu (výkon zdroje tepla) 

a roční potřebu tepla na vytápění a ohřev TV (množství paliva). 

Pro výpočet tepelných ztrát domu byly použity programy: 

-Teplo 2017 EDU [11] 

-Energie 2016 EDU [12] 

Program Teplo 2017 EDU byl využit pro přesný výpočet U hodnot (součinitel prostupu tepla) 

jednotlivých konstrukcí. Tyto U hodnoty jsou nutné pro práci s programem Energie 2016 EDU, který 

byl použit pro výpočet výsledné tepelné ztráty stavby. 
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Vypočítané hodnoty součinitele prostupu tepla U: 

Pozn.: Pro výpočet byly použity zjednodušené skladby – tzn. byly vynechány vrstvy, které nemají 

zásadní impakt na prostup tepla konstrukcí. Pro výpočet byly použity hodnoty z programu Teplo 2017 

EDU: 

 

1NP obvodová stěna (provětrávaná fasáda): 

Sádrová omítka 10 mm λ = 0,552 [W/m.K] 

Zdivo Porotherm 25 Profi 250 mm λ = 0,29 [W/m.K] 

Minerální vlna Isover 250 mm λ = 0,038 [W/m.K] 

U = 0,132 [W/(m2·K)]   
Tabulka č. 1 Tepelně izolační vlastnosti obvodové stěny 1NP 

Pozn.: Tato stěna byla oproti původní zadané konstrukci vylepšena. Tloušťka vrstvy tvořené minerální 

vlnou byla zvětšena ze 150 na 250 mm. 

 

1NP plochá střecha: 

Sádrová omítka 10 mm λ = 0,552 [W/m.K] 

ŽB deska 200 mm λ = 1,43 [W/m.K] 

XPS 250 mm λ = 0,035 [W/m.K] 

U = 0,134 [W/(m2·K)]   
Tabulka č. 2 Tepelně izolační vlastnosti ploché střechy nad 1NP 

2NP obvodová stěna: 

Sádrokarton 20 mm λ = 0,22 [W/m.K] 

Panel Kingspan KS1000 AWP 170 mm - 
U = 0,133 [W/(m2·K)]   

Tabulka č. 3 Tepelně izolační vlastnosti obvodové stěny 2NP 

2NP plochá střecha: 

Sádrokarton 30 mm λ = 0,22 [W/m.K] 

Panel Kingspan KS1000 RW 195 mm - 
U = 0,119 [W/(m2·K)]   

Tabulka č. 4 Tepelně izolační vlastnosti ploché střechy nad 2NP 

2NP převis nad konstrukcí 1NP: 

Dřevěná podlaha 20 mm λ = 0,22 [W/m.K] 

Betonová mazanina 40 mm λ = 1,23 [W/m.K] 

Kročejová izolace 40 mm λ = 0,037 [W/m.K] 

ŽB deska 200 mm λ = 1,43 [W/m.K] 

EPS 150 mm λ = 0,037 [W/m.K] 

U = 0,174 [W/(m2·K)]   
Tabulka č. 5 Tepelně izolační vlastnosti konzoly 2NP 
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1NP podlaha ve styku se zeminou: 

Dřevěná podlaha 20 mm λ = 0,22 [W/m.K] 

Betonová mazanina 40 mm λ = 1,23 [W/m.K] 

EPS 140 mm λ = 0,037 [W/m.K] 

ŽB deska 150 mm λ = 1,43 [W/m.K] 

U = 0,239 [W/(m2·K)] R = 4,012 [(m2K)/W]  
Tabulka č. 6 Tepelně izolační konstrukce ve styku se zeminou 

Zasklení: 

Poměr zasklení (průsvitné plochy k neprůsvitným plochám) je na konkrétní stavbě vysoký, proto je 

izolační schopnost okenních ploch velice důležitá. Pro zasklení bylo použito moderní trojsklo (může 

být i varianta plněná speciálními plyny). Díky velkým jednolitým proskleným plochám se negativní vliv 

rámu na tepelené vlastnosti oken projeví jen minimálně (velký poměr plochy okna vůči rámu). 

Okna tvoří 21,6 % celkové ztráty prostupem tepla obálkou. 

Izolační trojsklo 
U = 0,6 [W/(m2·K)] 

Tabulka č. 7 Tepelně izolační zasklení 

Dveře, garážová vrata: 

V případě konkrétní stavby mezi neprůhledné výplňové konstrukce patří 2x bezpečnostní dveře a 1x 

garážová vrata. Koeficient U byl u obou konstrukcí volen tak, aby odpovídal moderním technologiím. 

Neprůhledně výpně otvorů tvoří 7,7 % celkové ztráty prostupem tepla obálkou. 

Bezpečnostní dveře 

Garážová vrata 
U = 1,0 [W/(m2·K)] 

Tabulka č. 8 Tepelně izolační vlastnosti neprůsvitných výplní otvorů 

Tepelné toky v budově - vstupy 

Jako vstupy do programu byly zadány pouze hodnoty a parametry, které ovlivňují tepelně – 

energetické hospodaření objektu. Tedy základní nastavovací parametry jako exteriérové teploty 

v průběhu roku, návrhová interiérová teplota, obsazenost, geometrické parametry stavby, tepelně 

izolační vlastnosti obalových konstrukcí, tepelná akumulace stavby, vliv tepelných vazeb, parametry 

přípravy teplé vody, způsob větrání. 

Vzhledem ke specifickému provozu energeticky nezávislého domu nebyly do výpočtu zaneseny vlivy 

tepelných zisků od obyvatel a spotřebičů. Solární zisky okny ve výpočtu zahrnuty jsou (plochy 

prosklení k jednotlivým světovým stranám). 
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Obrázek č. 13 Vstup do programu – základní popis zóny 

 

 

Obrázek č. 14 Vstup do programu – příprava teplé vody 
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Obrázek č. 15 Vstup do programu – nucené větrání 

 

 

Obrázek č. 16 Vstup do programu – plochy a tepelně izolační vlastnosti obalových konstrukcí 
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Tepelné toky v budově – výstupy 

 

Obrázek č. 17 Výstup z programu - plochy a tepelně izolační vlastnosti obalových konstrukcí 
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Obrázek č. 18 Výstup z programu – tepelné ztráty (obálka budovy) 

 

 

Obrázek č. 19 Výstup z programu – energetický štítek obálky budovy 
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Obrázek č. 20 - Výstup z programu – sumarizace výsledků pro zónu 

 

 

 

Obrázek č. 21 Výstup z programu – potřeba tepla na přípravu TV 
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Roční potřeba tepla na ohřev TV činí 9886,5 MJ, při započetní ztrát systému to je 12 GJ. 

Stálý příkon do zásobníku je cca 400 W. Maximální příkon do zásobníku je dán odběrovou křivkou 

odběru TV v RD a charakterem chování uživatelů. Problematika maximálního výkonu řeší to, jak z 

„ochlazené“ vody v zásobníku vyrobit „ohřátou“ za dobu kratší, než nastane další odběr. 

To, jaký výkon je potřeba pro krytí ztrát v zásobníku TV, popisuje tento vzorec: 

 

 

Obrázek č. 22 Vzorce pro výpočet požadovaného množství energie a výkonu ohřívače pro přípravu TV [13] 

 

Například zásobník o kapacitě 200l, ohřívaný ze studené vody (10°C) na teplou (55°C) za 3 hodiny 

potřebuje dodávat výkon 3500W. Pokud tedy počítáme se situací, že bude zásobník úplně „studený“ 

a náš požadavek bude nahřát ho za 3 hodiny, musíme z výkonu kotle vyhradit 3 kW pro tento účel. 

Ten samý zásobník se bude v běžném provozu nahřívat méně. I při větším odběru TV nedojde 

k naředění jeho objemu až na 10°C. Například v situaci, kdy se voda v zásobníku naředí na 40°C, 

budeme na její dohřátí za 2 hodiny potřebovat 1750 W. 
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Obrázek č. 23 Výstup z programu – přehledné výsledky výpočtu pro celou budovu 

 

Sumarizace výsledků: 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou U = 0,22 [W/(m2·K)] 

Výsledný měrný tok obálkou H = 202 [W/K] 

Maximální tok obálkou (te = -13°C) 6,7 [kW] 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy 32 [kWh/(m2·a)] (Nízkoenergetický standard) 

Roční potřeba tepla na vytápění budovy 33,5 [GJ] nebo 9,3 [MWh] 

Roční potřeba tepla na ohřev TV 12 [GJ] nebo 3,3 [MWh] 

Celková roční potřeba tepla 45,5 [GJ] nebo 12,6 [MWh] 

Výkon nutný pro pokrytí ztrát (obálka + TV) 9 [kW] 
Tabulka č. 9 Stručná sumarizace výsledků 
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Varianty řešení vytápění 

Tepelné čerpadlo 

Pracuje na jednoduchém principu uchovávání „výparného tepla“ a uvolňování „kondenzačního tepla“ 

při změně skupenství (Carnotův cyklus). Teplo je takovýmto způsobem možno „přenášet“ z jednoho 

prostředí do druhého. Tepelná výměna na „koncích“ čerpadla může být i mezi různými skupenstvími 

(např. voda-vzduch a podobně). Úspěch tohoto vynálezu spočívá v tom, že zařízení je schopné 

„přepravit“ více tepelné energie, než je použito na jeho pohon (kompresor, čerpadlo). Tento poměr 

udává tzv. topný faktor COP. Čím je tento faktor vyšší, tím pracuje čerpadlo efektivněji [6]. 

Pro použití tepelného čerpadla v energeticky nezávislé budově je samozřejmě nutné ho napájet z 

„vlastnoručně vyrobených“ zdrojů (například z baterií dobíjených fotovoltaickými panely). Fakt, že 

tepelné teplené čerpadlo potřebuje ke svému provozu nemalé množství elektrické energie, je pro 

použití v autonomním bydlení problém. Pokud nastane situace, že elektrická energie dojde (baterie 

se vybijí), čerpadlo přestane fungovat a dům přijde kromě elektřiny i o zdroj tepla. Pravděpodobnost, 

že k této situaci dojde, je zvýšena tím, že v zimě (tedy v období, kdy je potřeba tepla nejvyšší), je 

výkon fotovoltaických panelů minimální. Dochází tedy ke stavu, kdy tepelné čerpadlo vyžaduje vysoký 

elektrický příkon, ale fotovoltaická elektrárna funguje minimálně. Riziko kolapsu systému je tedy 

vysoké. V ostrovním domě je aplikace tepelného čerpadla riziková. 

Plynový kotel 

Plynový kotel je zařízení, ve kterém dochází k efektivnímu spalování plynu. Teplo, které vznikne 

spalováním, ohřívá výměník, jímž protéká otopné médium (voda). Moderní kondenzační kotle umí 

díky svojí technologii využívat i skupenské teplo, které se uvolňuje v prostoru odvodu spalin 

kondenzací vodních par. Zařízení nabízí mnoho výrobců v mnoha variantách a je dobře regulovatelné. 

Pro autonomní aplikaci je ale nevhodné z důvodu, že ke stavbě nevede žádný plynovod. Je sice 

možné vybudovat zásobník plynu, ale ten bude pro potřeby vytápění RD velmi objemný. 

Z požárnického hlediska může představovat zásobník plynu nebezpečný objekt, kolem kterého je 

třeba dodržet ochranné pásmo. Pokud bude zásobník zkapalněného plynu dostatečně objemný, 

můžeme hovořit o autonomním provozu. 

Z politického hlediska je však plyn strategická surovina, jejíž dostupnost nemusí být v budoucnu 

samozřejmá. Z tohoto hlediska se tedy příliš nehodí k „autonomnímu životnímu stylu“ či psychické 

pohodě způsobené jistotou nezávislosti. 

Nutné je zajištění oběhu otopné vody otopnou soustavou. V případě použití nuceného oběhu je tedy 

nutné elektricky napájet čerpadlo. V případě absolutního výpadku proudu (vybití baterií) bude tedy 

systém nefunkční, i když topného média bude dostatek. Moderní zařízení (kotle) mohou navíc 

potřebovat napájení pro pohon inteligentní elektroniky, která je řídí. 

Elektrické vytápění 

Elektrické vytápění funguje na principu odporové součástky (např. odporový drát, spirála), která své 

elektrické ztráty přeměňuje na tepelný výkon. Typicky dochází k ohřevu vzduchu (přímotop), masivní 
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hmoty, která je schopná naakumulované teplo delší dobu uvolňovat (akumulační kamna) nebo 

k ořevu vody (bojler, elektrický kotel). 

Problematika autonomního provozu je však podobná jako u tepelného čerpadla. Tedy že potřeba 

elektrické energie na vytápění je maximální v období, kdy fotovolatická elektrárna funguje 

minimálně. Oproti tepelnému čerpadlu je situace ještě horší v tom, že elektrické vytápění je daleko 

méně efektivní než tepelné čerpadlo. Z toho vyplývá, že potřeba elektrické energie na vytápění bude 

ještě výrazně vyšší. Tento koncept se tedy pro ostrovní bydlení jeví jako nefunkční. 

Kotel na biomasu 

Zařízení spaluje biomasu (dřevo, peletky, biomasové brikety...) a z tepla, které vznikne, ohřívá 

výměník, jímž protéká otopné médium (voda). Princip funkce je tedy podobný jako u plynového 

kotle, ale místo plynu jsou coby palivo (zdroj energie) použity dřevité a podobné materiály. Tato 

moderní zařízení mají málo společného se zastaralými kotli podobných principů. Současná zařízení 

jsou efektivní (např. spalují i jinak odpadní dřevoplyn), inteligentně řízená, regulovatelná a spolehlivá. 

Pro potřeby ostrovního bydlení je potřeba disponovat dostatečnou zásobou paliva (ideálně například 

celosezónní zásoba). Palivo musí být vhodně uskladněno (vlhkost, degradace povětrnostními 

podmínkami, dřevokazné houby). Z politického hlediska se však narozdíl od plynu nejedná o 

strategickou surovinu. Teoreticky by mělo být palivo tohoto typu dlouhodobě dostupné, cenově stálé 

a získatelné z lokálních zdrojů. Navíc je ekologické, velmi výhřevné a neměl by být problém ho 

(například jednou ročně) dovážet a doplňovat zásobu. 

Nutné je zajištění oběhu otopné vody otopnou soustavou. V případě použití nuceného oběhu je tedy 

nutné elektricky napájet čerpadlo. V případě absolutního výpadku proudu (vybití baterií) bude tedy 

systém nefunkční, i když topného média bude dostatek. Moderní zařízení (kotle) mohou navíc 

potřebovat napájení pro pohon inteligentní elektroniky, která je řídí. 

Kogenerační kotel na biomasu (peletky) 

Princip funkce je stejný jako u klasického biomasového kotle. Funkcí navíc je princip kogenerace 

(kogenerace = výhodná výroba více druhů energie najednou). V tomto případě jsou kotle vybaveny 

Stirlingovým motorem, který přeměňuje teplo na elektrickou energii. Nabídka těchto zařízení je dosti 

omezená a toto řešení najdeme až na vzácné výjimky pouze u kotlů peletkových. 

To, že kotel kromě tepla produkuje i elektrickou energii, řeší problém s pohonem zařízení, která 

s vytápěním souvisí a jsou na elektrické energii závislá. Jedná se o pohon oběhového čerpadla a 

řídicích systémů, které s vytápěním souvisí. Stirlingův motor o výkonu stovek Wattů dokonce může 

pohánět i další zařízení nutná pro hygienický provoz budovy (pohon ventilátorů nuceného větrání, 

pohon čerpadla ve studni, napájení EZS a EPS, atd.). 

Toto řešení tak poskytuje jak nezávislost na palivu (při zajištění dostatečné zásoby paliva – peletek) i 

na elektrické energii, neboť při provozu kotle je produkován elektrický výkon, který postačí na pohon 

oběhových čerpadel a řídicích systémů vytápění (nebo i dalších nutných systémů, například větrání). 

V případě výpadku elektrického proudu (vybití baterií a nedostatek oslunění FV panelů) tak bude 

systém vytápění fungovat, a tím zajistí nutný tepelný komfort v objektu. Přebytky eletrické energie 

z kotle mohou dobíjet společné bateriové pole. 
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Krbová vložka, kamna 

V uzavřeném prostoru dochází ke spalování biomasy (dřevo, brikety...). Toto teplo (oheň) ohřívá 

konstrukční plochy krbové vložky nebo kamen a radiační a konvekční složkou šíří teplo do okolního 

protoru. Výhodou je jednoduchost, široká variabilita použitelného paliva, jednoduchá údržba a 

nezávislost na jiných energiích. Nevýhodou je nižší efektivita než nabízí například kotel. 

Pro autonomní použití v případě menších objektů se může jednat o vhodné řešení. Velkou výhodou 

může být absolutní nezávislost na palivu v případě, kdy stavba disponuje například rozlehlejším 

pozemkem s dřevitým porostem, nebo lze sbírat palivo v okolí (podle zákona). 

Konkrétní návrh zdroje tepla 

Návrh typu zdroje tepla - primární 

Pro aplikaci v RD Roztoky byl zvolen kogenerační kotel na peletky se Stirlingovým motorem. 

Důvodem jsou výhody popsané v předešlých odstavcích – energetická nezávislost (podmínkou je ale 

zajištění dostatečné zásoby peletek) a integrace Stirlingova motoru, který vyrábí dostatek elektrické 

energie pro pohon systémů, jež přímo souvisí s provozem otopné soustavy. Výhodou je, že systém 

vytápění je sám o sobě nezávislý na statusu fotovoltaické elektrárny, respektive stavu nabití baterií. 

V případě vyřazení domovního systému distribuce elektrické energie z provozu zůstane systém 

vytápění plně funkční. 

Požadavek na parametry kotle: 

Výkon nutný pro pokrytí maximální tepelné 
ztráty obálkou budovy 

6,7 [kW] 

Výkon nutný pro pokrytí nadprůměrného 
dohřívání zásobníku TV 

cca 2 – 2,5 [kW] 

Celkový požadovaný maximální výkon kotle 9 [kW] 
Tabulka č. 10 Požadovaný výkon kotle 

Pro pokrytí tepelné ztráty objektu a na ohřev TV byl zvolen kotel ÖkoFen PELLEMATIC SMART_E. 

Jedná se o supermoderní kogenerační kotel s automatickým přisáváním peletek a integrovaným 

zásobníkem o objemu 600 litrů. Takovýto zásobník je nutný pro plynulý a bezproblémový chod 

Stirlingova motoru (kotel využívá tento zásobník jako úložiště tepla, ze kterého je Stirlingův motor 

poháněn). Ohřev TV probíhá průtokově přes tento zásobník (zásobník v kotli má integrovanou 

teplosměnnou plochu). Tedy nedochází přímo ke skladování TV v samostatném zásobníku, dochází 

pouze ke skladování tepla určeného mimo jiné pro ohřev TV. Fyzikální princip i koncový efekt je 

totožný jako při použití samostatného zásobníku, dojde ale k ušetření nákladů a místa za další 

zásobník [14]. 
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Obrázek č. 24 Trojrozměrný řez použitou kogenerační jednotkou s vyznačeným umístěním Stirlingova motoru (zařízení 
napravo) [15] 

 

 

Obrázek č. 25 Přehled technických parametrů použité kogenereční jednokty [15] 
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Návrh typu zdroje tepla – sekundární 

Pro „bezpečné“ zajištění energetické nezávislosti domu byl navržen i sekundární zdroj tepla, a to 

krbová vložka Romotop HEAT 3g L 88.50.01. Výhodou je, že tento zdroj tepla je absolutně spolehlivý 

a jednoduchý a je schopný fungovat na různá paliva (dřevo, brikety...). V případě nouze lze topit i 

palivy nižších jakostí (nahnilé dřevo, klestí, klacky, papír či papírové brikety vlastní výroby, piliny, 

šišky, suchý zahradní odpad...). Regulovatelný výkon krbové vložky 4,5 – 11,7 kW plně postačí pro 

pokrytí tepelných ztrát objektu v zimě (6,7 kW) [16]. 

Výkonová rezerva při maximálních výkonech pokryje vyšší podíl větrání v prostoru během využívání 

krbu (při hoření je nutné zajistit vyšší dodávku kyslíku do interiéru, což zajistí přirozený tah komína). 

Zvýšené provětrávání interéru může být také způsobené periodickým zásobováním krbového 

prostoru palivem (nošení paliva z exteriéru do interiéru => otevírání dveří). 

 

Obrázek č. 26 Použitá krbová vložka Romotop HEAT 3g L 88.50.01 [16] 



41 
 

 

 

Obrázek č. 27 Přehled technických parametrů použité krbové vložky Romotop HEAT 3g L 88.50.01 [16] 

Množstevní zásoba paliva (energetická nezávislost) 

Využití peletek jako zdroje energie pro autonomní bydlení je možné pouze v případě, kdy je zajištěna 

dostatečná zásoba paliva. 

 

Obrázek č. 28 Peletky [17] 

Roční potřeba tepla pro pokrytí 
tepelné ztráty obálkou budovy 

33,5 [GJ] 9,3 [MWh] 

Roční potřeba tepla pro pokrytí 
zásobníku TV 

12 [GJ]  3,3 [MWh] 

Roční celková potřeba tepla 45,5 [GJ] 12,6 [MWh] 
Tabulka č. 11 Přehled celkové roční potřeby tepla 
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Z tabulky výše vyplývá, že kotel pro zajištění všech požadovaných funkcí potřebuje 45,5 GJ nebo 12,6 

MWh energie ve formě paliva (peletek). Roční potřeba tepla pro ohřev TV je nadnesená, neboť je 

počítána na celý rok a v letním období nebude ohřívána kotlem, ale přebytky z FV elektrárny. Do 

celkových zásob je však počítáno s tím, že například FV elektrárna nebude z důvodu poruchy 

fungovat. Maximální možná množstevní potřeba paliva je tak na straně rozumné (ne zbytečně 

předimenzované) bezpečnosti. 

Výhřevnost pelet výrobci uvádějí okolo 18 MJ/kg, což je hodnota nadnesená. Tyto hodnoty vycházejí 

z norem ÖNORM M 7135, či DIN 51731, kde se pro měření výhřevnosti používá dokonale suchý 

materiál, který vykazuje lepší výhřevnost. Dle současných pozorování, výzkumů a výpočtů se reálná 

výhřevnost pelet, tedy pelet nasycených „normální“ vzdušnou vlhkostí, pohybuje okolo 16,5 MJ/kg 

[18]. 

Tato hodnota bude uvažována pro výpočet množství zásoby. 

 

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒𝑘 [𝑘𝑔] =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑎 [𝑀𝐽]

𝑣ýℎř𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑡 [𝑀𝐽/𝑘𝑔]
 

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒𝑘 [𝑘𝑔] =
45500

16,5
= 2757,6 𝑘𝑔 ~ 𝟐, 𝟖 𝒕 

 

Z výpočtu vychází, že pro pokrytí ročního provozu kotle je potřeba 2,8 tuny peletek. Jedno kompletní 

(roční) doplnění zásoby vyjde zhruba na 16 800,- Kč (při průměrné ceně cca 6000 Kč/t – stav k 

datu 07/2018). Pro zjištění, jaký má toto hmotnostní množství objem, je zapotřebí znát sypanou 

měrnou hmotnost daného materiálu. Tedy jakou hmotnost má volně nasypaný m3 konkrétního 

paliva. Tato hodnota je důležitá pro rozhodnutí o umístění zásobníku v budově a pro obecnou 

představu jeho rozměrů (rozmístění dalšího vybavení, pohyb v místnosti, možnosti plnění zásobníku a 

manipulace s jeho prvky). 

Palivo Měrná hmotnost sypká 

Peletky 500 kg/m3 

Tabulka č. 12 Sypká měrná hmotnost peletek 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒𝑘 [𝑚3] =
ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í [𝑘𝑔]

𝑚ě𝑟𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑦𝑝𝑘á [𝑘𝑔/𝑚3]
 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒𝑘 [𝑚3] =
2800

500
= 𝟓, 𝟔 𝒎𝟑 

Na vypočítanou roční zásobu peletek byl zvolen zásobník ÖkoFen FLEXILO COMPACT, který je plně 

kompatibilní se zvoleným kotlem PELLEMATIC SMART_E. Výrobce nabízí i systémové řešení pro 

dopravu peletek do kotle (vakuový sací systém). Zásobník je vybaven senzorem, který hlídá hladinu 

peletek a upozorní na jejich nedostatek [19]. 
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Obrázek č. 29 Tkaninový zásobník ÖkoFEN Flexilo Compact [20] 

 

Velikostní varianty zásobníku vysokého 2,4m: 

Pozn.: Uvedená výška je výška dřevěné konstrukce. Tkanina vyplněná peletami zasahuje nad rám (viz 

obrázek výše) 

 

 

Obrázek č. 30 Přehled velikostních variant peletového zásobníku ÖkoFEN Flexilo Compact [20] 
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Zvolena byla nejmenší varianta KGT1814, která pojme až 3,3 tuny peletek. V budově RD Roztoky se 

navržený zásobník bez komplikací vejde do skladovací místnosti, která přímo souvisí s kotelnou. 

Vakuové přisávání bude mít velmi krátké vedení, což přispívá k jeho účinnosti a spolehlivosti. 

Skladovací místnost, kde je navrženo umístění zásobníku, je přístupná dveřmi přímo z exteriéru. 

Údržba a hadicové (nebo v případě nouze ruční) plnění zásobníku je možné.  

 

Obrázek č. 31 Vakuový systém přisávání peletek ze zásobníku [14]  

 

Schéma navrženého otopného systému 

Viz přílohy: 

 Schéma vytápění, umístění zařízení v TM (1NP) 

 Schéma vytápění, umístění zařízení v TM (2NP) 
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Získávání elektrické energie v budově 

Potřeba elektrické energie – bilance 

Spotřeba elektrické energie (jak celkové množství, tak doby odběru) v RD je dopředu obecně špatně 

určitelná. Může za to nemožnost dopředu odhadnout chování uživatelů a způsob užívání budovy 

(například obyvatelé pracují / nepracují doma, v kolik vstávají...). 

Obecně lze odebíranou energii rozdělit na dva typy: 

  

Uživatelská energie (domácí spotřebiče) 

Pro nadimenzování průměrného systému je nutné znát, jaká je průměrná spotřeba elektrické energie 

v domácnosti. Tento údaj je velmi specifický, záleží na chování uživatelů a informace ohledně této 

hodnoty se velmi liší. Obecně lze ale říci, že průměrná roční spotřeba RD se pohybuje mezi 2200 – 

2800 kWh/rok. Tento rozsah hodnot vychází z kalkulaček dodavatelů a od lidí, kteří se na internetu 

dělí o svá pozorování ohledně spotřeby. V této hodnotě jsou samozřejmě započítaná i neuživatelská 

zařízení (čerpadla, ventilátory...) [21]. 

 

Celková odebíraná 
energie 

Uživatelská energie 
(spotřebiče, osvětlení...) 

LZE OVLIVNIT 

Energie pro napájení 
zařízení zabezpečujících 
chod budovy (čerpadla, 

větrání...) 

NELZE OVLIVNIT 
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Obrázek č. 32 Výstup z kalkulačky pro modelovou domácnost (modelová domácnost vychází z údajů o spotřebičích, které 
lidé nejčastěji do kalkulačky zadávají). 2240 kWh ročně je spíše optimistická hodnota [22] 

 

2200 – 2800 (Ø2500) kWh ročně lze převést na 6 – 7,7 (Ø6,85) kWh denně anebo na 250 – 320 

(Ø290) Wh za hodinu (stálý hodinový odběr 290 W). 

Údaj o průměrné spotřebě domácností může být zavádějící, neboť v době výpadku dodávky 

elektrického proudu (v případě autonomní budovy se jedná o výpadek dodávky z fotovoltaických 

panelů) lze úměrně upravit (zvýšit) hospodárnost chování obyvatel (možno říci i snížit komfort 

bydlení), a tím spotřebu elektrické energie výrazaně snížit, čímž se prodlouží doba, po kterou je dům 

schopen fungovat pouze na instalované baterie. 

Hospodárnost chování obyvatel (uživatelská spotřeba) 

Pro odhad (výpočet toho, kolik „celý dům“ spotřebovává elektrické energie) si zavedeme pojem 

„stálý odběr“. Stálý odběr je hodnota, jež vyjadřuje „rozmělněnou“ hodnotu příkonu přístroje do 

celého dne. Hodnota tedy uvažuje příkon přístroje a dobu, po kterou je denně používán. 

Reprezentuje tedy průměrnou hodnotu příkonu po celý den, jež simuluje, že zařízení je zapnuté po 

celý den, ale odebere přesně tolik, jako když běží jen několik hodin denně s řádově vyšším odběrem. 

Pro odhad (výpočet) „stálého“ odběru uživatelských (vypínatelných) zařízení byl použit postup, při 

kterém se bere v úvahu průměrný příkon zařízení v provozu, ten je podělen 24 (počet hodin ve dni) a 

tento podíl je přenásoben počtem hodin, kdy je předpokládáno, že je zařízení v provozu. Je jasné, že 
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hodnoty jsou velmi přibližné, neboť dané hodnoty (příkony spotřebičů, používané typy spotřebičů 

nebo čertnost provozu se bude v různých rodinách velmi lišit). 

 

Obrázek č. 33 Přehled příkonů domácích spotřebičů [23] 

 

 

 

Obrázek č. 34 Přehled příkonů domácí výpočetní techniky [24] 
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To, jak lze upravovat hospodárnost chování, rozdělme do kategorií: 

 Velmi hospodárné chování = běží pouze nutné spotřebiče (lednice, mrazák), omezené LED 

osvětlení a prvky zajišťující komunikaci s okolím (modem, router, rádio, notebook, 

smartphony). 

 

Pro úspěšné „přepnutí“ domácnosti do toho módu je třeba zajistit, aby byly omezeny 

„parazitní“ stand–by režimy různých zařízení. Například automatickým odpojením 

konkrétních zásuvek v rozvodové skříni. Nárazově používané spotřebiče je potřeba podělit 

časovým koeficientem. Např. uvažujme, že omezené osvětlení pracuje 6 hodin denně. 

 

Spotřebiče v provozu: 

Spotřebič Spotřeba (+bezpečnostní přirážka) [Wh/h] 

Lednice s mrazákem (A+) 24 

Nouzové LED osvětlení (5x 5W LED + 
spotřeba měničů) 

30 / 24 * 6 = 7 

Modem + router 10 

Notebook 30 

Smartphone 2x 10 

∑ 81 ≐ 80 W 
Tabulka č. 13 Spotřebiče v provozu při velmi hospodárném chování uživatelů 

 

 Normální hospodárné chování = tradiční využívání spotřebičů s omezením těch, které 

vytvářejí velký odběr (fén, toaster, rychlovarná konvice, trouba...). Vaření pouze na indukční 

plotně, plnohodnotné LED osvětlení. Nárazově používané spotřebiče je potřeba podělit 

časovým koeficientem. Např. uvažujme, že indukční plotna pracuje 1 hodinu denně. 

 

Spotřebiče v provozu: 

 

Spotřebič Spotřeba (+bezpečnostní přirážka) [Wh/h] 

Spotřeba - Nízký komfort + 80 

Indukce (možno nahradit troubou) 2000 / 24 * 1= 80 

LCD televize 150 / 24 * 2 = 12 

Úsporné osvětlení domácnosti 17 (vychází z průměru -> uvažován časový 
koeficient) 

∑ 189 ≐ 190 W 
Tabulka č. 14 Spotřebiče v provozu při normálně hospodárném chování uživatelů 

 Nehospodárné chování = nehospodárný provoz domácnosti se vyznačuje nadužíváním 

spotřebičů, nezhasínáním a podobně. Stálý odběr za vypínatelné spotřebiče se v tom případě 

dá uvažovat v hodnotách kolem 400 – 500 W. 
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Graf č. 1 Porovnání stálých odběrů v závislosti na chování uživalelů 

 

Úroveň komfortu Odebíraný výkon [W] Výdrž při napájení 
kapacitou 1 kWh [hod] 

Výdrž při napájení 
kapacitou 10 kWh [hod] 

Nízký ~~ 100 W ~ 12,5 ~ 125 

Střední ~~ 200 W ~ 5,3 ~ 53 

Vysoký ~~ 250 - 300 W ~ 2,8 ~ 28 
Tabulka č. 15 Průměrný stálý odběr při různých úrovních hospodárnosti a teoretická doba při napájení kapacitou 1 kWh a 10 

kWh 

Neuživatelská energie pro napájení zařízení zabezpečujících chod budovy  

Je třeba si uvědomit, že kromě uživatelských odběrů výkonu (výše) potřebuje dům ke svému provozu 

aktivovat prvky, které upravují vnitřní prostředí a zajišťují dodávku pitné vody. Tato podkapitola je 

uvedena samostatně pro lepší přehlednost toho, co se dá a co se nedá úpravou hospodárnosti (tedy 

komfortu) ovlivnit. 

Vodárna (studnové čerpadlo) 

Výpočet odběru vodárny (čerpadlo, které vytlačuje vodu ze studně a v síti vytváří potřebný tlak) je 

potřeba maximálně zjednodušit na průměrný stálý odběr. Tato strategie dává smysl pouze 

z dlouhodobého hlediska – při rozlišení v řádu hodin nebo jednotek dnů je nepřesnost velmi vysoká. 

1 člověk -> 100 l/den 

4 lidé -> 400 l/den = 0,4 m3/den 
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Výkon čerpadla: 750 – 1200 W; počítejme 1000 W; Průtok čerpadla: 0,3 – 5 m3/h [25] 

5 𝑚3 … … … … … . .1000 𝑊ℎ 

0,4 𝑚3 … … … … … . . 𝑥 (𝑊ℎ) 

𝑥 =
0,4 ∗ 1000

5
= 80 𝑊ℎ; 𝑠𝑡á𝑙ý 𝑜𝑑𝑏ě𝑟 =

80

24
= 𝟑, 𝟑 𝑾 

 

Oběhové čerpadlo vytápění 

Typický odběr moderních čerpadel v reálné zátěži se pohybuje okolo 10 – 20 W. 

Pro potřeby výpočtu uvažujme 15 W. 

Ventilátor VZT 

Pro úsporný provoz budovy je nutná její těsnost s použitím nuceného větrání s rekuperací. Velmi 

moderní ventilátor s inteligentním řízením (EC – volné oběžné kolo) spotřebují 210 – 290 kWh/rok 

[26]. 

Pro výpočet uvažujme 260 kWh/rok. Stálý odběr je tedy 30 W. Pro systém, kde uvažujme dva 

ventilátory, je hodnota 60 W. 

Celkem – (stand-by) provoz budovy 

Zařízení Stálý odběr [W] 

Vodárna x2 6,6  

Oběh. čerpadlo vytápění 15 

Ventilátor VZT x2 60 

Stand–by režim spotřebičů 20* 

∑ 102 ≐ 100 W 
Tabulka č. 16 Průměrný stálý odběr zařízení zabezpečujících chod budovy 

 

*Poznámka:  do neovlivnitelných elektrických výdajů musíme započítat i stand-by režimy domácích 

spotřebičů. Stand-by je mód, kdy je spotřebič vypnutý, ale stejně odebírá energii, například ukazuje 

hodiny, potřebuje stálé napájení pro udržení paměti nastavení nebo díky stand-by režimu umožňuje 

rychlejší zapnutí. Zde je uvažována velmi nízká hodnota sumy stand-by odběrů, protože pro provoz 

takovéto autonomní budovy je nezbytné vybírat spotřebiče s nulovými odběry ve vypnutém stavu, 

nebo (manuálně / automaticky) vypínat přívod elektřiny do těchto spotřebičů v případě jejich 

nepoužívání. Bez těchto opatření může být stand-by spotřeba celé domácnosti 150 – 200W! 

Porovnání neuživatelského odběru pro provoz budovy s různými profily uživatelských odběrů: 
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Graf č. 2 Porovnání neuživatelského odběru pro provoz budovy s různými profily uživatelských odběrů 

 

Celková odebíraná energie 

Je otázkou, jakou konkrétní hodnotu pro výpočet (nadimenzování fotovoltaické elektrárny a využití 

Stirlingova motoru v kogenerační jednotce) použít. Pokud uživatelské energie (na provoz spotřebičů) 

sečteme s energiemi pro provoz budovy, dostaneme v případě „normálního hospodárného chování“ 

(cca 200 W) a průměrného „horšího“ stand-by režimu (200 W) výslednou hodnotu zhruba 400 W 

(pozn.: ve výpočtu výše vyšel stand-by režim budovy – neuživatelský příkon 100W). Tato hodnota je 

ovšem příliš vysoká a je v rozporu s českým průměrem 2500 kWh/a neboli průměrný stálý odběr 

těsně pod 300 W. 

Vysvětlení mohou být dvě: 

1) Uváděná průměrná stand-by hodnota 200 W je přiliš vysoká. 

2) Rozdíl zhruba 100 W si lze vysvětlit tak, že se uživatem ovlivnitená a uživatelem 

neovlivnitelná energie sčítá pouze v případě čerpadel a ventilátorů VZT a podobně, nikoliv 

však v případě stand-by režimu spotřebičů. Když jsou spotřebiče v provozu, neodebírají již 

stand-by proud (energii), ale plný příkon. Z toho vyplývá, že když má spotřebič příkon 

například 300 W a ve „vypnutém“ stavu odebírá 10 W, nedají se tyto hodnoty do 

průměrného odběru sečíst, protože platí pravidlo „buď a nebo“. Tato „chyba“ v předešlých 

výpočtech může činit celkový rozdíl zhruba 100 W, a v tom případě výpočty sedí na český 

průměrný odběr domácností. 

 

Pro výpočet tedy uvažujme tyto hodnoty: 

Normální hospodárnost (∑ uživ. + neuživ.) 190 + 100 ≐ 300 W průměrný stálý odběr 

Vysoká hospodárnost (∑ uživ. + neuživ.) 80 + 100 ≐ 200 W průměrný stálý odběr 
Tabulka č. 17 Průměrný stálý odběr při normální a vysoké hospodárnosti chování 

 

 

Hospodárné chování

Provoz budovy

Normální chování

Provoz budovy

Nehospodárné chování

Provoz budovy
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Koncepce získávání elektrické energie v RD Roztoky 

Použitá koncepce získávání elektrické energie 

V RD Roztoky bude elektrická energie získávána převážně ze Stirlingova motoru, a to v otopném 

období. V teplých měsících (květen – září) bude elektrická energie získávána z fotovoltaické elekrárny. 

Pro případ výpadku obou těchto systémů je potřeba do celku zahrnout i záložní spalovací zdroj. 

 

Pro fungující řešení je tedy potřeba navrhnout systém, který pokryje předpokládanou roční spotřebu 

elektřiny 2500 kWh, průměrný stálý odběr 300 W (v případě nutnosti snížený na 200 W) a dokáže 

překlenout jistý časový interval bez dodávky energie (provoz čistě na baterie či v nouzi na záložní 

zdroj). 

Stirlingův motor - návrh 

Stirlingův motor je mechanické zařízení využívající cyklickou expanzi a stlačování vzduchu ve 

speciálním válci. Ve válci jsou dva písty (přehaněč a pracovní píst). Při zahřátí jednoho konce válce 

dojde k rozpohybování pístů a přeměny tepelné energie na mechanickou, posléze elektrickou [7]. 

Budova byla vybavena kogenerační jednotkou se Stirlingovým motorem (viz. kapitola vytápění). Pro 

pokrytí tepelné ztráty objektu a na ohřev TV byl zvolen kotel ÖkoFen PELLEMATIC SMART_E. Jedná se 

o supermoderní kogenerační kotel s automatickým přisáváním peletek a integrovaným zásobníkem o 

objemu 600 litrů. Takovýto zásobník je nutný pro plynulý a bezproblémový chod Stirlingova motoru 

(kotel využívá tento zásobník jako úložiště tepla, ze kterého je motor poháněn). Stirlingův motor je 

v tomto konkrétním případě ponořen do horké vodní lázně, jejíž energie (teplo) je dodávána kotlem 

na peletky a jejíž tepelná stabilita je zajištěna vysokým objemem ohřáte vody 600 l. Tato lázeň je 

fyzicky tvořena speciálním zaizolovaným zásobníkem otopné vody [14]. 

Produkce elektrického výkonu kogenerační jednotkou se tedy koná pouze v otopném období (měsíce 

mimo květen – září). Jmenovitý výkon Stirlingova motoru je 600 W [14]. 

Celková odebíraná 
energie 

Střídač - řízení Baterie 

Stirlingův motor Peletky 

Fotovoltaická 
elektrárna 

Sluneční záření 

Záložní zdroj 
(generátor se 

spalovacím motorem) 
Benzín / nafta 
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Pro výpočet bude hodnota bezpečnostně ponížena na 500 W. Výkon 500 W bez problému postačí pro 

pokrytí průměrného stálého odběru domu, který je zhruba 300 W v případě „normálně 

hospodárného“ chování obyvatel. 

Jmenovitý výkon použitého Stirlingova motoru 600 W 

Výkon použitého Stirlingova motoru pro výpočet 500 W 
Tabulka č. 18 Výkon použitého Stirlingova motoru 

Obecně lze říci, že použití Stirlingova motoru (v současné době pořád vcelku exotická varianta) řeší 

velkou část problémů s fotovoltaickou elektrárnou, která je v zimních měsících málo učinná, a je jí tak 

třeba pro použití v energeticky nezávislé budově předimenzovávat tak, aby v zimních měsících 

pokryla elektrické potřeby objektu (viz. výše). Další výhodou toho řešení (použití Stirlingova motoru) 

je, že pohon otopné soustavy (například oběhové čerpadlo) je nezávislý na okolních zdrojích – 

kogenerační jednotka (kotel) v provozu svojí produkcí elektrické energie tyto potřeby pokryje. 

Platí tedy implikace: 

Když je v provozu kotel, funguje otopná soustava. 

Stirlingův model je v provozu v měsících, když je zima a je potřeba dům vytápět. Tabulka níže 

vyobrazuje, ve kterých měsících lze v daných podmínkách (geografické podmínky) přepodkládat 

aktivaci kotle (kogenerační jednotky). 

1 (leden) Stirlingův motor AKTIVNÍ 

2 (únor) Stirlingův motor AKTIVNÍ 

3 (březen) Stirlingův motor AKTIVNÍ 

4 (duben) Stirlingův motor AKTIVNÍ 

5 (květen) Stirlingův motor NEAKTIVNÍ 

6 (červen) Stirlingův motor NEAKTIVNÍ 

7 (červenec) Stirlingův motor NEAKTIVNÍ 

8 (srpen) Stirlingův motor NEAKTIVNÍ 

9 (září) Stirlingův motor NEAKTIVNÍ 

10 (říjen) Stirlingův motor AKTIVNÍ 

11 (listopad) Stirlingův motor AKTIVNÍ 

12 (prosinec) Stirlingův motor AKTIVNÍ 
Tabulka č. 19 Přehled měsíců, kdy se dá očekávat aktivita Stirlingova motoru 

Za předpokladu, že bude Stirlingův motor aktivní v daných měsících a bude vyrábět tolik energie 

(výkonu), aby to pokrývalo průměrnou roční spotřebu domácností 2500 kWh (hodnota ověřená i 

vlastním výpočtem v kapitole „Bilance“), vyrobí za toto období zhruba 1460 kWh. 

Pokud bude v danou chvíli odběr výkonu vyšší, než je maximální výkon použitého Stirlingova motoru, 

bude tento výkyv kryt bateriemi, které se posléze dobijí (viz. dále kapitola „Baterie“). Tyto výkyvy 

nemají vliv na celkový vyrobený výkon.  
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Fotovoltaická elektrárna - návrh 

Úvod, požadavky na konkrétní FVE 

Fotovoltaická elektrárna (FVE) v ostrovním domě je svými dimenzemi a způsobem, kterým nakládá 

s vyrobenou elektrickou energií, odlišná od FVE „konvenční“. Při klasickém použití FVE v domě, jenž 

je připojen na veřejnou elektrickou síť, dochází k předávání energie mezi veřejnou sítí a 

fotovoltaickou elektrárnou. Veřejná síť tak slouží jako „baterie“ – v době, kdy FVE produkuje 

nadbytek energie, je tato energie „posílána“ do veřejné sítě. Naopak při nedostatku je možné energii 

ze sítě čerpat. Při návrhu takové elektrárny je důležité dbát na to, aby k takovým situacím docházelo 

co nejméně, tedy aby většinu toho, co FVE vyrobí, dům spotřeboval, a zároveň aby byla elektrárna 

dostečně nadimenzovaná, tedy aby byla potřeba odběru ze sítě co nejmenší. 

V případě ostrovního bydlení se nedá s takovouto „výpomocí“ ze strany veřejné elektrické sítě 

počítat. Z toho vyplývá, že je nutné tyto výkyvy balancovat systémem, který je přímo v budově (tedy 

je součástí FVE). 

Problematika nadprodukce a podprodukce nepředstavuje z krátkodobého hlediska nevyřešený 

problém. Přebytky se v takovém případě ukládají do baterií a v případě nedostaku přirozené 

produkce elektřiny (nedostatek slunečního osvitu) dochází k čerpární energie z baterií zpět do 

systému (a využití spotřebiči). 

To, co odlišuje FVE elektrárnu autonomního domu od elektrárny instalované do stavby, která je 

připojená na elektrickou síť, je její nadimenzování (předimenzování) na zimní období. Ostrovní dům 

potřebuje elektrickou energii po celý rok a nemůže spoléhat na příležitostnou „dávku“ ze sítě. 

Krizovou situaci zde představuje aktivace záložního zdroje se spalovacím motorem (například 

dieselový agregát), což je situace, která by takřka neměla nastávat (nutný přísun paliva narušuje 

ideovou energetickou nezávislost). V zimním období je dopadající radiační intenzita slunečního záření 

daleko nižší než v letních měsících a FVE musí být schopná v těchto podmínkách pracovat. 

Samozřejmě je nutná kooperace uživatelů budovy, kteří musejí pružně reagovat na změny produkce 

FVE a uzpůsobovat své šetrné chování. Pokud má tedy ostrovní dům v zimních měsících bez 

problémů hospodařit s elektrickou energií, potřebuje dostatečně výkonnou FVE (která je 

z perspektivy letních měsíců předimenzovaná) a šetrné uživatele. 

V letním období je potřeba hospodařit s přebytky elektrického výkonu. Ideálním řešením je například 

ohřev TV v zásobníku. Výroba elektrické energie fotovolataickým jevem a její následné využití pro 

ohřev vody za pomoci topné spirály je obecně neefektivní a nevýhodné, ale v situaci, kdy je potřeba  

poradit si s přebytky, je to efektivní řešení. Takového ukládání energie do TV navíc umožňuje 

deaktivaci kotle v tomto teplém a slunečném období. V případě, že přebytků je ještě více, je možné 

navíc dohřívat například bazén nebo zemní výměník. Pokud již není možné energii dále ukládat, musí 

dojít k deaktivaci části FVE (deaktivace určité plochy FV panelů). 

Díky tomu, že je v domě instalován Stirlingův motor, situace se znatelně zjednodušuje. FVE elektrárna 

pracuje převážně v letních (slunečných) měsících, a tak její dimenze nemusí odpovídat i zimním 

podmínkám. 
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Tabulka níže popisuje, ve kterých měsích se dá očekávat aktivita FVE (pokrytí spotřeby). 

1 (leden) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 

2 (únor) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 

3 (březen) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 

4 (duben) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 

5 (květen) FVE plně pokrývá spotřebu domu 

6 (červen) FVE plně pokrývá spotřebu domu 

7 (červenec) FVE plně pokrývá spotřebu domu 

8 (srpen) FVE plně pokrývá spotřebu domu 

9 (září) FVE plně pokrývá spotřebu domu 

10 (říjen) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 

11 (listopad) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 

12 (prosinec) FVE nepokrývá celou spotřebu domu* 
Tabulka č. 20 Přehled měsíců, kdy se dá očekávat aktivita FVE (pokrytí spotřeby) 

* FVE je v zimních měsících aktivní, ale s menším výkonem (účinností). V této práci je kladeno za cíl 

jednotlivé systémy nadimenzovat tak, aby byly schopné fungovat samostatně, a i tak byly dostačující 

(návrh na nejhorší možnou variantu), proto je v úvahách a výpočtech uvažováno, že buď funguje 

Stirlingův motor, nebo FVE (nikdy nefungují současně).  

V zimních měsících „lehce“ aktivní FVE bude vykazovat výkon, který je v danou chvíli přebytkem. Tyto 

přebytky lze teoreticky využívat například na nabíjení elektromobilů, elektrický ohřev TV (snížení 

potřeby peletek), ohřev bazénové vody a podobně. 

Výkon, který je třeba do domovní sítě dodat: 

Výkon, který je potřeba dodat mimo otopné 
měsíce (nepracuje Stirlingův motor) – spotřebiče 
+ elektrický provoz budovy 

1040 kWh 

Průměrný stálý odběr – spotřebiče + elektrický 
provoz budovy 

300 W 

Výkon, který je potřeba dodat mimo otopné 
měsíce (nepracuje kotel) – ohřev TV 

1375 kWh* 

Průměrný stálý odběr – ohřev TV 380 W 

Celkový výkon, který je potřeba dodat mimo 
otopné měsíce (nepracuje Stirlingův motor) 

2415 kWh 

Průměrný stálý odběr 680 W 
Tabulka č. 21 Průměrný stálý odběr, který je potřeba pokrýt za pomocí FVE 

* hodnota odvozená z celkové roční potřeby tepla (energie – výkonu) na ohřev TV. Hodnota je 

výstupem SW Energie 2016 EDU. Viz kapitola „Vytápění budovy“ [12]. 

FVE tedy musí být navržená tak, aby vyrobila za období své funkce přibližně 2415 kWh při stálém 

odběru 680 W. Stálý odběr je hodnota pouze orientační (a uměle vytvořená pro účely této práce) a v 

problematice fotovoltaiky nepoužitelná kvůli nestálosti slunečního osvitu. Pokud bude dodržena 

hodnota celkové výroby (potřeby), bude automaticky dodržena i hodnota stálého odběru. Dále tedy 

bude používána pouze hodnota 2415 kWh / měsíce č. 5, 6, 7, 8, 9. 
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Návrh FVE 

Hodnota, která obecně popisuje výkon FVE je kWp (kilowatt peak). Hodnota kWp udává, jaký má 

elektrárna výkon při plném osvětlení („peak performance“ = špičkový výkon). Ačkoli je tato hodnota, 

co se týče celkové vyrobené energie za časový úsek, poněkud zavádějící a nevypovídající, platí, že FVE 

o výkonu 1 kWp vyrobí v našich geografických podmínkách zhruba 1000 kWh elektrické energie [27]. 

Hodnota je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory, jako jsou geografické podmínky, sklon panelů 

nebo to, jaké je v daném roce počasí (slunce). Roční úhrn vyrobené energie se dá rozdělit i do měsíců, 

jak ukazují následující data ze dvou měření: 

 

Obrázek č. 35 Přehled vyrobené energie v jednotlivých měsících na 1 kWp [27] 

 

Obrázek č. 36 Přehled vyrobené energie v jednotlivých měsících na 1 kWp [27] 



57 
 

 

Při sečtení výkonu za jednotlivé měsíce skutečně vychází hodnota blízká 1000 kWh, v obou případech 

je to dokonce hodnota lehce vyšší. 

Z těchto údajů vyplývá, že za aktivní období (v případě RD Roztoky je to květen až září) 1 kWp 

vygeneruje zhruba 600 – 700 kWh. Ve výpočtu bude uvažována bezpečná hodnota 600 kWh. 

Roční úhrn slunečního záření v závislosti na geografické poloze v rámci České republiky vyjadřuje 

solární mapa [kWh/m2*rok]: 

 

Obrázek č. 37 Roční úhrn slunečního záření v závislosti na geografické poloze v rámci České republiky [28] 

 

Roztoky u Prahy (místo, kde je stojí navrhovaný RD) se nacházejí těsně nad severní hranicí Prahy. 

Jedná se tedy o zónu s ročním úhrnem 1026 – 1054 W/m2 [28]. 

Pro výpočet bude použita bezpečnější a přehlednější hodnota 1000 W/m2 (tedy platí, že každý 

instalovaný kWp v rámci FVE vyprodukuje ročně 1000 kWh). 

Obecně se udává, že 1 kWp je dosažen za pomoci 6,5 – 7 m2 fotovoltaických panelů, což odkazuje na 

účinnost panelu zhruba 15%. Účinnost 15% je nižší, než je u většiny moderních panelů (ty se běžně 

pohybují mezi 16 – 18%, špičkové panely mají hodnotu dokonce kolem 20%). V praxi jsou ale panely 

lehce zaprášené, nečisté, nedokonale naklopené a samotný systém vykazuje ztráty. Z tohoto důvodu 

praktická měření a zkušenost říká, že výsledná účinnost je 15% a na 1 kWp je potřeba instalovat 6,5 – 

7 m2 fotovoltaických panelů. Ve výpočtu uvažujme bezpečnější hodnotu 7 m2. 

Pro výpočet plochy FV panelů je tedy třeba vyřešit tuto úlohu: 

Kolik m2 FV panelů (a tedy i kolik kWp výkonu) je třeba na pokrytí období, ve kterém je nutné vyrobit 

2415 kWh. V tomto stejném období 1 kWp elektrárna se 7 m2 plochy vyprodukuje 600 kWh. 
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1 𝑘𝑊𝑝 … … … … … … … … … … … . … 600 𝑘𝑊ℎ 

𝑥 𝑘𝑊𝑝 (𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒) … … … 2415 𝑘𝑊ℎ 

 

𝑥 =
1 ∗ 2415

600
≐ 𝟒 𝐤𝐖𝐩 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙ů = 4 ∗ 7 = 𝟐𝟖 𝒎𝟐 

Standardní velikost FV panelu je 1650 x 995 mm. Při této velikosti je potřeba 17 panelů na pokrytí 

plochy 28 m2. Pro zvýšení bezpečnosti je možné navrhnout panelů více. 

Sumarizace výsledků: 

Instalovaný výkon  Za celý rok vyrobí Za aktivní období 
vyrobí 

Instalovaná 
plocha FV panelů 

Počet FV panelů 

1 kWp  1000 kWh 600 kWh 7 m2 4 ks 

4 kWp 4000 kwh 2415 kWh 28 m2 17 ks 
Tabulka č. 22 Tabulka navrženého instalovaného výkonu, produkce za aktivní období a plochy a počtu kusů FV panelů 

Jednotlivé panely lze zapojit různými způsoby. Možné je paralelní nebo sériové zapojení. Jak vyplývá 

z Ohmova zákona, způsob zapojení ovlivní celkové napětí nebo proud v systému, z čehož je třeba 

usuzovat schéma zapojení, průřezy vodičů a (ne)bezpečnost soustavy. Je možné výhodně využít 

kombinace těchto zapojení a nalezení kompromisu mezi složitostí, bezpečností a negativní reakcí na 

zastínění. Konkrétní schéma navrhne elektrotechnik znalý oboru. 

Baterie 

V případě budovy, která není energeticky nezávislá a je vybavena například FV systémem, není 

baterie nutností. Funkci baterie přebírá veřejná elektrická distribuční síť, do které je možné ukládat 

přebytky (elektřinu prodávat) a v případě nedostatku z ní čerpat (elektřinu kupovat). 

Baterie je ale nutným prvkem v systému energeticky autonomní budovy, kde funguje jako 

„vyrovnávací nádrž“. V případě nedostatku výkonu je možné z baterií odebírat, v případě přebytku 

baterie dobíjet (analogie k veřejné elektrické síti), a pokud možno je udržovat nabité pro případ další 

nutnosti odběru. Zatímco veřejná elektrická síť je vlastně „baterie“ o neomezené kapacitě, v případě 

baterií konvenčních je potřeba s jejich omezenou kapacitou počítat. 

V otopném období, kdy je aktivní Stirlingův motor uvnitř kogenerační jednotky, není problematika 

baterií až tak závažná. Dochází k plynulému, řiditelnému přísunu energie ve dne i v noci bez 

přerušení. Baterie v tomto případě slouží pouze jako zdroj pro případ, kdy je celkový příkon budovy 

krátkodobě vyšší, než je výkon Stirlingova motoru (500-600 W). Plný význam baterií se projeví 

v měsících, kdy kogenerační jednotka nepracuje a elektrická energie je získávána z fotovoltaické 

elektrárny. V tomto případě budou na baterie kladeny dva požadavky: 

a) Dodávat energii v noci, pravidelně 

b) Dodávat energii v době, kdy je dlouhodoběji zataženo 
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ad a) Lze předpokládat, že v „teplých“ měsících bude délka slunečního svitu s dostatečnou intenzitou 

po dobu zhruba 10 hodin. To znamená, že baterie budou aktivním zdrojem po dobu 14 hodin denně. 

Lze také předpokládat, že řídicí jednotka systému bude naprogramována tak, že k ohřevu teplé vody 

bude docházet ve dne, respektive ve chvílích, kdy je dostatečný osvit a vzhledem k celkové 

spotřebované energii za dané období dochází v tuto chvíli k „nadbytku“ energie. Pokud je tedy 

předpokládán úsporný odběr (viz kapitola „Bilance“) činící 200 W po dobu 14 hodin, výkon odčerpaný 

za noc bude 2,8 kWh. V případě normálního odběru (viz kapitola „Bilance“) činícího 300 W po dobu 

14 hodin, výkon odčerpaný za noc bude 4,2 kWh. 

Situace Doba odběru Hodnota stálého 
odběru 

Nutná kapacita baterií 

Noc – úsporný odběr 14 h 200 W 2,8 kWh 

Noc – normální odběr 14 h 300 W 4,2 kWh 
Tabulka č. 23 Noční odběr z baterií – úsporný a normální odběr 

ad b) Doba, po kterou je do systému dodávano méně energie, než je celkový průměrný požadavek, 

musí být překryta bateriemi. Je velmi těžké odhadnout, jaké podmínky nastanou. Obecně je potřeba 

systém nadimenzovat na nejhorší možnou situaci – to znanemená, že meteorologické podmínky jsou 

takové, že do systému z FVE nepřichází žádná energie. V takovém případě je systém nutné 

naprogramovat tak, aby po určité době, kdy nedostává energii (v době, kdy by jí dostávat měl), 

přepnul no nouzového režimu. 

Takovýto nouzový režim bude fungovat na principu odpojení všech „nepotřebných“ spotřebičů a 

snížení komfortu bydlení (například snížení teploty TV oproti teplotě, na kterou je běžně nahřívána) 

za účelem minimalizace spotřeby elektrické energie, a tím i maximalizace doby, kdy bude celek na 

baterie fungovat. Prakticky to lze ralizovat tak, že bude dům vybaven dvěma hlavními rozvodnami 

„živenými“ separátně dvěma připojeními z controlleru / inverteru. Každý okruh bude samostatně 

rozveden po domě a zásuvky, do kterých každý druh okruhu povede, budou mít různé barvy (pro 

odlišení). V běžném módu budou v provozu oba dva okruhy, v případě aktivace nouzového režimu se 

jeden okruh s „nadbytečnými“ spotřebiči odpojí a druhý okruh s „důležitými“ spotřebiči bude 

pracovat dále. 

Spotřebiče fungující v nouzovém režimu (viz kapitola „Bilance“): 

Uživatelské spotřebiče v provozu v nouzovém režimu: 

Spotřebič Stálý odběr [W] 

Lednice s mrazákem (A+) 24 

Nouzové LED osvětlení (5x 5W LED + spotřeba 
měničů) 

30 / 24 * 6 = 7 

Modem + router 10 

Notebook 30 

Smartphone 2x 10 

∑ 81 ≐ 100 W 

Úspora oproti běžnému režimu (pův. 200 W) ≐ 100 W 
Tabulka č. 24 Uživatelské (ovlivnitelné) spotřebiče aktivní v nouzovém režimu 

 

 



60 
 

Neuživatelské spotřebiče v provozu v nouzovém režimu: 

Zařízení Stálý odběr [W] 

Vodárna x2 6,6 

∑ 6,6 ≐ 10 W 

Úspora oproti běžnému režimu (pův. 100 W) ≐ 90 W 
Tabulka č. 25 Neuživatelské (neovlivnitelné) spotřebiče aktivní v nouzovém režimu 

Neuživatelské spotřebiče, které byly vyřazeny (z výčtu spotřebičů pro výpočet maximálního odběru): 

 Oběhové čerpadlo vytápění – obecně v neotopném období (tzn. v době, kdy je aktivní FVE) je 

neaktivní 

 2x ventilátor VZT – v teplém období lze větrat přirozeně bez energetických ztrát 

 Stand–by režimy spotřebičů – spotřebiče se stand-by odběry jsou vyřazeny „nedůležitým“ 

okruhem 

Ohřev teplé vody v nouzovém režimu: 

Zařízení Stálý odběr [W] 

Ohřev TV na 2/3 teplotu 250  

∑ 250 ≐ 250 W 

Úspora oproti běžnému režimu (pův. 380 W) ≐ 130 W 
Tabulka č. 26 Úprava příkonu ohřívače TV v nouzovém režimu 

 

Graf č. 3 Porovnání odběru v normálním režimu s odběrem v nouzovém režimu v různých oblastech (úspory energie) 

Celková úspora v nouzovém režimu: 

Odběrový celek Stálý odběr normální [W] Stálý odběr nouzový [W] 

Uživatelská spotřeba 200 100 

Neuživatelská spotřeba 100 10 

Ohřev teplé vody 380 250 

∑ 680 W 360 W 

Úspora oproti běžnému režimu 320 W 
Tabulka č. 27 Rozdíl stálého odběru v normálním a v nouzovém režimu 
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Graf č. 4 Celkové porovnání odběru v normálním režimu s odběrem v nouzovém režimu (úspora energie) 

Samotná kapacita baterií je také velmi ožehavá problematika. Pro správný návrh kapacity by bylo 

nutné na místě stavby instalovat měřicí zařízení a dlouhodoběji analyzovat tamější solární podmínky. 

Z tohoto pozorování by bylo jasněji zřejmé, jak dlouhé solární „pauzy“ v konkrétním místě nastávají. 

Dalším požadavkem je přání investora, jak dlouho má dům samostatně „přežívat“ bez slunce. 

Kvalitní baterie s uspokojivou životností a dobrými vlastnostmi (a jiné nelze doporučit) jsou drahé 

(zhruba 400 euro za 1 kWh uložené energie), a proto je tato rozvaha důležitá [29]. 

Konkrétní navržená kapacita je tak pouze orientační. 

Pro účely této práce bude požadavek na bateriovou soběstačnost 4 dny. To znamená, že systém 

bude 24 hodin pracovat samostatně v běžném odběrovém režimu 680 W (viz programové schéma a 

text níže), a poté 72 hodin v nouzovém režimu 360 W. 

Režim Průměrný odběr Doba Odebraný výkon 

Normální odběrový 
režim 

680 W 24 h 16,32 kWh 

Nouzový režim 360 W 72 h 25,92 kWh 

CELKEM - 96 h 42,24 kWh ≐ 43 kWh 
Tabulka č. 28 Potřebná kapacita baterií pro překlenutí navrženého časového intervalu (4 dny) s daným nastavením řidicího 

systému 

Pokud bude uvažován požadavek na bateriovou soběstačnost 4 dny a schéma naprogramování řídicí 

jednotky bude takové, jako je v diagramu níže, kapacita baterií musí být 42,24 kWh. Finančně taková 

kapacita reprezentovaná v kvalitních LiFePO bateriích činí zhruba 17 000 euro (cca 440 000,- Kč při 

kurzu 25,75,- Kč za 1 euro). 
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Obrázek č. 38 Úhledná instalace moderních LiFePO baterií [40] 

 

Naprogramování systému pro aktivaci nouzového režimu 

Způsobů, jak naprogramovat řídicí jednotku elektrického systému v budově, je mnoho, a tak pro 

finální rozhodnutí o nejlepší variantě by bylo nutné zkoušení a testování v reálných podmínkách. Zde 

budeme uvažovat nastavení, které se zdá teoreticky funkční. 

Nastavení řídicí jednotky slovy: 

Řídicí jednotka funguje v normálním režimu a cyklicky využívá baterie (den/noc). Pokud však nastane 

situace, že je výpadek delší než předpokládaná doba „nesvětla“, pokračuje dále v zásobování domu 

bateriemi s normálním odběrem (průměrně stálý odběr 680 W – nutno počítat den + noc). Po 24 

hodinách bez dobíjení přepne (po varování s dostatečným předstihem) elektrickou soustavu do 

nouzového režimu (průměrně stálý odběr 360 W), čímž zajistí delší funkčnost domácnosti se 

stávajícími bateriemi. Pokud úroveň nabití baterií klesne na určitou kritickou úroveň, začne systém 

varovat obyvatele, že je nutné aktivovat záložní zdroj energie (nastartovat elektrocentrálu nebo 

aktivovat Stirlingův motor zatopením v kogenerační jednotce). Pokud záložní zdroj nebude aktivován, 

dojde k přerušení dodávky energie do domu do doby, než dojde k opětovnému procesu nabíjení 

baterií. 
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Nastavení řídicí jednotky návrhovým diagramem pro rozhodovací proces: 

 

Obrázek č. 39 Návrhový diagram pro rozhodovací proces nastavení řídicí jednotky 
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Pozn.: uvedené schéma je zjednodušené a určí k pochopení, jak systém funguje. Jako podklad pro 

skutečný fungující program je neefektivní a schémat by bylo potřeba více. 

Doplňková zařízení, schéma 

Záložní zdroj 

Jako záložní zdroj je navržena elektrocentrála. Konkrétní typ a model záleží na výběru a preferencích 

investora (hmotnost – manipulace), způsob startování (ruční / elektrický) atd. Výkon elektrocentrály 

musí být vyšší než průměrný stálý odběr, aby byla schopná kromě dodávky elektrické energie do 

domu (na provoz a spotřebiče) ještě i dobít baterie za co nejkratší dobu. 

Pro účely této práce je možné navrhnout například elektrocentrálu Honda ECT 7000 7 kVA (3f.) nebo 

4 kVA (1f.) [30]. 

 

Obrázek č. 40 Elektrocentrála Honda ECT 7000 [30] 

 

Elektrocentrála bude umístěna ve skladovací místnosti, ze které je přímý výstup do exteriéru, kde 

může být elektrocentrála provozována. 

Řízení systému, tvorba sinusového průběhu 

V dnešní době existují moderní řešení, jakým jsou například invertery (střídače), které již obsahují 

potřebnou řídicí elektroniku. Střídač je v daných podmínkách nutný, neboť téměř veškerá současná 

elektronika funguje na střídavé napětí 230 V, ale výstup z baterií je jednosměrný a má většinou 12 

nebo 24 V. Inverter tak za pomocí elektroniky vytváří (většinou pulzní metodou) umělou sinusoidu, 

která supluje skutečný průběh v „zásuvkové“ síti. Podmínky, při jakých má řídicí jednotka měnit 

chování, jsou naprogramovatelné. 

Použitelný model inverteru pro navrženou FVE o výkonu 4 kWp je například inverter GoodWe 

GW4000-DT [31]. 
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Obrázek č. 41 Inverter GoodWe GW4000-DT [31] 

 

 

Schéma navrženého systému 

 

Obrázek č. 42 Schéma navrženého energetického systému 

Schéma implementace elektrického systému v budově 

Viz přílohy: 

 Schéma elektrického systému (1NP) 

 Schéma elektrického systému (2NP) 

 Schéma elektrického systému (střecha) 
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Nucené větrání v budově 

Návrh systému 

V budově byl navržem systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Toto řešení sice komplikuje návrh 

(v situaci, kdy je snaha o čitelnost a jednoduchost systému), ale umožňuje snížení množství 

potřebného tepla na vytápění, neboť snižuje tepelné ztráty větráním. Systém jako takový jinak nemá 

přímou návaznost na energetickou nezávislost stavby. 

Návaznost na autonomitu je spíše nepřímá – rekuperace umožňuje snížit potřebu tepla na vytápění 

=> návrh menšího kotle + snížení množství paliva. Menší kotel se může lépe umístit v budově a lépe 

obsluhovat. Méně peletek umožňuje použití menšího zásobníku, a tím zvyšuje prostorovou 

využitelnost místnosti, ve které je umístěn. 

Nižší množství paliva také zvyšuje energetickou soběstačnost z pohledu zásobování. Nutnost 

pravidelně doplňovat zásoby „z vnějšího světa“ tuto soběstačnost snižuje. Z toho vyplývá nutná 

snaha o omezení těchto dodávek na minumum. Nucené větrání se zpětným získáváním tepla 

výrazným dílem přispívá k tomuto cíli. 
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Obrázek č. 43 Parametry výměny vzduchu v budově 

Daní za tuto výhodu je již zmiňovaná technická komplikace (zvýšení šance poruchy atd.), ale i 

elektrický odběr ventilátorů průměrně 2 x 30 W. Tento odběr může být problematický ve chvíli, kdy 

systém funguje delší dobu pouze na baterie. Proto v případě nedostatku elektrické energie může být 

nucené větrání vypnuto (výše v kapitole „Získávání elektrické energie v budově“ je zmíněno, že 

v případě aktivace nouzového režimu se deaktivují tyto ventilátory). 

Nenadálá deaktivace větracího systému může představovat problém. Tento problém je řešen 

následovně: 

a) Obyvatelé domu jsou včas upozorněni (SMS, alarm na informačním displeji...) na to, že za určitou 

dobu přejde systém do nouzového (elektricky velmi šetrného) provozu. Další upozornění přijde ve 

chvíli aktivace. Uživatelé musí (mohou) v této situaci ventilačně otevřít některá vhodná okna, a 

provětrávání  interiéru tak zajistit přirozenou cestou. V úvahu přichází i instalace servomotorů na tato 

okna, a jejich otevírání tak může být řešeno automaticky. Toto řešení je však zbytečně komplikované 

a zvyšuje riziko poruchy – dá se předpokládat, že manuální otevření oken nepředstavuje pro cílovou 

skupinu uživatel problém. Pokud v domě nikdo není přítomen, není větrání nutné. 

b) Přirozené větrání nepředstavuje v této situaci tepelně technický problém (tepelnou ztrátu), 

protože nastane s největší pravděpodobností mimo otopné období, a dá se tedy očekávat exteriérová 

teplota podobná interiérové. V otopném období (studené měsíce) pracuje kogenerační jednotka se 

Stirlingovým motorem a pravděpodobnost dlouhodobějšího výpadku je velice malá. Problematika 

výpadků bude tedy aktuální v teplých měsících, kdy místo Stirlingova motoru je dům elektricky 

zásobován FVE, která je silně závislá na slunečních podmínkách, jež mohou být velmi nestálé. 

Schéma systému nuceného větrání v budově 

Viz přílohy: 

 Schéma nuceného větrání (1NP) 

 Schéma nuceného větrání (2NP) 
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Hospodaření s vodou v budově 

Úvod – návrh hospodaření s vodou v RD Roztoky 

Vlastní zdroj či zásoba pitné vody je fundamentálním předpokladem k autononomnímu životu, tedy 

nezávislosti na konvenčních sítích (v tomto případě na vodovodním řadu). Z podstaty životních 

potřeb je voda dokonce daleko důležitější než elektrická energie a za jistých podmínek důležitější než 

teplo.  

Konvenční způsoby získávání vody (mimo vodovní řad): 

 

Klíčem k bezproblémové a dlouhodobé nezávislosti je kombinování zdrojů vody v co nejvyšší možné 

míře a co nejvhodněji. Předpokládejme, že na rozlehlém pozemku RD Roztoky se nachází pitná 

podzemní voda. Jako zařízení pro získávání a akumulaci této podzemní vody je navržena studna. Její 

parametry (průměr, hloubku) určí geolog či odborník na podzemní vody. Jako zdroj a zásobárna 

užitkové vody je navržena retenční nádrž, do které je ukládána srážková voda ze střešních ploch. 

Užitková voda z retenční nádrže je v tomto návrhu využívána pro splachování toalet, zalévání zahrady 

a další aktivity, které nevyžadují použití pitné vody (mytí automobilu, mytí jízdních kol, oplach a 

údržba zpevněných ploch kolem domu...).  

 

Obrázek č. 44 Rozdělení spotřeby vody v domácnosti po litrech [32] 
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Obrázek č. 45 Graf rozdělení spotřeby vody v domácnosti [32] 

 

V konkrétním návrhu je koncepce hospodaření s vodou následující: 
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Pitná voda – zdroj, doprava, ohřev 

Výběr zdroje 

Jako zdroj pitné vody je zvolena podzemní voda. Jako jímač podzemní vody je navržena studna 

(parametry studny, závislé za geologickém profilu a podmínkách podzemní vody, navrhne odborník 

na danou problematiku). Uvažujme, že studna je dle daných parametrů navržena vhodně a je 

schopná zásobovat dům pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě. 

Doprava vody ze studny, soustava 

Doprava vody ze studny je realizována studnovým čerpadlem, které v domovním vodovodním 

rozvodném systému udržuje potřebný tlak vody ve spolupráci s expanzní nádobou umístěnou 

v technické místnosti. V blízkosti expanzní nádoby je umístěn tlakový senzor, který automaticky spíná 

čerpadlo a uržuje v systému tlak v daném rozmezí. Systém je opatřen pojistným ventilem nastaveným 

na tlak větší, než je horní mez spínacího čidla tlaku, a dále vypouštěcími a uzavíracími ventily 

(vypouštění a údržba systému). 

V autonomním domě je důležité zachovat nezávislost jednotlivých systémů na sobě. V případě pitné 

vody a její dopravy čerpadlem jsou obyvatelé závislí na elektrické energii. Je nutné navrhnout i 

sekundární způsob dopravy vody ze studny – ruční (manuálně poháněnou) pumpu. 

Ohřev pitné vody 

Ohřev pitné vody - TV (tedy ohřev „teplé“ větve systému) je realizován průtokově. Použitý kotel 

(kogenerační jednotka) je opatřen 600 litrovým zásobníkem, který je nutný pro plynulý chod 

Stirlingova motoru. Voda v zásobníku je voda otopná (tedy voda, jež koluje otopným systémem) [14]. 

Tento zásobník je z vnitřní strany opatřen spirálovým vinutím (výměníkem), který je z vnější strany 

vyústěn do vstupu a výstupu. Touto spirálou protéká studená pitná voda a tepelnou výměnou se 

průtokem ohřeje na požadovanou teplotu. Systém se tedy ve výsledku chová identicky, jako by byl 

použit konvenční zásobník TV – zásoba tepla je realizována v podobě zásoby teplé otopné vody. 

Soustava se díky tomuto (vyzkoušenému a používanému) řešení zjednoduší a zlevní o zásobník TV a 

přilehlá vedení. Úspora je i prostorová, což je v energeticky nezávislém domě důležité, protože pro 

jeho provoz je nutné vetší množství techniky, která zabírá v celkové ploše domu nezanedbatelnou 

část. 

Užitková voda – zdroj, doprava, retenční nádrž 

Výběr zdroje 

Dostupný zdroj užitkové vody jsou dešťové (sněhové) srážky. Tyto strážky dopadají na střešní plochy 

stavby, a poté jsou dešťovými svody  vedeny do retenční nádrže. Retenční nádrž je umístěna pod 

zemí z důvodu ochrany před mrazem. Přepad retenční nádrže může být vyústěn do vsakovacích 

zařízení (vsakovací jímky, nádrže) či odveden do potoka, který obepíná pozemek. Odvod dešťové 

vody do potoka musí být dle zákona právně opatřen. Konkrétní řešení vypořádání se s přebytkovou 

dešťovou vodou navrhne odborník (geolog) podle vsakovacích vlastností podloží. 
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Doprava vody z retenční nádrže, soustava 

Doprava vody z retenční nádrže je realizována podobně jako v případě dopravy vody ze studny. 

Retenční nádrž je opatřena čerpadlem, které v potřebných rozvodech (rozvod pro splachování WC, 

„kohoutky“ obsluhující zahradu a okolí domu...) udržuje potřebný tlak vody ve spolupráci s expanzní 

nádobou umístěnou v technické místnosti. V blízkosti expanzní nádoby je umístěn tlakový senzor, 

který automaticky spíná čerpadlo a uržuje v systému tlak v daném rozmezí. Systém je opatřen 

pojistným ventilem nastaveným na tlak větší, než je horní mez spínacího čidla tlaku, a dále 

vypouštěcími a uzavíracími ventily (vypouštění a údržba systému). 

Systém splachování WC je závislý na hladině nasbírané srážkové vody v nádrži. V případě 

dlouhodobéhu sucha a vysokého odběru užitkové vody se může stát, že tato voda dojde. V takovém 

případě nastane připouštění vody ze studny (studnový okruh pitné vody má jednu větev zavedenou 

do retenční nádrže, kde je větev ukončena automatickým ventilem spínaným plovákem sledujícím 

hladinu v retenční nádrži). Tento systém bude v retenční nádrži stále udržovat minimální funkční 

hladinu, ze které je možný odběr vody pro WC v domě. 

V autonomním domě je důležité zachovat nezávislost jednotlivých systémů na sobě. V případě 

užitkové vody a její dopravy čerpadlem jsou obyvatelé závislí na elektrické energii. Je nutné 

navrhnout i sekundární způsob dopravy vody ze studny – ruční (manuálně poháněnou) pumpu, 

kterou je možné vytlačit nasbíranou dešťovou vodu z nádrže do různých nádob a podobně. Díky 

tomuto řešení je možné v krizové situaci (dlouhodobější selhání elektrické dodávky) splachovat WC 

„manuálně“, tedy za pomocí kbelíků. Pokud by byla vyžadována ještě větší jistota použitelnosti 

toalet, je možné v exteriéru zbudovat například suchou toaletu (dle příslušných zákonů například o 

ochraně podzemních vod a podobně). 

Je nutné mít na paměti, že k bydlení v naprosto energeticky nezávislém domě, často odříznutém od 

civilizace, mohou (výjimečně) patřit nepohodlné činnosti, jako je napouštění kbelíků manuální 

pumpou, vynášení vody do patra a splachování toalet zaléváním. 

Retentční nádrž, dimenze 

Objem vody odebraný z nádrže: 

Pro odhad dimenze (objemu) nádrže je potřeba vědět, kolik vody se za časový úsek z nádrže odčerpá, 

kolik do nádže přiteče a jak dlouhé období sucha má zásoba vody překonat. 

Množství vody, která bude z nádrže odebírána, lze určit jako „suma“ vody pro splachování + voda pro 

zálévání a údržbu. Potřeba vody pro splachování závisí na mnoha faktorech, jako je počet uživatelů, 

jejich chování a smysl pro úspornost, typ splachovacího zařízení (více nebo méně úsporné modely) a 

obsazenost budovy. Podle údajů Severočeských vod a kanalizací číní průměrná spotřeba vody na 

používání WC na osobu 23 litrů denně (viz tabulka výše) [32]. Pro výpočet bude tento údaj použit. 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑊𝐶 [𝑚3]

= 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑢 𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑛 [𝑚3] × 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠𝑜𝑏 𝑣 𝑑𝑜𝑚ě [−]

× 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í  𝑣 𝑟𝑜𝑐𝑒 [– ] 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑊𝐶 [𝑚3] = 0,023 × 4 × 365 = 𝟑𝟑, 𝟔 [𝒎𝟑] 
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Uvádí se, že průměrná zahrada u RD s udržovaným trávníkem potřebuje průměrně denně zhruba 100 

litrů vody [33]. 

Tento údaj (100 litrů denně) uvádí i Výzkumný technologický Institut [34]. 

U autonomního bydlení není (například) nadprůměrně kvalitní trávník prioritou, takže toto číslo 

nejspíše bude reálně výrazně nižší. Do výpočtu bude uvažována hodnota průměrna 70 litrů denně na 

zalévání (záhony, květiny), údžbu ploch (oplach, tlakové čištění) a ostatní aktivity (mytí kol, 

automobilu...). 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑙é𝑣á𝑛í 𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 [𝑚3]

= 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑛 [𝑚3] × 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í  𝑣 𝑟𝑜𝑐𝑒 [– ] 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑙é𝑣á𝑛í 𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 [𝑚3] = 70 × 365 = 𝟐𝟓, 𝟔 [𝒎𝟑] 

Celkový roční objem vody odebraný z retenční nádrže: 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑢ž𝑖𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑣𝑜𝑑𝑦 [𝑚3]

= 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑊𝐶 [𝑚3]

+ 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑙é𝑣á𝑛í 𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 [𝑚3] 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑢ž𝑖𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑣𝑜𝑑𝑦 [𝑚3] = 33,6 + 25,6 = 59,2 ~𝟔𝟎 [𝒎𝟑] 

 

Objem vody dodaný do nádrže: 

Úhrn srážek (údaje ČHMÚ) pro Prahu a Středočeský kraj: 

Období Úhrn srážek [mm] Úhrn srážek vůči 
normálu [%] 

Dlouhodobý srážkový 
normál (1981 – 2010) 

590 - 

2014 587 99 

2015 459 78 

2016 535 91 

2017 615 104 

2018 423 72 

Průměr (2014 – 2018) 524 - 
Tabulka č. 29 Úhrn srážek pro Prahu a Středočeský kraj za jednotlivé roky (data ČHMÚ) [35] 

 

 

Z dat ČHMÚ vychází, že posleních pět let bylo srážkově podprůměrných (oproti dlouhodobému 

srážkovému normálu). Průměrné roční srážky za posledních pět let pro Prahu a Středočeský kraj činí 

524 mm [35]. 

Do výpočtu bude tento negativní trend sušších let uvažován a z bezpečnostních důvodů bude 

zaokrouhlen dolů. Roční srážka pro výpočet je tedy 500 mm / rok. 
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Vzorec pro celkový roční zisk srážkové vody: 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑟áž𝑘𝑜𝑣é 𝑣𝑜𝑑𝑦 [𝑚3] = 𝑟𝑜č𝑛í úℎ𝑟𝑛 𝑠𝑟áž𝑒𝑘 [𝑚] × 𝑠𝑏ě𝑟𝑛á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑡ř𝑒𝑐ℎ𝑦 [𝑚2] 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑟áž𝑘𝑜𝑣é 𝑣𝑜𝑑𝑦 [𝑚3] = 0,5 × 175,6 = 𝟖𝟕, 𝟖 [𝒎𝟑] 

 

Z toho vyplývá, že plocha střechy zachytí dostatek vody pro pokrytí potřeb, které využívají užitkovou 

vodu. Roční zisk vody dokonce odhadnutou spotřebu převyšuje zhruba 1,5 násobně, takže je možno 

četnost využívání užitkové (dešťové) vody v případě potřeby navýšit (například pro účely zvýšení 

potravinové autonomity - velká plocha pro pěstování plodin, zálivka ovocných stromů a podobně). 

Jak již bylo zmíněno výše - přepad retenční nádrže může být vyústěn do vsakovacích zařízení 

(vsakovací jímky, nádrže) či odveden do potoka, který obepíná pozemek. Odvod dešťové vody do 

potoka musí být dle zákona právně opatřen. Konkrétní řešení vypořádání se s přebytkovou dešťovou 

vodou navrhne odborník (geolog) podle vsakovacích vlastností podloží. 

Objem nádrže: 

Navržena je retenční nádrž o objemu 10 m3. Při roční spotřebě užitkové vody 60 m3 je průměrná 

měsíční spotřeba 5 m3. Při zásobě 10 m3 (objem nádrže) vzniká dvouměsíční rezerva (období bez 

srážek). 

V případě užití nádrže o menším objemu se snižuje doba rezervy. V případě větší nádrže nastávájí 

stavební komplikace (zemní tlak na stěny prázdné nádrže, umístění na pozemek...) a problém 

s degradací stojaté vody (voda v nádrži se málo obnovuje). Obecně je však možno nádrž zvětšit nebo 

zmenšit při zachování zamýšlené funkce. 

Schéma vodovodního systému v budově 

Viz přílohy: 

 Schéma rozvodu vody (1NP) 

 Schéma rozvodu vody (2NP) 
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Odpadní voda – návrh řešení likvidace odpadních 

vod 

Úvod 

Protože k absolutní energetické nezávoslosti objektu se váže i jeho celková autonomita, lze 

předpokládat absenci jakékoli kanalizační sítě (splaškové i dešťové). Nakládání s odpadní vodou musí 

být v takovémto případě řešeno samostatně a samozřejmě dle příslušného zákona. 

Průměrná spotřeba vody na člověka činí zhruba 90 litrů denně (viz tabulky v kapitole Hospodaření 

s vodou) [32]. 

V případě ostrovního bydlení se dá předpokládat ekologické smýšlení obyvatel, a tedy šetrné 

zacházení – číslo proto bude v tomto případě  spíše nižší. To, kolik vody obyvatelé v budově 

spotřebují,  se téměř rovná tomu, co odteče do kanalizace (odtok splaškové vody se dá předpokládat 

o trochu nižší než spotřeba). 

Čističky nebo čisticí systémy bývají často již dimenzovány na počet obyvatel, které mají „obsloužit“. 

Varianty, návrh řešení 

Akumulační nádrž 

Akumulační nádrž (lidově „žumpa“) je podzemní nádrž (často betonové konstrukce), do které jsou 

přiváděny splaškové vody z domu. Tato velice znečištěná odpadní voda se v nádrži akumuluje. Ve 

chvíli, kdy dojde k zaplnění zásobníku, je nutné sjednat odbornou firmu, která za pomocí fekálního 

vozu obsah nádrže vyčerpá a odveze. 

Mezi nevýhody patří nutnost periodického vyvážení, a také časté netěsnosti nádrže, kdy dochází 

k nekontrolovanému úniku spaškové vody do podloží, a tím ke znečišťování odpadních vod. Toto 

řešení může být ve specifických případech vhodné pro malé rekreační objekty. Pro potřeby RD 

vzhledem k velké produkci spaškových vod je toto řešení nevhodné. Mezi výhody patří energetická 

nezávislost (elektřina).  

Domácí čistička 

Domácí čistička odpadních vod (ČOV) je od výrobců kompletně dodávané zařízení k úpravě (čištění) 

vody. Čističky navržené pro stálý provoz (například k RD) využívají aerobní biologické procesy – to 

znamená, že čištění probíhá za pomocí bakterií, které potřebují ke své práci (životu) vzduch (kyslík). 

Čištička obsahuje usazovací nádrž (první stupeň čištění) a aktivační komoru (druhý stupeň čištění), 

kde dochází k provzdušňování, a tím čištění vody za pomocí bakterií. Třetí stupeň čištění je odčerpání 

čisté vody (ven – odtok) a kalu (například zpět do předchozích stupňů). Pokud je čištění velmi účinné 

a čistička funguje správně, lze vodu například vsakovat nebo vypouštět do vodního toku – 

samozřejmě dle příslušných zákonů [36]. 
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Výhodou je snadná (i když pravidelná a nutná) údržba, nastavitelnost využití a nenáročnost na 

prostor. Nevýhodou pro použití v ostrovním bydlení je energetická závislost na elektřině. 

Septik s pískovým filtrem 

Septik je nádrž, jejímž úkolem se shromažďovat a čistit splaškovou vodu. Narozdíl od akumulační 

nádrže („žumpy“) v něm voda nezůstává, ale vyčištěná se vypouští dále (pokud je čištění velmi účinné 

a septik funguje správně, lze vodu například vsakovat nebo vypouštět do vodního toku – samozřejmě 

dle příslušných zákonů). Septik obsahuje řadu usazovacích komor (typicky dvě až tři). V první komoře 

dochází k usazování kalů a čištění vody pomocí enzymů a bakterií (anaerobně – bez přívodu vzduchu). 

Takto předčištěná voda přetéká do dalších nádrží, kde se proces opakuje, ale již s čistější vodou 

(typicky zde dochází k sedimentaci jemnějších kalů). Finálním krokem bývá u kvalitních septiků 

filtrace vody přes pískový filtr [37]. 

Výhodou je energetická nezávislost (septik nepotřebuje elektřinu například k pohonu čerpadel a 

podobně). Nevýhodou je nutnost (zhruba jednou ročně) odstraňovat kal z první komory. 

Kořenová čistička 

Kořenová čistička je svým způsobem uměle vytvořený mokřad, kde probíhají přírodě vlastní (a velmi 

účinné) čistící procesy. Splašková voda je nejdříve předčištěna v sedimentační nádrži (například 

jednoduchý málokomorový septik), a poté je vpouštěna do otevřené nádrže (vyrobené 

z nepropustného materiálu) vyplněné štěrkem nebo kačírkem. Toto kamení je obaleno bakteriálním 

povlakem a propleteno kořeny rostlin (mokřadní vegetace), které jsou na povrchu čističky vysázeny 

v hojném množství. Voda tímto přírodním filtrem protéká (je zadržena) zhruba 10 dní. Čisticí procesy 

jsou jak aerobní, tak anaerobní (nezatopené versus zatopené části filtru). Rostliny zde mají více 

funkcí, například dodávají kyslík bakteriím, nebo odebírají odpadní látky z čističky, neboť se jimi živí. 

Důležitá je i funkce okrasná. V zimním období je účinnost „ekosystému“ snížena, a tak jsou kořenové 

čističky dimenzované na zimní období (fungují tedy celý rok, v letních měsících je jejich čisticí 

schopnost předimenzovaná) [38]. 

 

Mezi nevýhody patří nutná a pravidlená údržba předčišťovacího septiku. Výhodou je energetická 

nezávislost, přírodnost a velmi vysoká kvalita vyčištěné vody (pokud je čištění velmi účinné a 

Splašková 
voda 

Předčištění 
(septik) 

Kořenová 
čistička 

Vyčištěná 
voda 
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kořenová čistička funguje správně, lze vodu například vsakovat nebo vypouštět do vodního toku – 

samozřejmě dle příslušných zákonů). 

Do energeticky nezávislého RD Roztoky je navržena kořenová čistička, neboť je to řešení ekologické, 

moderní, samostatné a nezávislé na elektrické energii (bude fungovat i při dlouhodobějším výpadku 

elektřiny). Údržba předčišťovacího mechanismu je snadná (obyvatelé zvládnou svépomocí). Odpad 

(kal) lze využít jako hnojivo k rostlinám či jako zdroj bakterií pro kvalitní kompostování. Tímto lze 

zvýšit potravinovou autonomitu objektu.  

 

 

Obrázek č. 46 Kořenová čistička [39] 
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Závěr 

Technické zhodnocení 

Do rodinného domu v Roztokách u Prahy byly navrženy systémy, které zajišťují jeho samostatnost a 

energetickou nezávislost na okolí, nebo ji snižují na minimum. Snaha byla dosažení nejen celkové 

nezávislosti (dům x okolní svět), ale také nezávislosti samotných systémů na sobě (systém x systém). 

Tento koncept pomáhá zajistit co nejvyšší funkčnost domu v situacích, kdy některý se systémů selže. 

Při návrhu byla i snaha jednotlivé systémy navrhovat tak, aby byly zastupitelné „sekundárním“ 

systémem (zdrojem) – například systém vytápění  s kotlem (kogenerační jednotkou) + krbová vložka. 

Díky tomuto přístupu je dům připraven nejen na situace, kdy dojde některý typ energie (elektřina, 

konkrétní palivo), ale i na případ poruchy, kterou nelze ihned opravit (například z důvodu, že je dům 

umístěný v divoké přírodě daleko od civilizace). 

Příklady poruchových nebo krizových situací: 

1) Špatné sluneční podmínky způsobí nedostatečný výkon fotovoltaické elektrárny a po delší 

době dojde k vybití baterií. V domě sice nefunguje ovětlení (nebo funguje pouze nouzové 

osvětlení) a elektrické spotřebiče, ale v plném rozsahu funguje systém vytápění (včetně jeho 

řízení a oběhového čerpadla), je možné manuálně získávat pitnou i užitkovou vodu (ruční 

pumpy) a plně v provozu je i kořenová čistička splaškové vody. Stirlingův motor 

v kogenerační jednotce je dokonce schopen dobíjet baterie, a tím zajistit provoz základních 

elektrických zařízení (větrání, EPS, EZS, studnové čerpadlo). 

2) Z blíže nespecifikovaného důvodu dojde zásoba peletek nebo dojde k poruše kogenerační 

jednotky (kotle). Všechny systémy běží dále a vytápění domu lze realizovat zatopením 

v krbové vložce, která má dostatečný výkon na vytopení celého objektu. 

3) Z blíže nespecifikovaného důvodu dojde k poruše jednoho vodního zdroje (například porucha 

elektrického studnového čerpadla). V takovém případě je možno vyčerpávat vodu ze studny 

ručně (ruční pumpou). Pokud se stane, že daný vodní zdroj nezle po nějakou dobu získávat 

vůbec, je možné využívat zdroj druhý (v případě využívání užitkové – srážkové vody jsou 

nutná některá omezení třeba při konzumaci a podobně, například nutnost převaření vody – 

jedná se o nepředpisové nouzové řešení). 

Stručná rekapitulace navržených systémů: 

Vytápění a ohřev TV 

Potřebný výkon kotle (pokrytí maximálních 
tepelných ztrát obálkou budovy a ohřev TV 

9 kW 

Jmenovitý výkon kotle 9 kW 

Maximální výkon kotle  13 kW 

Jmenovitý elektrický výkon (kogenerace) 600 W 
Tabulka č. 30 Tepelné výkony pokryté kotlem (kogenerační jednotkou) 
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Po zhodnocení všech variant, které mohly být použity, byl vybrán kotel (kogenerační jednotka) na 

peletky s integrovaným Stirlingovým motorem ÖkoFen Pellematic Smart_e. 

Kotel je umístěn v technické místnosti. Dostatečně objemný zásobník na peletky stojí ve vedlejší 

místnosti (sklad), kam je přímý přístup z exteriéru, a je tak možné realizovat hadicové bezprašné 

plnění (navrženo na nutnost plnění jednou ročně). Kotel je se zásobníkem propojen vakuovým 

systémem hadic (automatické přisávání peletek). 

Ohřev TV je realizován průtokově, přes integrovaný zásobník v kogenerační jednotce (objem 600 litrů 

otopné vody). Zásobník obsahuje výměník, přes který se TV ohřívá [14]. 

Pro případ výpadku kotle je v domě navržena krbová vložka s dostatečným výkonem pro pokrytí ztrát 

s výkonovou rezervou (větrání, nekvalitní palivo...). 

Elektrický systém 

Dům má dva hlavní elektrické zdroje: 

a) Stirlingův motor, který pracuje v otopném období (je součásní kogenerační jednotky) a 

pokrývá 1460 kWh z celkového ročního odebraného výkonu. Ohřev TV je realizován přímo 

termicky z kotlové části kogenerační jednotky [14]. 

b) Fotovoltaickou elektrárnu, která pracuje mimo topné období (kogenerační jednotka se 

Stirlingovým motorem není aktivní) a pokrývá 1040 kWh (spotřebiče) + 1375 kWh (ohřev TV). 

FVE má instalovaný výkon 4 kWp realizovaný 17 panely o celkové ploše 28m2. 

Dalším zdrojem je zdroj nouzový, a to benzínová elektrocentrála, která je aktivována v případech, kdy 

žádný z hlavních zdrojů není aktivní a dojde k vybití baterií. 

Pro překlenutí nocí a bezslunných časových úseků byly navrženy baterie o celkové kapacitě 43 kWh. 

Systém je nastavený tak, že v případě potřeby využívá nouzového (úsporného) režimu, a dům tak 

vydrží fungovat pouze na baterie po dobu 4 dnů. 

Systém je řízen řídicí jednotkou a inverterem. 

Větrání 

Byl navržen systém nuceného větrání. Díky tomuto systému se zpětným získáváním tepla o vysoké 

účinnosti byly minimalizovány tepelné ztráty větráním, a tím byl snížen požadovaný maximální výkon 

kotle a množství paliva. 

V případě potřeby (nedostatek elektrické energie) je možno systém nuceného větrání dočasně 

deaktivovat a větrání řešit přirozenou cestou (okny). 

Voda 

Jako zdroj pitné vody byla navržena studna (umístění a hloubku navrhne geolog). Voda ze studny je 

dotažena do technické místnosti, kde je tlakový spínač ovládající (spínající) studnové čerpadlo. Tlak 
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v síti udržuje expanzní nádoba a systém je zabezpečen tlakovým bezpečnostním ventilem. Teplá voda 

je ohřívána průtokově v zásobníku kogenerační jednotky (viz vytápění a ohřev TV). 

Z důvodu pojištění soběstačnosti je navržen i druhý vodní zdroj (primárně za účelem šetření zásoby 

podzemní vody – snížení odběru podzemní vody). Tímto zdrojem je retenční nádrž o objemu 10m3 

napájená ze střešních ploch. Retenční nádrž obsluhuje venkovní „kohoutky“ (údržba ploch, 

zalévání...) a splachování WC. Systém dopravy vody do domu je identický jako v případě studny. 

Doplňování zásobníku je vůči odběru dle výpočtu dostatečné. V případě dlouhodobého sucha je 

retenční nádrž automaticky doplňována ze studny. Přepad nádrže je řešen buď vsakovacími jímkami, 

nebo vypouštěním vody do přilehlého potoka (navrhne geolog, dle příslušných zákonů). 

Oba dva zdroje (studna, retenční nádrž) jsou opatřeny ručními pumpami pro přídad výpadku 

elektrického proudu. 

Odpadní voda 

Po zhodnocení všech variant, které mohly být použity, byla vybrána kořenová čistička nadimenzovaná 

pro 4 obyvatele. Po vyčištění vody se dá předpokládat její dostatečná kvalita pro vypouštění do 

přilehlého potoka (dle příslušných zákonů). Kořenová čistička nepotřebuje k provozu elektrický 

proud, proto je vhodná pro použití v ostrovním bydlení. Kal vynášený z předčišťovacího septiku může 

být použit pro hnojení zahrady a podporu růstu ovoce a zeleniny. 

Komplexní schéma celého navrženého ostrovního systému 

v budově 

Viz příloha: 

 Komplexní schéma navrženého ostrovního systému 

Návrh umístění všech zařízení v technické místnosti a skladu 

Viz příloha: 

 Umístění zařízení v technické a skladové místnosti 

 

Ekonomické zhodnocení 

V případě autonomní budovy nelze počítat s reálnou finanční návratností. Ostrovní provoz je 

technologicky velmi specifický a komplexní, a tím i drahý, například roční náklady na vytápění (včetně 

odepisování vstupní investice) jsou 2x až 3x vyšší než u konvenčních variant. 

Zásadními položkami v rozpočtu jsou systém vytápění a elektrický systém. Tyto systémy jsou spolu 

propojené skrze kogenerační jednotku, takže je lze rozdělit jen omezeně. 
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Elektrický systém 

Přibližná vstupní investice: 

Položka Odhadovaná cena [Kč] 

FVE (panely, střídač, kabeláž...) 250 000,- 

Baterie 43 kWh 450 000,- 

Elektrocentrála 40 000,- 

Stirlingův motor NEZAPOČTEN* 

CELKEM 740 000,-** 
Tabulka č. 31 Odhadovaná cena konkrétního elektrického systému bez započítané ceny elektroinstalace 

* Stirlingův motor (v kogenerační jednotce) je nezapočten do ceny elektrického systému. Bude 

započten do systému vytápění. 

** Celková cena bez Stirlingova motoru a ceny domovní elektroinstalace. 

Provozní náklady konkrétního ostrovního elektrického systému jsou velmi spekulativní (výdrž baterií, 

údržba systému...). 

Systém vytápění 

Přibližná vstupní investice: 

Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 

„Kotel“ Pellmatic 
SMART_e* 

280 000,- 339 000,- 

Nástavba se Stirlingovým 
motorem* 

260 000,- 315 000,- 

Zásobník na pelety 
s příslušenstvím* 

80 000,- 97 000,- 

Montáž + uvedení systému 
do provozu* 

25 000,- 30 000,- 

CELKEM 645 000,- 781 000,- 
Tabulka č. 32 Přibližná vstupní investice za kogenerační jednotku s příslušenstvím [14] 

Ceny zjištěny telefonicky přímo u výrobce. 

Provozní náklady (roční, bez uvažované ceny peněz): 

Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 

Roční údržba kogenerační 
jednotky (kotlová část + 
Stirlingův motor) 

7 000,- 8 500,- 

Revize odvodu spalinových 
cest 

1 200,- 1 500,- 

Palivo (výpočet viz výše) 14 000,- 16 800,- 

CELKEM 22 200,- 26 800,- 
Tabulka č. 33 Roční náklady na provoz kogenerační jednotky (údržba + revize + palivo) [14] 

Pro výpočet ročních nákladů bude použit totožný vzorec jako používá web tzb-info (jsou započítávány 

pouze odpisy, ne cena peněz a anuita) [41]. 
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Cena peněz není v tomto konkrétním případě uvažována, neboť nákup kotle není v tomto případě 

investicí,která by se dala vložit jinam, třeba na stavební spoření. Peníze by sice na spoření vydělávaly, 

ale dům by byl neobytný. Konkrétní kotel s příslušentvím je tedy v RD a v daném specifickém 

(ostrovním) případě nutností, nikoliv investicí, kde by hrozila ušlá příležitost či bylo nutné 

porovnávání s jinou variantou (například plynovým kotlem). 

a) roční provozní náklady (palivo): 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑜) = 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑘 ∗ 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑜) = 2,8 𝑡𝑢𝑛𝑦 ∗ 6000
𝐾č

𝑡
= 𝟏𝟔𝟖𝟎𝟎, −𝑲č 𝒔 𝑫𝑷𝑯 

b) roční provozní náklady (údžba): 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (ú𝑑𝑟ž𝑏𝑎) =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑧𝑒

𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛í, 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘á𝑡ů
 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (ú𝑑𝑟ž𝑏𝑎) =
8,5 + 1,5

1
= 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎, −𝑲č 𝒔 𝑫𝑷𝑯 

c) roční náklady (odpisy): 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦) =
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 (𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑣𝑦𝑏𝑎𝑣𝑒𝑛í)

𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑦𝑏𝑎𝑣𝑒𝑛í
 

Investice jsou v tomto případě rozloženy na 20 let, platí tedy: 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦) =
339000 + 315000 + 97000 + 30000

20
≐ 𝟑𝟗𝟎𝟎𝟎, −𝑲č 𝒔 𝑫𝑷𝑯 

 

Roční provozní náklady – sumarizační tabulka (a + b +c): 

Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 

Kompletní kogenerační 
jednotka s montáží (životnost 
20 let) 

27 000,- 34 000,- 

Zásobník na pelety 
s příslušentvím (životnost 20 
let) 

4 000,- 5 000,- 

Údržba kogenerační jednotky 7 000,- 8 500,- 

Revize odvodu spalin 1 200,- 1 500,- 

Palivo (peletky) 14 000,- 16 800,- 

CELKEM 53 200,- 65 300,- 
Tabulka č. 34 Celkové roční provozní náklady (provoz + odpisy) 

 

 



82 
 

Porovnání s jinými zdroji instalovanými v identické budově (také bez ceny otopné soustavy)- sloupec 

hodnot na pravé straně: 

 

 

Obrázek č. 47 Porovnání nákladů na vytápění různými technologiemi – není započtena cena otopné soustavy [41] 
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