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PROČ ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÝ DŮM? 

Konec účtů za energie

Nezávislost

Osobní odpověď na 
jisté ekologické 

poblémy

Důchodové pojištění

Investice

Každá legrace něco stojí: 
energie jako hobby



PROČ ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÝ DŮM? 

malá spotřeba

X
malé náklady

náklady na 
energie



Ceny elektřiny 2015 (E.ON)
sazba   nízký  tarif vysoký tarif

    cena doba trvání cena doba trvání

    Kč/kWh   Kč/kWh  

pro běžný odběr - 
domácnosti

D 01d     4,50 24 h/den

D 02d     4,02 24 h/den

pro akumulační 
spotřebiče

D 25d 1,18 8 h/den 4,35 16 h/den

D 26d 1,14 8 h/den 3,12 16 h/den

pro komb. spotřebu D 35d 2,10 16 h/den 2,93 8 h/den

pro přímotopy D 45d 2,16  20 h/den 2,81 4 h/den

pro tepelná čerpadla D 55d 2,16 22 h/den 2,81 2 h/den

  D 56d 2,16 22 h/den 2,81 2 h/den





1 kWh ≈ 35 hrnků čaje

1 kWh ≈ 1 km jízdy autem/6 km elektromobilem

1 kWh ≈ 10 hodin práce na PC

1 kWh ≈ 100 hodin světla z LED světla

1 kWh ≈ 1 až 2 pračky prádla

1 kWh ≈ vyzvednutí slona do 20 poschodí

1 kWh ≈ ¼ kg uhlí, dřeva

1 kWh ≈ 4 piva 

Co je kilowatthodina?  
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SPOTŘEBA ENERGIÍ



MODEL „STATEK“



MODEL „RODINNÝ DŮM“

Pasivní dům + 
fotovoltaika 

Obyčejný dům + 
kogenerace ze 

dřeva



ZDROJ ELEKTŘINY

fotovoltaika 

kogenerace z 
biomasy

větrná elektrárna

malá vodní 
elektrárna

lze použít kdekoli

jen doplňkový zdroj 

lze použít jen výjimečně

velké výkony

potřeba paliva

přebytky tepla 



Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla

Elektřina: 30%

Teplo: 60%

Platba za zelené 
bonusy – nejistá 

budoucnost



Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla

Stirlingův motor – 
libovolné palivo 

Dieselagregát 
na olej



Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla

Palivový článek: 

•vodík

•metan

•zemní plyn



Fotovoltaický systém

Pevně umístěné panely na fasádě

roční produkce cca 750 kWh/kWp
   (68 %)

Pevně umístěné panely

roční produkce cca 1100 kWh/kWp
  

(100 %)

Panely s otáčením  a zrcadlem

roční produkce cca 1700 kWh/kWp
 (150 %)

Panely s natáčením

roční produkce cca 1500 kWh/kWp
   

(136 %)



Způsob provozu

On-Grid 

systém připojený k síti Off-Grid 

ostrovní provozSíť jako akumulátor

Elektřinu lze prodávat

Technické parametry

Menší investice

Do 10 kW bez licence

Vlastní akumulátory

Řízení spotřeby

Větší investice



Příklad

Rodinný dům s 
dílnou 

Vytápění + 
vzduchotechnika

3 300 kWh/rok

Ohřev vody 2 700 kWh/rok

Elektřina pro 
tepelné čerpadlo

2 410 kWh/rok

Elektřina pro dům 3 000 kWh/rok

El. pro dílnu 4 000 kWh/rok

CELKEM 9 410 kWh/rok



Příklad

Rodinný dům

s dílnou 

FVE 430 000 Kč

Akumulátor 760 000 Kč

Záložní zdroj 35 000 Kč

 výsledná cena: 9 Kč/kWh

dieselagregát: 7 až 15 Kč/kWh



Budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie (NZEB)

2016 
veřejné 
budovy

2020 
všechny 
budovy

↑25% ↑10%



V domě se musí 
dobře bydlet! 

www.ekowatt.cz

http://www.ekowatt.cz/
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