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Anotace  

 Diplomová práce se zabývá návrhem městského energetického střediska vybrané 

lokality. Práce je členěna do 4 části: 

1. Vymezení lokality 

2. Návrh obnovitelných zdrojů energie 

3. Návrh parkoviště elektrických vozidel 

4. Návrh městského energetického střediska 

Klíčová slova 

Městské energetické středisko 

Obnovitelné zdroje energie 

Fotovoltaická elektrárna 

Simulace Monte Carlo 

 

Abstract 

 Diploma thesis deals with design of city energy center of selected area. Diploma 

thesis is separated to 4 parts: 

1. Selection of area 

2. Design of renewable energy source 

3. Design of parking places for electric vehicles  

4. Design of city energy center 

Key words 

City energy center 

Renewable energy resources 

Photovoltaic power plant 

Monte Carlo simulation
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Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem městského energetického střediska pro 

oblast Prahy 6 v okolí Vítězného náměstí. Hlavním cílem projektu je navrhnout pokrytí 

energetických nároků dané oblasti s využitím obnovitelných zdrojů energie. Diplomová 

práce je členěna na 4 části.  

 První část se zabývá vymezením zvolené lokality a určením její energetické 

náročnosti a spotřebou elektrické energie jejích jednotlivých částí.  

 Druhá část popisuje konkrétní návrh obnovitelných zdrojů elektrické energie, 

jejich rozmístění a množství energie, kterou jsme schopni touto cestou získat.  

 Třetí část diplomové práce uvažuje o návrhu parkoviště elektrických vozidel, 

jeho energetické náročnosti a systému řízení dobíjení. 

 Čtvrtá část řeší projekt městského energetického střediska se zvolením vhodných 

komponentů jednotlivých systémů, jejich propojení a rozmístění v rámci lokality. 

 V závěru jsou shrnuty výsledky této práce a popsány některé další technologie, 

které v této práci uvažovány nejsou.   
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1.Zvolená lokalita 

 V diplomové práci je řešena lokalita oblasti Prahy 6, Vítězné náměstí.  

1.1. Stavební objekty 

 Byly zvoleny 3 samostatně stojící budovy, které sousedí s otevřeným prostorem 

Vítězného náměstí, viz Obrázek 1. Všechny objekty jsou třívchodové a mají 6 

nadzemních podlaží.  Objekt A je vymezen č.p. 576, 577 a 578, objekt B je vymezen 

č.p. 820, 997 a 774, objekt C je vymezen č.p. 828, 829 a 817. Střechy objektů jsou 

sedlové s obytným podkrovím. První nadzemní podlaží jsou využita jako obchodní 

prostory, zbylá nadzemní podlaží mají kombinované využití jako administrativní a 

obytné prostory.   

 

Obrázek 1: Situace objektů [9]  



3 

 

1.2. Technická infrastruktura 

 Pro získání lepšího přehledu o využitelnosti stávajících rozvodů a objektů 

technické infrastruktury k návrhu městského energetického střediska byly podány 

žádosti o vyjádření k existenci sítí v lokalitě.  

 Z vyjádření Pražské Plynárenské Distribuce a.s. vyplývá, že všechny řešené 

objekty jsou připojeny na síť nízkotlakého rozvodu plynu (NTL). Nikde v okolí se 

nenachází žádný samostatný objekt plynáren.  

 Z vyjádření Pražské Energetické a.s. vyplývá, že v severní části objektu C se 

nachází stávající trafostanice 22/0,4kV.  

 V úvahu tedy připadá využití této trafostanice k instalaci městského 

energetického střediska, nebo vystavět pro středisko novou budovu,  která bude 

umístěna v obestavěném dvoře některého z řešených objektů. Další variantou je 

přestavět část suterénu některého z řešených objektů a městské energetické středisko 

zřídit tam.  
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2.Zdroje energie 

 Obnovitelná energie je taková energie, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů. 

Za obnovitelné zdroje energie se považují takové zdroje energie, které se v 

krátkodobém časovém měřítku přirozeně obnovují a její zásoba je tedy teoreticky 

nevyčerpatelná. Energie z takových zdrojů je tedy dlouhodobě udržitelná a její využití 

není podmíněno procesem spalování, které má za následek produkci oxidu uhličitého 

přispívajícímu ke globálnímu oteplování planety.  

Obnovitelné zdroje jsou [1]: 

 Větrná energie 

 Solární energie 

 Vodní energie 

 Geotermální energie¨ 

 Biopaliva 

 Energie přílivu 

 Neobnovitelná energie je taková energie, která je vyrobena z neobnovitelných 

zdrojů. Za neobnovitelné zdroje energie považujeme takové zdroje energie, které se v 

krátkodobém měřítku přirozeně neobnovují a její zásoba je vyčerpatelná. Energie z 

takových zdrojů se získává většinou procesem spalování, který vede k produkci tepla a 

oxidu uhličitého a přispívá tak ke globálnímu oteplování planety. Výjimku tvoří jaderná 

energie, která vzniká chemickou reakcí a neprodukuje oxid uhličitý, ale radioaktivní 

odpad.  

Neobnovitelné zdroje energie [2]: 

 Uhlí 

 Ropa 

 Zemní plyn 

 Rašelina 

 Jaderná energie 

 Zvolená lokalita se nachází v centru města, mimo vodní toky, v zastavěné 

oblasti. Energie přílivu a vodní energie je tedy v této lokalitě nevyužitelná. Energie 
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větru se nedá využít, protože se oblast nenachází v lokalitě se stálými větry a navíc, 

instalace větrné elektrárny není vhodná z důvodu vyšší hustoty městské zástavby. 

Spalování biopaliv zde není vhodným řešením, jelikož spalovna potřebuje zásobování 

palivem a vypouští emise, což je v husté městské zástavbě nežádoucí. Geotermální 

energie by zde byla vhodným řešením, ale jelikož řešené budovy nedisponují vlastními 

pozemky, kde by bylo možné provést geotermální vrty, je i tato možnost nevyhovující. 

 Dalším zdrojem použitelným k zásobování souboru objektů energií je 

kogenerační jednotka viz Obrázek 2. Jedná se o zdroj energie, který procesem 

spalování, obvykle plynu,  vytváří elektrickou a tepelnou energii. Omezením 

využitelnosti kogenerační jednotky je fakt, že s výrobou elektřiny vždy produkuje i 

teplo. Je tedy vhodné ji instalovat pouze v takových případech, kdy jsme schopni 

celoročně produkované teplo využívat. Aby mohla kogenerační jednotka pracovat celý 

den kdykoliv během roku, bývá dimenzována na ohřev teplé vody, jejíž odběr se během 

roku příliš nemění.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že teplo z kogeneračních jednotek není vhodné 

využívat v klimatických podmínkách České republiky k vytápění, ale je vhodné pro 

Obrázek 2: Kogenerační jednotka [16] 
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využití například v bazénech, wellness zařízeních, průmyslových aplikacích a na ohřev 

teplé vody. Kogenerační jednotka nebude v této práci navržena.   

 Zbývá tedy využití solární energie, která může být realizována montáží 

fotovoltaických elektráren na střechy objektů. 

2.1. Fotovoltaická elektrárna 

 Fotoelektrický jev je děj, kdy sluneční záření dopadající na rozhraní dvou 

materiálů vytváří elektrické napětí. Rozhraní materiálů nazývané fotodioda se nazývá 

fotovoltaický článek. Uzavřením obvodu lze získat elektrický proud.  [11] 

 Fotoelektrický jev byl objeven v roce 1839 Alexandrem Edmondem 

Becquerelem. Fotony slunečního záření dopadající na P-N přechod svou energií 

vyrážejí elektrony z krystalické mřížky do vodivostního pásu, kde se stávají součástí 

elektrického proudu. Elektrony jsou následně odváděny pomocí elektrod, na kterých 

vzniká elektrický potenciál, který lze využít jako stejnosměrný zdroj elektrické 

energie.[11] 

 Takto vzniká stejnosměrné napětí, které může být využito buď k napájení 

stejnosměrných spotřebičů a baterií, nebo může být převedeno střídačem na střídavé 

napětí stejných parametrů,  jako je napětí v síti. Takto získané střídavé napětí může být 

využito k napájení spotřebičů, nebo k prodeji do distribuční soustavy.  

 V posledních letech výrazně roste výroba elektřiny fotovoltaickými 

elektrárnami. Jak je znázorněno v grafu Obrázek 3, celkový instalovaný výkon 

fotovoltaických elektráren ve světě roste v posledních letech meziročně o 15-30%.  
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Obrázek 3: Kapacita FVE ve světě [11] 

 Konstrukčně jsou standardní fotovoltaické články tvořeny polovodičem, vrchní 

strana panelu je kryta antireflexní vrstvou z oxidu titanu, která dává panelům jejich 

typickou tmavě modrou barvu. Tato vrstva je chráněna před poškozením skleněnou 

vrstvou.  

Druhy používaných polovodičů [14]: 

 Křemík 

 Arsenid gallitý 

 Telurid kademnatý 

 Sulfid kademnatý 

 Selenid mědi 

 Selenid india 

 Dalším druhem fotovoltaických článků jsou tenkovrstvé fotovoltaické fólie, 

které jsou aplikovány na pevné nebo i ohebné podklady obdobnou technologií jako tisk 

na inkoustové tiskárně. Tyto fólie jsou vyvíjeny od roku 2007, měli by být levnější než 



8 

 

tradiční křemíkové články, ale jejich účinnost by měla být ~10x nižší. V současné době 

nejsou běžně komerčně dostupné [14].  

 Za zmínku stojí ještě vyvíjená technologie organických solárních článků. Ta 

vychází z poznatků genetického inženýrství a nanotechnologií. Články fungují na 

principu bílkovin, které mají pomocí fotosyntézy vyrábět elektrickou energii. Články by 

měly poskytnout vyšší účinnost a jejich výroba by měla být mnohonásobně levnější. 

Tato technologie je nyní ve fázi vývoje [14].  

2.1.1. Výkon fotovoltaické elektrárny  

 Hlavní faktory ovlivňující výkon fotovoltaické elektrárny:  

 Geografická poloha fotovoltaické elektrárny 

 Míra zastínění fotovoltaické elektrárny 

 Orientace fotovoltaických panelů 

 Výkon fotovoltaických panelů 

 Ztráty 

 Geografická poloha fotovoltaické elektrárny na světě má zásadní vliv na 

množství vyrobené elektrické energie. Například v Egyptě můžeme počítat s výkonem 

slunečního záření přibližně 2000-2300kWh/m
2
 za rok, zatímco pro Norsko můžeme 

očekávat výkon pouze v rozmezí 700-900kWh/m
2
 za rok. Pro Českou republiku platí 

hodnoty mezi 1000 a 1100 kWh/m
2
 za rok. 

 Zastínění panelů má také zásadní vliv na produkci elektřiny fotovoltaické 

elektrárny. V případě, že je v jednom stringu zapojeno více panelů v sérii, stačí aby 

jeden z nich byl zastíněn a dojde k výraznému poklesu výroby v celém stringu.  

 Z hlediska orientace a sklonu fotovoltaických panelů dosáhneme nejlepších 

výsledků pokud budou panely orientovány k jihu ve sklonu 34°. V následující Tabulce 1 

a na grafu Obrázek 4 je vidět, jaký vliv má sklon na efektivitu výroby elektřiny 

fotovoltaickým systémem.    
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Tabulka 1: Výkon FVE vzhledem ke sklonu a orientaci [6] 

 

 

Obrázek 4: Výkon FVE na FSV ČVUT [6] 

 Ve zvolené lokalitě jsou panely umístěny na střeše ve sklonu odpovídajícím 

sklonu střech a orientaci střech. Pro instalaci byly zvoleny střechy se sklonem k 

jihozápadu a jihovýchodu, na kterých lze očekávat nejvyšší intenzitu ozáření a tedy i 

nejvyšší roční výrobu elektrické energie. 

 V Tabulce 2 je uvedena pro každý objekt jeho zastavěná plocha (odečteno z 

katastru nemovitostí), následně byla spočítána plocha střechy (odhadnut sklon střechy 

34° a dopočítána trigonometrickými funkcemi přepona trojúhelníku). Dále byla celková 

plocha střechy zredukována na odhadovanou využitelnou plochu střechy (snížena o 

části s nevhodnou orientací, okolí komínů, vikýřů a jiných prvků, které by mohly 

zastínit část elektrárny). Počet panelů umístěných na tuto plochu je zredukován o 



10 

 

potřebnou konstrukční vzdálenost mezi jednotlivými panely, uvažujeme, že 1 panel 

potřebuje plochu 2,475m
2
.  

Tabulka 2: Stanovení počtu fotovoltaických panelů [Autor] 

 

 Tabulka 3 popisuje výkony jednotlivých fotovoltaických elektráren v závislosti 

na jejich orientaci a sklonu. Jako vstupní údaj byl použit počet panelů z Tabulky 2. 

Sloupec výkon je doplněn vynásobením počtu panelů a výkonem 1 panelu, který je 255 

Wp. Poslední sloupec (hodnota 138 068kWh) je celková roční produkce elektřiny 

navržených fotovoltaických elektráren. Tato hodnota je výstupem z programu PV*SOL, 

ve kterém byly fotovoltaické elektrárny simulovány.  

Tabulka 3: Roční produkce FVE [Autor] 

 

 

2.1.2. Fotovoltaický panel 

 Fotovoltaický panel je soustava sériově a paralelně propojených solárních 

článků. Jednotlivé články jsou obvykle vyrobeny z křemíku a mají velikost 12x12cm.  

Rozdělení dle materiálu: 

 Polykrystalické křemíkové články  

 Monokrystalické křemíkové články  

 Organické články  

 Výkon fotovoltaického panelu je určen jednotkou Watt-peak [Wp] a její hodnota 

udává, jaký výkon je panel schopný vyrobit za konkrétních podmínek (ozáření 

1000W/m2, teplota 25°C). 

Objekt Zastavěná plocha [m2] plocha střechy [m2] využ. plocha střechy [m2] počet panelů [ks]

A 1328,21 1527,44 610,98 246

B 1199,78 1379,75 413,92 167

C 1585,70 1823,56 364,71 147

Objekt orientace [-] sklon [°] Výkon [kWp] roční výroba [kWh]

A JV 34 62,73

B JV 34 42,59

C JZ 34 37,49

138 068
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 Pro instalaci na objekty v lokalitě 

Vítězného náměstí byly zvoleny 

monokrystalické fotovoltaické panely Samsung 

PV-MBA1CG255 viz Obrázek 5, které jsou 

tvořeny 60 fotovoltaickými články o celkovém 

výkonu 255Wp.                

Obecné parametry panelu [8]: 

 Počet fotovoltaických článků: 60 

 Typ článků: Monokrystalické křemíkové 

 Rozměry panelu: 1644x992x46mm 

 Hmotnost: 20,2kg 

 Typ konektorů: MC4 

 krytí IP: 65 

             Obrázek 5: Fotovoltaický panel [8] 

 

Elektrické parametry panelu (při ozáření 1000W/m2 a venkovní teplotě 25°C) [8]:  

 Maximální výkon: 255Wp 

 Maximální napětí: 31,1V 

 Maximální proud: 8,21A 

 Napětí otevřeného okruhu: 35,3V 

 Zkratový proud: 8,75A 

 Účinnost: 15,64% 

 

2.1.3. Střídač 

 Střídač je zařízení, které převádí stejnosměrné napětí produkované solárními 

panely na střídavé napětí. Vzhledem k tomu, že fotovoltaické elektrárny generují 

stejnosměrné napětí a spotřebiče v objektech i vnější rozvodná síť většinou fungují na 

střídavé napětí, je nutné před využitím vyrobené elektrické energie převést stejnosměrné 

napětí na střídavé pomocí DC/AC střídače.  
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 Pokud není fotovoltaická elektrárna řešena jako ostrovní systém oddělený od 

vnější rozvodné sítě, je nezbytné, aby střídač dodával střídavé napětí přesně 

odpovídající fázi a sinusovému průběhu vnější rozvodné sítě.  

 Účinnost střádače je závislá na výkonu. 

 Vyrobené napětí je o 1V vyšší než je napětí ve vnější rozvodné síti. Vzhledem k 

faktu, že proud teče ve směru od vyššího napěťového potenciálu k nižšímu, je zajištěno, 

že primárně bude v objektech spotřebováván a do sítě dodáván výkon vyrobený 

fotovoltaickou elektrárnou.   

Druhy měničů: 

 transformátorové 

 beztransformátorové 

 

 Na řešených objektech byly použity 

střídače od firmy ABB a to řady TRIO o výkonu 

20 a 27,6kW a řady PVI o výkonu 12,5kW. Střídač 

ABB TRIO 20kW je na Obrázku 6. Podrobný 

soupis střídačů se základními parametry je uveden 

v Tabulce 4. První sloupec uvádí objekt, na kterém 

je fotovoltaická elektrárna instalována. Druhý 

sloupec určuje konkrétní použité střídače na těchto 

objektech, dále je uveden příslušný výkon střídače 

a poslední sloupec udává, kolik fotovoltaických 

panelů je k němu připojeno.  

 

Obrázek 6: Střídač ABB[12] 
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Tabulka 4: Zvolené střídače [Autor] 

 

Vybrané parametry střídače ABB Trio 20,0-TL-OUTD: 

 Provedení:    Beztransformátorové 

 Maximální vstupní napětí:  1000V 

 Jmenovitý příkon:   20 750W 

 Jmenovitý výkon:   20 000W 

 Počet MPPT:    2 

 Maximální výkon MPPT:  12 000W 

 Maximální zkratový proud MPPT:  30A 

 Rozsah vstupního napětí:  440-800V 

 Účinnost:    98,2% 

 Stand-by spotřeba:   <8W 

2.2. Spotřeba elektřiny 

 Výpočet spotřeby elektrické energie lokality vychází z podkladu [13], ve kterém 

byla měsíční spotřeba elektrické energie objektu vztažena na m
2
 podlahové plochy a 

tato hodnota publikována pro jednotlivé měsíce v roce. Podlahová plocha byla spočítána 

z půdorysu jednotlivých objektů a počtu pater objektů. Předpokládám, že vzhledem k 

charakteru zástavby je užitná plocha o 30% menší než půdorysná plocha objektů. 

Tabulka 5 znázorňuje stanovení ploch jednotlivých objektů.  

 Odhaduji, že polovina plochy objektů je využívána jako smíšené obytné prostory 

a druhá polovina je využívána pro administrativní a obchodní účely.  

Objekt Střídač Výkon Počet panelů

ABB TRIO-27,6-TL-OUTD 27,6 kW 123

ABB TRIO-27,6-TL-OUTD 27,6 kW 123

ABB TRIO-20,0-TL-OUTD 20,0 kW 84

ABB TRIO-20,0-TL-OUTD 20,0 kW 83

ABB TRIO-20,0-TL-OUTD 20,0 kW 90

ABB PVI-12,5-TL-OUTD 12,5 kW 57

A

B

C
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Tabulka 5: Podlahová plocha [Autor] 

 

 Tabulky 6-8 znázorňují spotřebu elektrické energie během roku pro variantu s 

parkovištěm pro elektrická vozidla (dále jen EV) s 22 místy (varianta A), 39 místy 

(varianta B) a 61 místy (varianta C). Pro každý měsíc v roce byla převzata spotřeba 

elektrické energie vztažená k 1m
2
 podlahové plochy z podkladu [13]. Podle tohoto 

podkladu s přihlédnutím ke skutečnému využití objektů rozlišujeme ,,smíšené obytné" a 

,,administrativní a obchodní" objekty. Celková spotřeba daného typu využití v daném 

měsíci se rovná součinu podlahové plochy s daným využitím a konstantou udávající 

typickou spotřebu podlahové plochy tohoto využití za měsíc. Další sloupec je součtem 

dvou předchozích a udává celkovou spotřebu objektů v daném měsíci. Předposlední 

sloupec udává spotřebu elektrických vozidel v daném měsíci. Zjednodušeně uvažuji, že 

elektrická vozidla jezdí po celý rok rovnoměrně a celková roční spotřeba elektřiny na 

jejich provoz je rovna: 

       
              

  
 

          

  
            

Hodnota 311,25kWh je výstupem simulace Monte Carlo uvedený v Obrázku 22. 

          ... denní průměrná spotřeba elektřiny parkoviště EV pro variantu C)  

      ... průměrná měsíční spotřeba elektřiny parkoviště EV pro variantu C)  

Přehled jednotlivých veličin použitých v Tabulce 6-8: 

 PP    Podlahová plocha [m
2
] 

 WP   Spotřeba elektřiny vztažená k 1 m
2
 podlahové plochy [kWh/m

2
] 

 PP*WP   Celková spotřeba objektů za měsíc [kWh] 

 WEV   Celková spotřeba parkoviště EV za měsíc [kWh] 

 WP,rok  Celková spotřeba elektřiny vztažená k 1 m
2
 podlahové plochy  

   [kWh/m
2
] za rok 

 WSP   Celková spotřeba elektřiny za rok [kWh]  

Objekt Plocha [m2] Celková podlahová plocha [m2] Redukovaná podlahová plocha [m2]

A 1328,21 6641,05 4648,74

B 1199,78 5998,90 4199,23

C 1585,70 7928,50 5549,95
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Tabulka 6: Spotřeba varianta A) [Autor] 

 

 

 

 

Smíšené obytné
Administrativní a 

obchodní

Pp [m2] 7 198,96 7 198,96 14 397,92 14 397,92

Wp [kWh/m2] 2,64 2,56

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 18 429,33 37 434,58 37 434,58

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,38 2,23

Pp x Wp [kWh] 17 133,52 16 053,68 33 187,19 33 187,19

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,46 2,27

Pp x Wp [kWh] 17 709,44 16 341,63 34 051,07 34 051,07

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,56 2,10

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 15 117,81 33 547,14 33 547,14

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,64 2,06

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 829,85 33 835,10 33 835,10

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,64 1,98

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 253,94 33 259,18 33 259,18

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,56 2,03

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 14 613,88 33 043,21 33 043,21

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,64 2,06

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 829,85 33 835,10 33 835,10

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,56 2,11

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 15 189,80 33 619,13 33 619,13

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,64 2,26

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 16 269,64 35 274,89 35 274,89

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,56 2,34

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 16 845,56 35 274,89 35 274,89

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Wp [kWh/m2] 2,64 2,55

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 18 357,34 37 362,59 37 362,59

WEV[kWh] 26 252,02 26 252,02

Celkem za rok Wp,rok[kWh] 30,92 26,55

Celkem za rok Wsp[kWh] 222 591,77 191 132,32 413 724,09 315 024,24 728 748,33

Celkem Kč (při 

distr. Sazbě 

D25d)

4,10 [Kč/kWh] 912 626,24 783 642,52 1 696 268,76 1 291 599,38 2 987 868,14

Elektrická vozidla CelkemVeličinaMěsíc
Typ objektu

Celkem objekty

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen
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Tabulka 7: Spotřeba varianta B) [Autor] 

 

  

Smíšené obytné
Administrativní a 

obchodní

Pp [m2] 7 198,96 7 198,96 14 397,92 14 397,92

Wp [kWh/m2] 2,64 2,56

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 18 429,33 37 434,58 37 434,58

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,38 2,23

Pp x Wp [kWh] 17 133,52 16 053,68 33 187,19 33 187,19

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,46 2,27

Pp x Wp [kWh] 17 709,44 16 341,63 34 051,07 34 051,07

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,56 2,10

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 15 117,81 33 547,14 33 547,14

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,64 2,06

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 829,85 33 835,10 33 835,10

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,64 1,98

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 253,94 33 259,18 33 259,18

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,56 2,03

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 14 613,88 33 043,21 33 043,21

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,64 2,06

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 829,85 33 835,10 33 835,10

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,56 2,11

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 15 189,80 33 619,13 33 619,13

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,64 2,26

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 16 269,64 35 274,89 35 274,89

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,56 2,34

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 16 845,56 35 274,89 35 274,89

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Wp [kWh/m2] 2,64 2,55

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 18 357,34 37 362,59 37 362,59

WEV[kWh] 16 784,53 16 784,53

Celkem za rok Wp,rok[kWh] 30,92 26,55

Celkem za rok Wsp[kWh] 222 591,77 191 132,32 413 724,09 201 414,36 615 138,45

Celkem Kč (při 

distr. Sazbě 

D25d)

4,10 [Kč/kWh] 912 626,24 783 642,52 1 696 268,76 825 798,88 2 522 067,63

Elektrická vozidla CelkemVeličinaMěsíc
Typ objektu

Celkem objekty

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen
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Tabulka 8: Spotřeba varianta C) [Autor] 

 

 

Smíšené obytné
Administrativní a 

obchodní

Pp [m2] 7 198,96 7 198,96 14 397,92 14 397,92

Wp [kWh/m2] 2,64 2,56

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 18 429,33 37 434,58 37 434,58

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,38 2,23

Pp x Wp [kWh] 17 133,52 16 053,68 33 187,19 33 187,19

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,46 2,27

Pp x Wp [kWh] 17 709,44 16 341,63 34 051,07 34 051,07

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,56 2,10

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 15 117,81 33 547,14 33 547,14

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,64 2,06

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 829,85 33 835,10 33 835,10

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,64 1,98

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 253,94 33 259,18 33 259,18

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,56 2,03

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 14 613,88 33 043,21 33 043,21

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,64 2,06

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 14 829,85 33 835,10 33 835,10

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,56 2,11

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 15 189,80 33 619,13 33 619,13

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,64 2,26

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 16 269,64 35 274,89 35 274,89

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,56 2,34

Pp x Wp [kWh] 18 429,33 16 845,56 35 274,89 35 274,89

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Wp [kWh/m2] 2,64 2,55

Pp x Wp [kWh] 19 005,25 18 357,34 37 362,59 37 362,59

WEV[kWh] 9 467,00 9 467,00

Celkem za rok Wp,rok[kWh] 30,92 26,55

Celkem za rok Wsp[kWh] 222 591,77 191 132,32 413 724,09 113 604,00 527 328,09

Celkem Kč (při 

distr. Sazbě 

D25d)

4,10 [Kč/kWh] 912 626,24 783 642,52 1 696 268,76 465 776,40 2 162 045,16

Elektrická vozidla CelkemVeličinaMěsíc
Typ objektu

Celkem objekty

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen
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2.3. Simulace PV*SOL 

 Návrh fotovoltaických elektrárny byl v této diplomové práci řešen pomocí 

simulačního programu PV*SOL. Program byl využit pro návrh fotovoltaických panelů, 

invertorů, stanovení rozložení roční spotřeby elektřiny daných objektů a posouzení 

nutnosti instalovat do lokality bateriové úložiště. 

2.3.1. Typ systému 

 Program nabízí možnost volby lokálního systému s ohledem na využití 

fotovoltaické elektrárny (spotřeba objektů, bateriový systém, elektrická vozidla, 

ostrovní systém). Pro řešenou lokalitu se nejlépe hodí systém fotovoltaické elektrárny a 

bateriového úložiště s vlastní spotřebou objektu, protože potřeba elektřiny na dobíjení 

EV bude řešena jinou simulační metodou, konkrétně Monte Carlo.  

2.3.2. Určení spotřeby lokality 

 V další části se stanovuje profil zátěže objektů, program vyžaduje vstupní 

parametry: 

1) Velikost roční spotřeby elektrické energie objektu pro vlastní spotřebu 

2) Určení profilu zátěže z charakteristických předdefinovaných profilů, které 

program nabízí 

 Vzhledem ke způsobu využívání objektů na základě místního šetření a vlastního 

odhadu uvažuji, že z celkové roční spotřeby elektrické energie bez EV (součet sloupce 

Celkem (bez EV) v tabulkách 6-8) bude 50% elektrické energie využíváno se 

zátěžovým profilem bytového domu, 30% se zátěžovým profilem administrativní 

budovy a 20% se zátěžovým profilem pro restaurace a obchody.  

2.3.3. Návrh fotovoltaických panelů 

 Následující část programu PV*SOL se zabývá již konkrétním návrhem 

fotovoltaické elektrárny. Jsou určeny jednotlivé části fotovoltaické elektrárny, je vybrán 

konkrétní typ fotovoltaického panelu a je definován sklon a orientace jednotlivých 

panelů. Je zde také možnost definovat zastínění fotovoltaických panelů, degradaci 

výkonu v závislosti na stárnutí panelů a možnost jednoosého, případně dvojosého, 

naklápění solárních panelů. V našem případě projektujeme 3 fotovoltaické elektrárny 
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(každý objekt A, B, C má svou vlastní samostatnou elektrárnu), každá má svou 

orientaci, sklon a velikost.  

2.3.4. Návrh střídačů 

 V následujícím kroku programu jsou navrženy střídače pro jednotlivé 

fotovoltaické elektrárny a jsou nastaveny jednotlivé řetězce stringů. V řešené lokalitě 

byly pro každý objekt navrženy 2 střídače od firmy ABB. Pro objekt A byly zvoleny 2 

střídače ABB Trio 27,6 tl outd, pro objekt B 2 střídače ABB Trio 20,0 tl outd a pro 

objekt C střídač ABB Trio 20,0 tl outd a střídač ABB PVI 12,5 tl outd.  

Tabulka 9: Zapojení modulů FVE [Autor] 

 

 V Tabulce 9 je znázorněno propojení jednotlivých invertorů s fotovoltaickými 

moduly (panely). Všechny použité invertory mají 2 sledovače bodu maximálního 

výkonu MPP1 a MPP2. Ke každému z nich je připojen určitý počet stringů s určitým 

počtem sériově propojených modulů. Schéma zapojení fotovoltaických panelů do 

jednotlivých stringů k jednotlivým MPP je znázorněno v Příloze Schéma zapojení 

fotovoltaických elektráren. Panely jsou znázorněny jako kolečka kreslená silnou čarou.  

2.3.5. Návrh ostatních vstupních údajů 

 Dále je pro provedení výpočtu nutné zadat ztráty kabelového vedení, 

zjednodušeně byly uvažovány o velikosti 1% výroby fotovoltaické elektrárny.  Program 

umožňuje také ekonomické vyhodnocení simulace, ale jelikož nepodporuje sazebníky 

českých obchodníků s elektřinou, nebyly v této práci ekonomické výsledky uvažovány.  

Objekt Invertor MPP
Počet 

stringů

Počet 

modulů

1 3 21

2 3 20

1 3 21

2 3 20

1 2 21

2 2 21

1 2 22

2 3 13

1 3 15

2 3 15

1 2 18

2 1 21

ABB Trio 20,0 tl outd

ABB PVI 12,5 tl outd

A

B

C

ABB Trio 27,6 tl outd

ABB Trio 27,6 tl outd

ABB Trio 20,0 tl outd

ABB Trio 20,0 tl outd
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2.3.6. Vybrané výsledky simulace a závěr 

 Výsledkem simulace je celková roční produkce elektřiny fotovoltaickými panely 

o velikosti 138 068 kWh. Ze Sankeyho diagramu uvedeného na Obrázku 7 vyplývá, že 

pro vlastní spotřebu objektů bude využito 120 023kWh vyrobené energie, tzn. že 86,9% 

vyrobené energie bude použito pro vlastní spotřebu objektů. Vzhledem k tomu, že 

přetoky do sítě tvoří pouze 13,1% vyrobené energie a v této simulaci není zahrnuto 

dobíjení elektrických vozidel na parkovištích, kde lze čekat další odběr během špiček 

výroby, nebude bateriové úložiště navrženo.  

 

Obrázek 7: Sankeyho diagram [Autor] 

 Obrázek 8 zobrazuje vlastní spotřebu energie objektů (šedá barva), míru jejího 

pokrytí produkcí fotovoltaickými elektrárnami (žlutá barva) a míru pokrytí potřeby 

energie ze sítě (modrá barva) v jednotlivých měsících v roce.   
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Obrázek 8: Pokrytí potřeby energie [Autor] 

 Obrázek 9 znázorňuje využití energie produkované fotovoltaickou elektrárnou v 

jednotlivých měsících modelového roku. Produkce fotovoltaickými elektrárnami (žlutá 

barva) je v každém měsíci částečně využita na pokrytí vlastní spotřeby objektu (šedá 

barva) a část je poskytnuta do elektrické rozvodné sítě (modrá barva). Část energie 

poskytnuté do elektrické rozvodné sítě bude využita na dobíjení elektromobilů.   

 

Obrázek 9: Využití energie z FVE [Autor] 
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2.4. Úspora CO2 

 Dle vyhlášky č. 425/2004 Sb. můžeme stanovit roční úsporu produkce oxidu 

uhličitého. Vyhláška v Příloze 16 uvádí, že při produkci 1MWh elektrické energie dojde 

při aktuálním národním energetickém mixu k produkci 1,17t CO2. Jelikož fotovoltaické 

elektrárny vyrobí ročně 138,1MWh, vyjde nám vynásobením úspora produkce CO2 o 

velikosti 161,6t. [19] 

                         

Y... Roční produkce oxidu uhličitého [t] 

a... Všeobecný emisní faktor CO2 [t/MWh] 

b... Roční výroba elektřiny pomocí FVE [MWh] 
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3.Návrh parkoviště elektrických vozidel 

 Elektrická vozidla, dále EV, jsou vozidla, která jako palivo využívají elektrickou 

energii uloženou v zabudovaném akumulátoru. Dojezd EV závisí především na kapacitě 

akumulátoru. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl se intenzivně věnuje vývoji 

elektrických vozidel a omezuje vývoj a produkci vozidel se zážehovými a vznětovými 

motory, uvažuji zde řešení problému nabíjení těchto vozidel.  

3.1. Simulace Monte Carlo 

 Pro stanovení potřeby elektrické energie na dobíjení EV byla využita simulace 

metodou [4] Monte Carlo. Jedná se o stochastickou heuristickou třídu algoritmů pro 

simulaci systémů využívající pseudonáhodná čísla. Myšlenkou této metody je snaha 

určit střední hodnotu veličiny pomocí náhodného děje. Po vytvoření počítačového 

modelu a proběhnutí dostatečného množství simulací je možné aplikovat na získané 

výsledky běžné statistické metody jako například aritmetický průměr, minima, maxima 

a procentuální kvantily. Postup metody je graficky znázorněn na Obrázku 10. 

 Přesnost metody Monte Carlo je přímo úměrná počtu provedených iterací. Za 

předpokladu, že náhodný děj opakujeme n krát, bude přesnost výsledku rovna     . 

Pokud tedy chceme získat výsledek o jedno desetinné místo přesnější, je nezbytné 

provést stonásobné množství iterací. Například pro přesnost na 2 desetinná místa je 

dosaženo provedením 10.000 iterací, pro přesnost na 3 desetinná místa je již potřeba 

provést 1.000.000 iterací.  

 Výsledky simulací metodou Monte Carlo prezentované v této diplomové práci 

byly vytvořeny pomocí simulačního programu Palisade @Risk 7.6, nadstavbové 

aplikaci pro Microsoft Excel.. 
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Obrázek 10: Schéma postupu metody Monte Carlo [4] 

3.2. Parametry EV 

 Mezi základní parametry EV patří: 

 Kapacita akumulátoru [kWh] 

 Dojezd [km] 

 Rychlost dobíjení [min] 

 Výkon elektromotorů [kW] 

 Počet poháněných náprav [-] 

 Doba zrychlení z 0 na 100km/h [s] 

 Rozměry vozidla [mm] 

 Z pohledu dobíjení elektrického vozidla jsou nejpodstatnější parametry kapacita 

akumulátoru, dojezd a rychlost dobíjení. Dalšími důležitými aspekty je množství 
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energie, které bude potřeba dobít (závislé na vzdálenosti, kterou vozidlo od posledního 

dobití najelo) a doba, za kterou je potřeba dané vozidlo dobít.  

3.3. Spotřeba elektrických vozidel [3] 

 Ze studie [3] vyplývá, že můžeme rozlišovat 2 základní typy elektrických 

vozidel dle způsobu, jakým je lidé využívají. Jedná se o vozidla využívaná pro 

soukromé účely a vozidla využívaná pro služební účely. 

  Automobil využívaný pro soukromé účely [3]: 

 kapacita akumulátoru  30kWh 

 dojezd    128km 

 průměrná ujetá vzdálenost 35,9km/den 

 standardní odchylka  19,6km 

  

 Automobil pro služební účely [3]: 

 kapacita akumulátoru  30kWh 

 dojezd    128km 

 průměrná ujetá vzdálenost 87,1km/den 

 standardní odchylka  24,4km 

 

 Z uvedených charakteristik je patrné, že obecně lze očekávat větší ujetou 

vzdálenost a tedy i vyšší potřebu energie pro dobíjení u služebních automobilů než u 

soukromých automobilů. Vzhledem k povaze potřebných čísel se jako nejvhodnější zdá 

využít pravděpodobnostní křivku s lognormálním rozdělením. 

 Pro ověření úvahy a zjištění chování simulovaných EV výše zmíněných 

parametrů bylo provedeno 10.000 simulací soukromého a služebního EV. Na Obrázcích 

11 a 12 je znázorněno, jaké budou nejpravděpodobnější ujeté vzdálenosti jednotlivých 

typů EV.  

 Na vodorovné ose je umístěna denní ujetá vzdálenost automobilu. Na svislé ose 

je četnost výskytu dané hodnoty ujeté vzdálenosti. Horní popisky vodorovné osy 

ukazují dolní a horní 5% kvantil a mezilehlou oblast, ve které leží 90% výsledků 

simulace. Ve sloupečku napravo vedle grafu jsou základní statistické výsledky simulace 
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(minimální, maximální a průměrný výsledek, standardní odchylka a počet provedených 

simulací) a parametry teoretické lognormální křivky, která byla v simulaci využita 

(minimum, maximum, průměr, standardní odchylka).   

 

Obrázek 11: Soukromé vozidlo [Autor] 
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Obrázek 12: Služební vozidlo [Autor] 

 Z grafu Obrázek 11 je patrné, že simulované EV využívané k soukromým 

účelům ujede za den vzdálenost v rozmezí od 3,63km do 267,47km. Pokud toto rozmezí 

omezím předpokladem, že mohu zanedbat 5% nejnižších a 5% nejvyšších výsledků, 

dojde k výraznému zúžení tohoto rozptylu. V takovém případě leží výsledky mezi 

hodnotami 13,6km a 73km.   

 Z grafu Obrázek 12 je patrné, že simulované EV využívané ke služebním 

účelům najede za den od 26,83km do 238,80km. Pokud toto rozmezí omezím 

předpokladem, že mohu zanedbat 5% nejnižších a 5% nejvyšších výsledků, dojde k 

výraznému zúžení tohoto rozptylu. V takovém případě leží výsledky mezi hodnotami 

53,4km a 131,8km.   

3.4. Velikost parkoviště EV 

 V ulici, kopírující kruhový objezd Vítězného náměstí, jsou umístěna parkoviště. 

Se zvolenými objekty sousedí tři parkoviště pro podélné a tři parkoviště pro šikmé stání. 

Na Obrázku 13 jsou jednotlivá uvažovaná parkoviště vyznačena. Šikmá stání jsou 
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označena jako parkoviště P1, P2 a P3. Podélná stání jsou označena jako parkoviště P4, 

P5 a P6. 

 

 

Obrázek 13: Situace parkovacích míst [10] 

 Při vizuální prohlídce lokality byla spočítána parkovací místa na jednotlivých 

parkovištích viz Tabulka 10.  

Tabulka 10: Počet parkovacích míst [Autor] 

Parkoviště Počet míst 

P1 11 

P2 12 

P3 16 

P4 6 

P5 5 

P6 11 

celkem 61 
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3.5. Využití parkoviště 

 Dalším důležitým parametrem pro stanovení spotřeby parkoviště EV je způsob 

jeho využívání a četnost automobilů, které zde budou nabíjeny. V rámci simulace budou 

uvažovány 3 scénáře:  

 A) Veškerá parkovací místa budou určena pro EV 

 B) Parkoviště P1, P2 a P3 budou určena pro EV 

 C) Parkoviště P4, P5 a P6 budou určena pro EV 

 Předpokládám, že z časového hlediska bude parkoviště obsazeno v nočních 

hodinách jedním automobilem (20:00-6:00) především obyvateli obytných částí 

objektů. Přes den (6:00-20:00) bude parkoviště využíváno pracovníky administrativních 

prostor a přilehlých objektů, návštěvníky Prahy a návštěvníky obchodů. Očekávám, že 

na parkovacím místě se během dne vystřídají 1 až 2 EV.  

 Z hlediska obsazenosti služebními a soukromými vozidly odhaduji, že 

parkoviště je v noci využíváno z 80% vozidly používanými k soukromým účelům a z 

20% vozidly služebními. Přes den uvažuji, že je parkoviště využíváno z 60% 

soukromými vozidly a z 40% služebními vozidly.  

 Předpokládám, že vozidla, která zde parkují přes noc, během dne své 

akumulátory nedobíjely. Co se vozidel parkujících zde přes den týká, uvažuji, že většina 

z nich nejezdí za účelem dobíjení akumulátorů výlučně sem, ale využívají ještě jiné 

dobíjecí stanice a zde tedy dobíjí průměrně 50% celkové denní potřeby elektrické 

energie vozidla.  

3.6. Simulace spotřeby parkoviště 

 Grafy uvedené níže zobrazují uspořádanou množinu výsledků se znázorněním 

četností výsledků v určitých rozsazích. Z grafů můžeme odečítat:  

 Absolutní minimum simulovaného děje ( označené popisem "Minimum = x") 

 Absolutní maximum simulovaného děje ( označené popisem "Maximum = x") 

 Průměrnou hodnotu simulovaného děje (označení popisem "Mean = x") 

 Hodnotu spodního 5% kvantilu a horního 5% kvantilu (na horní vodorovné ose) 
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 Statistické parametry v tabulce vedle grafu (minimum, maximum, průměr, 

standardní odchylka a četnost opakování simulovaného děje) 

Dále grafy znázorňují:  

 Dolní vodorovná osa znázorňuje množství spotřebované energie na dobití 

parkoviště 

 Horní vodorovná osa znázorňuje rozdělení výsledků na spodních 5%, horních 

5% a mezilehlou oblast, v níž se nachází 90% výsledků 

 Levá svislá osa znázorňuje pravděpodobnost (četnost) výskytu daného výsledku 

 Pravá svislá osa se váže k tmavě červené vzestupné kumulativní křivce 

 Kumulativní křivka na pravé svislé ose nabývá hodnot od 0 do 100% a udává, 

jak velké poměrné množství výsledků simulace je menších nebo rovno hodnotě 

osy X zkoumaného bodu křivky.  

 

3.6.1. Veškerá parkovací místa pro EV 

3.6.1.1. Dobíjení během noci 

 

Obrázek 14: Varianta A) dobíjení přes noc [Autor] 

 Graf na Obrázku 14 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení během noci. Z grafu je patrné, že parkoviště bude 

na nabití všech automobilů během noci potřebovat v 90% případů elektrickou energii v 
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rozmezí od 392,4kWh do 511,8kWh. Největší spotřeba v simulaci vyšla 640,4kWh, 

nejmenší pak 293,9kWh. Pro každou jednotlivou simulaci bylo generováno 61 EV.   

3.6.1.2. Dobíjení v průběhu dne 

 

Obrázek 15: Varianta A) dobíjení přes den [Autor] 

 Graf na Obrázku 15 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení během dne. Z grafu je patrné, že parkoviště bude 

na nabití všech automobilů během denního provozu potřebovat v 90% případů 

elektrickou energii v rozmezí od 359,3kWh do 468,6kWh. Největší spotřeba v simulaci 

vyšla 584,2kWh, nejmenší pak 261,6kWh. Pro každou jednotlivou simulaci bylo 

generováno 61 EV. 
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3.6.1.3. Dobíjení během celého dne 

 

Obrázek 16: Varianta A) dobíjení během celého dne [Autor] 

 Graf na Obrázku 16 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení za celý den, tedy denní i noční část provozu. Z 

grafu je patrné, že parkoviště bude na nabití všech automobilů během celého dne 

potřebovat v 90% případů elektrickou energii v rozmezí od 783,6kWh do 945,7kWh. 

Největší spotřeba v simulaci vyšla 1110,4kWh, nejmenší pak 655,2kWh. Pro každou 

jednotlivou simulaci bylo generováno 61 EV. 

 

3.6.2. Parkoviště P1, P2 a P3 určena pro EV 

 Simulace předpokládá, že elektrická vozidla budou dobíjena pouze na 

parkovištích P1,P2 a P3. Dohromady tedy uvažujeme 39 parkovacích míst pro EV.   
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3.6.2.1. Dobíjení během noci 

 

Obrázek 17: Varianta B) dobíjení přes noc [Autor] 

 Graf na Obrázku 17 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení během noci. Z grafu je patrné, že parkoviště bude 

na nabití všech automobilů během noci potřebovat v 90% případů elektrickou energii v 

rozmezí od 241,9kWh do 337,5kWh. Největší spotřeba v simulaci vyšla 463,68kWh, 

nejmenší pak 176,72kWh. Pro každou jednotlivou simulaci bylo generováno 39 EV.   

3.6.2.2. Dobíjení v průběhu dne 

 

Obrázek 18: Varianta B) dobíjení přes den [Autor] 

 Graf na Obrázku 18 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení během dne. Z grafu je patrné, že parkoviště bude 

na nabití všech automobilů během denního provozu potřebovat v 90% případů 
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elektrickou energii v rozmezí od 221,4kWh do 308,7kWh. Největší spotřeba v simulaci 

vyšla 143,3kWh, nejmenší pak 403,37kWh. Pro každou jednotlivou simulaci bylo 

generováno 39 EV. 

3.6.2.3. Dobíjení během celého dne 

 

Obrázek 19: Varianta B) dobíjení během celého dne [Autor] 

 Graf na Obrázku 19 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení za celý den, tedy denní i noční část provozu. Z 

grafu je patrné, že parkoviště bude na nabití všech automobilů potřebovat v 90% 

případů elektrickou energii v rozmezí od 488,6kWh do 618,1kWh. Největší spotřeba v 

simulaci vyšla 760,4kWh, nejmenší pak 376,44kWh. Pro každou jednotlivou simulaci 

bylo generováno 39 EV. 

3.6.3. Parkoviště P4, P5 a P6 určena pro EV 

 Simulace předpokládá, že elektrická vozidla budou dobíjena pouze na 

parkovištích P1,P2 a P3. Dohromady tedy uvažujeme 22 parkovacích míst pro EV.   
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3.6.3.1. Dobíjení během noci 

 

Obrázek 20: Varianta C) dobíjení přes noc [Autor] 

 Graf na Obrázku 20 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení během noci. Z grafu je patrné, že parkoviště bude 

na nabití všech automobilů během noci potřebovat v 90% případů elektrickou energii v 

rozmezí od 128,3kWh do 199,9kWh. Největší spotřeba v simulaci vyšla 278,30kWh, 

nejmenší pak 75,33kWh. Pro každou jednotlivou simulaci bylo generováno 22 EV.   

3.6.3.2. Dobíjení v průběhu dne 

 

Obrázek 21: Varianta C) dobíjení přes den [Autor] 

 Graf na Obrázku 21 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat na dobíjení během dne. Z grafu je patrné, že parkoviště bude 

na nabití všech automobilů během denního provozu potřebovat v 90% případů 
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elektrickou energii v rozmezí od 117,3kWh do 182,8kWh. Největší spotřeba v simulaci 

vyšla 255,24kWh, nejmenší pak 70,06kWh. Pro každou jednotlivou simulaci bylo 

generováno 22 EV. 

3.6.3.3. Dobíjení během celého dne 

 

Obrázek 22: Varianta C) dobíjení během celého dne [Autor] 

 Graf na Obrázku 22 znázorňuje spotřebu elektrické energie, kterou bude 

parkoviště EV potřebovat za celý den, tedy denní i noční část provozu. Z grafu je 

patrné, že parkoviště bude na nabití všech automobilů dohromady potřebovat v 90% 

případů elektrickou energii v rozmezí od 264,1kWh do 361,3kWh. Největší spotřeba v 

simulaci vyšla 475,84kWh, nejmenší pak 189,90kWh. Pro každou jednotlivou simulaci 

bylo generováno 22 EV. 

3.6.4. Vyhodnocení simulací 

3.6.4.1. Porovnání simulovaného výsledku s teoretickým 

maximem  

 Pokud bychom nevyužili simulaci Monte Carlo a počítali teoretickou maximální 

potřebu elektrické energie parkoviště EV (kapacita akumulátoru uvažovaného 

automobilu je [3] 30kWh) tak, že její potřeba je rovna celkovému počtu plně vybitých 

akumulátorů ve vozidlech vynásobených četností návštěv automobilů během 

sledovaného období, tedy 1 krát v případě noci a v průběhu dne 1 krát nebo 2 krát, 

průměrně 1,5 krát, došli bychom ke spotřebám zobrazených ve sloupci 2 Tabulky 11.  
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 Poslední sloupec Tabulky 11 ukazuje, jak velkých úspor teoretické maximální 

spotřeby parkoviště elektrických vozidel bylo dosaženo použitím metody Monte Carlo. 

Úspora je počítána jako: Y      , kde B je simulovaná spotřeba parkoviště a A je 

teoretická spotřeba parkoviště. Velikost úspory je přímo úměrná počtu dobíjených 

automobilů. Při nočním provozu parkoviště, kdy se na jednom nabíjecím místě 

vystřídalo právě jedno elektrické vozidlo již byla snížena potřeba elektrické energie o 

57,83% v případě parkoviště pro 22 EV a v případě parkoviště pro 61 EV dokonce o 

65,01%. Při simulaci denního provozu s úvahou o částečném nabíjení a vybíjení vozidel 

byla úspora ještě větší, pro variantu s 61 EV dosahovala úspory 78,72% energie a pro 

variantu s 22 EV úspory 74,22% energie. 

Tabulka 11: Úspora metody Monte Carlo [Autor] 

 

3.7. Dobíjení elektrického vozidla 

 Energie je v elektrických vozidlech uložena v bateriích. Baterie jsou nabíjeny 

stejnosměrným proudem. Vzhledem k tomu, že rozvodná síť je obvykle řešena ve 

střídavém proudu, musí být součástí EV nebo dobíjecí stanice střídač, který zajistí 

převod AC/DC napětí. [5]  

 Elektrické vozidlo lze nejrychleji nabíjet nabíjecí stanicí s integrovaným 

usměrňovačem. Automobil je tedy napájen stejnosměrným napětím, kterým lze přímo 

dobíjet baterie EV. Takto lze dobíjet EV výkonem 50-250kW. [5] 

 Druhou, pomalejší, variantou dobíjení EV je připojit EV na přívod střídavého 

napětí a k dobíjení využít usměrňovač integrovaný v elektrickém vozidle. Střídavé 

napětí je tedy  usměrněno pomocí technologie elektromobilu [5]. Všechny sériově 

Varianta
Teoretická spotřeba 

parkoviště [kWh]

Simulovaná spotřeba 

parkoviště [kWh]
Úspora 

A) noc 1830,00 640,35 65,01%

A) den 2745,00 584,20 78,72%

A) celkem 4575,00 1110,41 75,73%

B) noc 1170,00 463,68 60,37%

B) den 1755,00 403,37 77,02%

B) celkem 2925,00 760,40 74,00%

C) noc 660,00 278,30 57,83%

C) den 990,00 255,24 74,22%

C) celkem 1650,00 475,84 71,16%
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vyráběné elektromobily podporují jednofázové dobíjení 230V, 16A (Výkon 3 680W), 

některé umožňují i rychlejší trojfázové dobíjení 400V, 16A (Výkon 11 040W). Vyššími 

výkony obvykle není možné elektromobil s použitím střídavého napětí dobíjet, protože 

elektromobily nejsou vybaveny usměrňovačem schopným usměrnit vyšší výkony (nelze 

využít například zásuvku 400V, 32A).  

 V řešené lokalitě by použití systému stejnosměrných nabíjecích stanic vedlo k 

vysokým nárokům na rozvodnou síť z důvodu vysokých nároků na výkon. Z hlediska 

energetické náročnosti parkoviště s ohledem na rovnoměrnost odběru elektřiny a snaze 

nezvyšovat špičkový odběr elektřiny z rozvodné sítě, tedy není v tomto případě vhodné 

DC řešení.  

 Navržené parkoviště elektrických vozidel slouží k dobíjení elektrických vozidel 

návštěvníků Prahy, pracovníků přilehlých objektů a obyvatel sousedních objektů. Není 

zde tedy primárním úkolem zajistit rychlé dobití elektrických vozidel.  

Výpočet dobíjecího výkonu trojfázové zásuvky 400V, 16A: 

                   

              

          

U...  napětí [V] 

I...  proud [A] 

       ... účiník [-] 

P...  výkon [W] 

Dobíjecí výkon je tedy 11 040W. 

 Pokud budeme uvažovat, že baterie se během celého nabíjecího procesu nabíjí 

stejnou rychlostí, můžeme odhadnout maximální potřebný čas k dobití elektrického 

vozidla a to ze vztahu: 
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Pmax...  kapacita akumulátoru elektrického vozidla [kWh]  

Pi...  nabíjecí výkon elektrického vozidla [kW] 

tmax...  maximální doba dobíjení elektrického vozidla [s] 

Elektromobil bude tedy v nejnepříznivější situaci dobíjen do plného nabití 2h 43min. 

 Vzhledem k tomu, že elektromobily budou na parkoviště přijíždět a odjíždět z 

něj v průběhu celého dne, bude nutné systém řídit. Řízení parkoviště elektrických 

vozidel je vhodné realizovat některým z existujících inteligentních řídících systémů, 

například Foxtrot, KNX, ZigBee, Bacnet, Lonworks apod. Pomocí inteligentního 

řídícího systému je možné omezit nebo se i úplně vyvarovat navýšení výkonové špičky 

v případě, že v jeden čas vznikne potřeba nabíjet více nově připojených automobilů, což 

by bez řízení vedlo k velkému nárůstu spotřeby objektu. Dalšími důsledky by mohla být 

potřeba vyššího rezervovaného výkonu objektu i celé lokality. Pokud nastane situace, že 

budou do systému inteligentního řízení připojeny i další systémy budovy (ohřev teplé 

vody, kogenerační jednotka, klimatizace, fotovoltaická elektrárna), můžeme v případě 

špičkového odběru snížit spotřebu těch částí systému, jejichž omezení nebude mít 

výrazný vliv na komfort uživatelů objektu. Může se jednat například o:  

 Omezení maximálního počtu aktivních dobíjecích stanic (ostatní budou dočasně 

odpojeny) 

 Využití elektrické energie uložené v bateriových úložištích 

 Krátkodobé omezení výkonu klimatizačních jednotek 

 Krátkodobé omezení výkonu využívaného na ohřev otopné vody 

 Odložení potřeby ohřevu teplé vody na pozdější čas 

 Změna výkonu kogenerační jednotky 

 Na Obrázku 23 je znázorněno zjednodušené blokové schéma řízení dobíjení 

pomocí systému Foxtrot.  



40 

 

 

Obrázek 23: Zjednodušené schéma řízení dobíjení [Autor] 

4.Návrh městského energetického 

střediska 

 Městské energetické středisko (MES) je technologický celek v rámci ucelené 

urbanistické lokality, který zajišťuje pro danou lokalitu zásobování studenou vodou, 

teplou vodou, elektrickou energií, plynem, teplem a případně dalšími zdroji energie.  

 Důvodem využití městského energetického střediska proti standardnímu přístupu 

zásobování města energiemi je:  

 Rekonstrukce a změna stávajícího centralizovaného řešení distribučních objektů 

na integrované řešení všech sítí, 

 Integrované řešení entit (energetických komponentů) jsou základním principem 

řešení optimalizace a efektivního řízení TZB
1
   

 Nižší stavebně technická a ekonomická náročnost na udržování systému 

zásobování energiemi i nižší prostorová náročnost technologických objektů.   

 Městské energetické středisko řeší zásobování stavebního klastru. Klastr budov 

je střední rozlišovací měřítko mezi úrovní jednotlivých budov a úrovní celých 

                                                 
1
 technická zařízení budov 
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městských částí. Stavební klastr by měl mít velikost v rozmezí od 100m do 1km z 

důvodu ztrát při přenosu energií a časové náročnosti simulací. 

 Zkoumání větších lokalit, například celých městských částí, je komplikované 

svým rozsahem, který vede k příliš vysokému množství vstupních dat. Zkoumáním 

menších celků, jako například jednoho stavebního objektu samostatně, zase nezískáme 

dostatečně komplexní informace o potřebách a produkci energie v lokalitě.  

Zkoumaný stavební klastr na Vítězném náměstí je tvořen: 

 3 fotovoltaickými elektrárnami 

 3 stavebními objekty 

 parkovištěm elektrických vozidel 

 městským energetickým střediskem 

 Městské energetické středisko bude v rámci zvolené lokality umístěno ve sklepní 

části stavebního objektu C. Střídače jednotlivých fotovoltaických elektráren budou 

umístěny na půdách jednotlivých stavebních objektů. Nabíječky elektrických vozidel 

budou realizovány jako samostatné stojany před parkovacími místy pro elektrická 

vozidla. Zbylé zdroje energií, rozvodné prvky a technologická zařízení budou umístěny 

v městském energetickém středisku. Obecné blokové schéma rozvodu energií je 

zobrazené na Obrázku 24, konkrétní schéma v přílohách Blokové schéma městského 

energetického střediska A), B),C).  
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Obrázek 24: Blokové schéma MES [Autor] 

4.1. Návrh řízení distribuce elektřiny 

  Distribuci elektrické energie mezi jednotlivými elementy energetického klastru 

je nutné řídit. Od řídícího systému se očekává, že bude ovládat všechny součásti 

elektrického rozvodu v klastru, které nevyžadují trvalý odběr elektrické energie a je 

tedy možné řídit jejich zapínání a vypínání. Může být použit některý z řídících systémů 

(například Foxtrot, KNX, ZigBee, Bacnet, Lonworks, ...). V řešené lokalitě jsem 

uvažoval o řízení systémem Foxtrot. 

Součásti řídícího systému: 

 PLC řídící jednotka 

 akční členy 

 čidla 

 klimatická data 

 historická data 
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Obrázek 25: PLC Foxtrot [15] 

 Na Obrázku 25 je znázorněno zapojení programovatelného řídícího logického 

automatu od firmy Teco a.s., který je určený k instalaci na DIN lištu. Tento člen 

vykonává funkci řídící jednotky. Disponuje vlastní paměťovou kartou, datovým 

připojením přes Ethernet a velkým množstvím I/O vývodů, do kterých lze připojit 

jednotlivá čidla a akční členy přes různá komunikační rozhraní. (RS-232, RS-485, M 

bus, CAN bus, atd. ) Některé nabízené jednotky podporují i bezdrátovou komunikaci.  

 Každý ovládaný prvek bude mít svůj akční člen, který bude na pokyn řídící 

jednotky systému zapínat, nebo vypínat danou součást systému. Takto je možné řídit 

pouze ty části elektrického rozvodu, které nebudou mít zásadní vliv na komfort 

uživatelů (např. čas dobíjení EV, čas ohřevu TV, krátkodobé snížení výstupní teploty 

ohřevu otopné vody, krátkodobé zvýšení teploty v klimatizovaných objektech, řízení 
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výkonu kogeneračních jednotek, ...) Cílem řízení je omezit spotřebu elektrické energie v 

době odběrové špičky a zmenšit skokové změny potřeby energie.  

Čidla použitá pro řízení MES: 

 teplotní čidla 

o teplota v akumulační nádrži 

o teplota TV
2
 

o teplota CV
3
 

o teplota otopné vody 

o teplota vratné vody 

o venkovní teplota 

 elektroměry 

o výroba elektřiny FVE
4
 (objektu A,B,C) 

o odběr elektřiny pro vlastní spotřebu (objektu A,B,C) 

 požadavek na dobíjení v rámci jednotlivých nabíjecích stanic EV (I/O) 

  

                                                 
2
 teplá voda 

3
 cirkulační voda 

4
 fotovoltaická elektrárna 
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5.Závěr a shrnutí  

 Tato diplomová práce se zabývala návrhem městského energetického střediska, 

fotovoltaických elektráren vybraných objektů a systémem dobíjení parkovišť 

elektrických vozidel v lokalitě Vítězného náměstí, Praha 6. Na Obrázku 26 je 

znázorněno principiální schéma návrhu stavebního klastru ve městě, v návaznosti na 

poznatky, které jsme zjistili v rámci výzkumné práce ,,Software pro simulaci města 

(CSS - City simulation software) pro modelování, plánování a strategické hodnocení 

územních městských jednotek (projekt TAČR)". Modré ovály vymezují ty části návrhu, 

které byly popsány v diplomové práci.  

 

Obrázek 26: Schéma postupu návrhu stavebního klastru, parkoviště a MES[18] 

 Do studie byly vybrány 3 objekty dané lokality a byla zvolená přilehlá parkovací 

místa. Fotovoltaické elektrárny byly realizovány na  objektech A,B,C, každá řešena 

samostatně. Všechny dílčí elementy fotovoltaické elektrárny byly navrženy konkrétně a 

posouzeny pomocí simulačního programu PV*Sol. Výsledkem je energetické 

zhodnocení přínosu instalace fotovoltaických elektráren na spotřebu elektrické energie 

dané lokality. Byly zvoleny v současné době vyráběné fotovoltaické panely a invertory 

komerčně dostupné, návrh tedy přesně odráží současnou úroveň výzkumu a vývoje.  

 Následující část se zabývala stanovením potřeby elektrické energie na dobíjení 

elektrických vozidel. Vycházela z předpokladu rychlého rozvoje elektrických 
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automobilů v posledních letech a z toho vyplývajícího požadavku na řešení nutnosti 

dobíjení elektrických vozidel. Vzhledem k rychlosti dobíjení, v současné době 

vyráběných elektrických vozidel, bylo uvažováno s dobíjecími stanicemi v prostoru 

stávajících parkovacích míst. Tato práce nebrala v úvahu developerské projekty a úvahy 

o rekonstrukci Vítězného náměstí zpracované v poslední době.  

 Práce uvažuje se 3 scénáři instalace parkovišť elektrických vozidel. Bylo 

vytipováno 6 částí parkovacích stání v bezprostřední blízkosti řešených objektů a 

posuzovalo se, jak velké množství energie bude potřeba na dobíjení elektrických 

vozidel v závislosti na různém počtu nabíjecích stanic. Maximalistické měřítko 

uvažovalo, že všechna tato parkovací místa budou určena pro majitele elektrických 

vozidel. Tato úvaha se může zdát nereálná z důvodu nepopiratelného majoritního 

zastoupení automobilů se zážehovými a vznětovými motory. Tuto nesrovnalost lze 

vysvětlit a argumentovat možným vyčleněním právě těchto parkovišť pro elektrická 

vozidla, s ponecháním zbývajících parkovacích míst v sousedství pro vozidla ostatní. V 

práci nebyly také zohledněny další, nové koncepty pohonů osobních automobilů. Jedná 

se především o automobily poháněné vodíkem, stlačeným vzduchem, hybridní 

automobily kombinující dieselový pohon s elektromobilem, automobily na jaderný 

pohon a další vyvíjené technologie, které by se v budoucnosti mohly rozšířit. 

 Městské energetické středisko bylo navrženo jako energetický uzel, přes který je 

zajištěna dodávka zemního plynu, teplé vody, tepla, chladu a elektrické energie pro 

řešenou lokalitu. Za zdroje energií byla považována existující distribuční soustava a 

vlastní výroba fotovoltaických elektráren umístěných na napájených objektech. Městské 

energetické středisko zásobuje energiemi stavební objekty lokality (A,B,C) a parkoviště 

elektrických vozidel (P1-6). Vzhledem k legislativním omezením pro instalace nových 

objektů a technických zařízeních v Praze nebylo možné instalovat kogenerační 

jednotku. Bateriové úložiště nebylo navrženo, protože většina energie vyrobené 

fotovoltaickými elektrárnami bude použita pro vlastní spotřebu objektů.  

 Systém vytápění, chlazení a přívod zemního plynu do objektů nebyl v této práci 

dimenzován. Předpokládá se, že příprava teplé vody a otopné vody bude řešena pomocí 

tepelného čerpadla nebo kaskády tepelných čerpadel, jak je znázorněno v přílohách 

Schéma řízení městského energetického střediska A), B) a C). Chlazení navrženo 

nebylo. Bylo by řešeno buď pomocí lokálních jednotek umístěných v jednotlivých 
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objektech, případně v jednotlivých prostorách nebo centrální technologií umístěné v 

městském energetickém středisku. Zemní plyn je uvažován pro potřeby vaření.  

 V případě, že by městské energetické středisko zásobovalo lokalitu, kolem které 

by se v blízkém okolí nevyskytovala další zástavba a výroba obnovitelnými zdroji 

energie by dokázala pokrýt většinu spotřeby lokality, jevilo by se jako vhodné 

realizovat fotovoltaickou elektrárnu jako ostrovní systém. Problémem ostrovního 

systému je nerovnoměrnost výroby elektrické energie a jejího odběru. Z tohoto důvodu 

musí být fotovoltaická elektrárna doplněna o bateriové úložiště a také náhradní zdroj 

elektrické energie pro případ poruchy nebo pokud by bylo dlouhodobě špatné počasí, 

které zásadně snižuje produkci elektrárny.  Na Obrázku 27 je znázorněno principiální 

schéma zapojení ostrovního systému.  
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Obrázek 27: Schéma ostrovního systému[17] 

 Ostrovní systém je takový systém, který je soběstačný a nepotřebuje zásobování 

energií z veřejné sítě. Takovýto systém může být samostatný buď jen z pohledu 

elektrického nebo i z pohledu zásobování vodou a teplem. Pokud je vyřešena i lokální 

likvidace odpadních vod, může být lokalita kompletně oddělená od veřejných 

rozvodných sítí a být na nich absolutně nezávislá.  
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Produktové listy 

 Produktový list fotovoltaického panelu Samsung PV-MBA1CG255 

 Produktový list invertoru ABB string inverters TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD 20 to 

27.6kW 

 Produktový list invertoru ABB string inverters PVI-10.0/12.5-TL-OUTD 10 to 

12.5kW 

Přílohy 

 Návrh městského energetického střediska 

 Schéma zapojení fotovoltaické elektrárny 

 Blokové schéma městského energetického střediska varianta A) 

 Blokové schéma městského energetického střediska varianta B) 

 Blokové schéma městského energetického střediska varianta C) 

 Schéma řízení městského energetického střediska varianta A) 

 Schéma řízení městského energetického střediska varianta B) 

 Schéma řízení městského energetického střediska varianta C) 

 


