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Ostravská zelená domácnost 2.0 - Ing. Radovan Burkovič – Rodinný dům v Ostravě-Plesné 

V roce 1998 jsme zakoupili pozemek v Ostravě-Plesné, na okraji ostravské pánve, s jihozápadní orientací. 

Ze zkušeností s výstavbou podsklepeného rodinného domu rodičů 5+1 v Ostravě-Heřmanicích (1983, metoda VÚS 

Brno panely Siporex, podobné dnešnímu Ytongu), rekonstrukcí bytu 3+1 v panelovém věžovém domě z roku 1971 

v Ostravě-Porubě (1995, železobeton, výměna podlah, sítí, dveří atd.) a vlastního zájmu o úsporné a šetrné bydlení 

vznikl rodinný dřevodům sendvičové konstrukce s valbovou střechou (2000, projekt JANSE Jan Sehnoutek, přízemí 

4+1, šatna, schodiště, dvojgaráž, podkroví 2+kk a půda). Dům není napojen na veřejný vodovod, má vodu kojenecké 

kvality z vlastní vrtané studny s vlastní vodárnou. Přes násobně nižší náklady na vytápění (plynový průtokový turbo 

kotel Dakon Ipse, 12 tis. Kč ročně) i elektřinu (úsporné spotřebiče, 15 tis. Kč ročně), oproti v té době stavěným 

domům nebo starším domům, tyto stále strmě rostly. Jen díky stoupajícím cenám energie při pouze mírně zvýšené 

spotřebě domu (narození 2 dětí). Při vědomí nízké energetické náročnosti budovy jsme se rozhodli zajistit si energie 

sami, prvotně s pomocí slunce.  

 

V rámci vládní podpory fotovoltaiky Zelený bonus jsme si pořídili a od září 2009 provozujeme na jižní střeše našeho 

rodinného domu První solární elektrárnu v Ostravě-Plesné. Výkon 3,6 kWp. Měnič Powador Kaco 3600 xi (Německo). 

Fotovoltaické panely 240W monokrystal PVT 15 ks (Rakousko). Dodavatel ELSEREMO, a.s., Divize SOLAR ENERGY 

SYSTEM www.s-fotovoltaika.cz. Financování Reiffeisen stavební spořitelna a.s. program Zelené úvěry (splacen do 2 

let). Výroba elektřiny průběžně měřena na www.sonnertrag.eu. Licence nutná k výrobě elektřiny Energetický 

regulační úřad č.110908995. Chráněno Registr solárních elektráren. Členství k ochraně zájmů malých provozovatelů 

FVE Česká fotovoltaická asociace, o. s.. Systém vyrábí ročně v průměru 4.500 kWh elektřiny, kterou přednostně 

spotřebovává dům. Díky chování rodiny (všechny spotřebiče elektrické, část s možností odloženého startu, využívání 

slunečných dní k energeticky náročným činnostem jako praní, mytí nádobí, pečení, sekání trávy atp.), se tak děje v 

průměru z 48%. Přetoky do veřejné elektrické sítě jsou prodávány firmě, obchodující s ekologicky vyrobenou 

elektřinou V-elektra, a.s.. Úspora za platby za elektřinu z veřejné sítě činí ročně v průměru 10.800,- Kč. Návratnost 

vložených prostředků ve výši 457 tis. Kč s DPH by měla být díky úspoře a výplatám zeleného bonusu zhruba 9 let 

(9/2018). Popis a fotografie s odkazy na http://mujweb.cz/podkrovnibyt/solar.htm 
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V návaznosti na lepší využívání FVE vyráběné elektřiny jsme v dubnu 2010 zřídili na parkovišti před naším rodinným 

domem Veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily, elektroskútry a elektrokola, první v celé Ostravě. Zásuvka 230V 

16A je k dispozici nonstop, v noci osvětlená, platba dobrovolná. Zásuvka 400V 32A pětikolík je v garáži přístupná 

po předchozí domluvě. Už na ní nabíjely prakticky všechny typy elektromobilů, až na výjimky zdarma. Nabíjecí stanici 

využíváme k propagaci čisté výroby elektřiny a dopravy, fotovoltaiky a elektromobility. Popis a fotografie s odkazy na 

http://mujweb.cz/podkrovnibyt/dobijecistanice.htm 

 

Pro další využití slunce a úspory plynu jsme v červnu 2010 instalovali nový systém vytápění se solárním ohřevem TUV. 

Původní kotel nahradila sestava kondenzačního turbokotle Vaillant řízeného vnitřním termostatem a venkovním 

ekvitermním čidlem se zásobníkem vody na 250 L (limit 75°C). Konkrétně solárním systémem auroSTEP VSL S 250 

se 2 panely auroTHERM VFK 135 na západní střeše, abychom měli TUV k dispozici v době návratu rodiny ze školy 

a zaměstnání a večer. Financování bylo ze 2/3 z vládního projektu Zelená úsporám a z 1/3 vlastní prostředky. 

Návratnost vložených prostředků ve výši 80 tis. Kč s DPH do ohřevu TUV byla 5 let (6/2015). Dohřev vody plynem tak 

využíváme jen zhruba od října do března, systém ročně uspoří na platbách za plyn okolo 13 tis. Kč. Popis a fotografie 

s odkazy na http://mujweb.cz/podkrovnibyt/solarniohrev.htm 

    

Vzhledem ke zlepšení nabídky elektrických prostředků, kterými bychom podpořili dále využívání naší FVE, jako 

obnovitelného zdroje, jsme na podzim 2013 pořídili k dojíždění do zaměstnání elektrické skládací kolo Agogs Silver 

GO. Nabíjíme ho z FVE. Díky nákupu v období příchodu nové kolekce a výběru 

z předváděcích a výstavních vzorků, bylo zakoupeno za 17 tis. Kč, namísto 

původních 31 tis. Kč (cena nového elektrokola kolekce 2014). Dojezd 

s příšlapem je 40 km, nabíjení z běžné zásuvky trvá 3,5 hodiny, doposud bylo 

najeto přes 3 tis. km. Vložené prostředky se zatím nevrátily, protože díky 

změně práce a školy dětí ho můžeme plně využívat jen zhruba 3 měsíce v roce. 

Rovněž jde o dopravní prostředek s nejtěžšími úrazy při pádu z něj a nejvíce 

defekty pneumatik, které jeho provoz dále prodražují. Má ale současně kladný 

vliv na fyzické a psychické zdraví, proto jej nezatracujeme. Cenově vychází 1 

ujetý kilometr, při běžné ceně elektřiny 5,- Kč / 1 kWh, na necelých 5 haléřů za palivo. Ale my nabíjíme levněji. 
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Naše snaha o elektrickou mobilitu pokračovala, protože bydliště je obsluhováno pouze řídkou MHD naftovými 

autobusy. Současně bychom tím zvýšili využití naší FVE. V dubnu roku 2014 jsme zakoupili (díky členství a informacím 

z občanského sdružení Elektromobily, vedeného panem Vegrem, dnes Asociace pro elektromobilitu) nový malý 

městský elektromobil Peugeot Ion, který neodebral původní objednavatel ČEZ. I v původních barvách ČEZu, kdy jsme 

z celoplošných polepů jen sundali loga a dali tam názvy firmy, kde pracujeme, JOB-centrum Ostrava. Pořizovací cena 

439 tis. Kč s DPH v plné výbavě s prodlouženou 5letou zárukou. Vozidlo nabíjíme střídavě v místě pracoviště, kde 

střechy jsou osazeny FVE a u budovy je v provozu i tracker a malá větrná elektrárna, a samozřejmě doma. Přes den 

z naší FVE, obzvláště o víkendech. V pracovní dny využíváme při pozdějším návratu tarif D27d Elektromobilita, čímž 

spotřebováváme tzv. noční proud mimo energetickou špičku. Maximálně využíváme obnovitelné zdroje. K lednu 

2018 má vůz najeto 56 tis. km. Pilně s ním propagujeme elektromobilitu v rámci rodiny, města, kraje i ČR. I při 

neobvyklém použití - jako pojízdné baterie pro techniku na venkovním výstavním stánku nebo se zapnutou 

klimatizací jako obrovské chladničky nápojů při sportovních utkáních. Auto se již podívalo v rámci dovolených 

na Slovensko i do Rakouska. Spočítali jsme, že oproti 56 tis. km, najetým elektromobilem, by nás stejná porce 

kilometrů v našem bývalém spalovacím voze stála jen na palivu 134 tis. Kč. Cenově vychází 1 ujetý kilometr, při běžné 

ceně elektřiny 5,- Kč / 1 kWh, na 53 haléřů za palivo, ale my nabíjíme levněji. Nočním proudem za polovic, z vlastní 

FVE za nulu. O tiché svižné jízdě bez vibrací a jedů v ovzduší nemluvě, obě děti už spalovacími vozy jezdit nechtějí. 

Naše bývalé spalovací vozy ujely při ceně 30,- Kč za litr benzínu 1 km za 2,40 Kč jen za palivo. O servisu nemluvě. 

    

Po dobrých zkušenostech jsme v květnu 2016 zakoupili do rodiny druhý malý městský elektromobil Peugeot Ion, 

který původně provozoval v sousedním Havířově ČEZ jako zásahové vozidlo. V hromadném nákupu s 2 kolegy stálo 3 

roky staré vozidlo s najetými 13 tis. km jen 280 tis. Kč a mělo ještě 2 roky tovární záruku. Oba v rodině, já i manželka, 

dnes používáme elektromobily k denním jízdám do zaměstnání, vožení dětí do školy, provozu rodiny i v zaměstnání 

samotném. Druhý elektromobil už u nás najel 18 tis. km. Nabíjení využívá pouze doma z FVE nebo noční proud, 

jezdíme tedy v ceně paliva 1 km za nulu nebo 27 haléřů. Benzín by nás za tu dobu stál 43 tis. Kč. 

   

Vlastnictví 2 elektromobilů nám v srpnu 2016 umožnilo zapůjčit zdarma jeden z nich po dobu naší dovolené 

k výzkumu Skupině pro alternativní zdroje energie docenta Bohumila Horáka Fakulty elektro Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava. Testoval jeho součinnost s jimi vyvinutou nabíječkou/vybíječkou elektromobilů. Aby šlo 

elektromobil použít jako aktivní prvek v energeticky soběstačném domě pro ukládání i čerpání energie pro dům. 

Jakousi mobilní baterii. Každý náš elektromobil má totiž kapacitu 16 kWh. Nissan Leaf spolupracoval, Peugeot Ion ne. 
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V návaznosti na výše uvedené a program vlády Nová zelená úsporám, chceme dosáhnout v rodinném domě 

energetické soběstačnosti. Nebo se k ní alespoň co nejvíce přiblížit. S dodavateli připravujeme doplnění domu o další 

FVE na střechu našeho rodinného domu, orientovanou částečně na východ a částečně na západ. Aby lépe pokrývala 

energetické špičky při ranním odjezdu a podvečerním návratu rodiny. Tedy vyrábět v době spotřeby, minimum 

akumulovat.  

Systém bude řízen inteligentním prvkem. Případnou přebytečnou energii bude ukládat do stacionární baterie v garáži 

domu (zřejmě 10 kWh), dále do nového bojleru s TUV obsahu 300-500 L a nakonec do obou elektromobilů, které 

budou připojovány ihned po příjezdu do určených zásuvek (2 x 16 kWh). Uložená energie z baterie bude vykrývat 

časové úseky v domě, kdy je spotřeba vyšší než výroba FVE. Inteligentní prvek bude v době nízké denní výroby FVE 

dobíjet stacionární baterii v domě mimo energetickou špičku nočním proudem. V budoucnu, po výměně 

elektromobilů, i z jejich baterií. Energii ze stacionární baterie použijeme namísto jejího nákupu zvenčí pro dům při 

denní špičce.  

Horká voda z nového bojleru bude trojcestným ventilem s elektronickým ovladačem připojena kromě zásobníku TUV 

i na zpětný okruh topné vody do plynového kotle. Pokud budou čidla detekovat vyšší teplotu v bojleru než v topném 

okruhu, bude ji do systému dodávat. Takže stávající plynový kotel nebude spotřebovávat plyn na ohřev vratné vody. 

Jen pošle svým oběhovým čerpadlem FVE ohřátou vodu do topného systému. Protože voda na vratné větvi bude mít 

stále dostatečnou teplotu k vytápění domu. Pokud se provozem prokáže, že došlo ke skokovému snížení spotřeby 

plynu, dnes ročně v průměru 1.500 m3, pak stávající topnou soustavu odpojíme nebo ji budeme používat pouze jako 

zálohu.  

V dohledné době v řádu měsíců zřejmě dojde k napojení domu na 18 let městem Ostrava slibovanou splaškovou 

kanalizaci, která je před dokončením. Odpadne tak plánované využití elektřiny pro provoz domácí vestavné čistírny 

odpadních vod ve stávajícím septiku. Ten bude nově využit pro uskladnění dešťové vody pro zálivku a splachování 

3 WC v domě. Prostřednictvím samospádu z oddělené nádrže na půdě domu. Protože zahrada je díky chytře 

naplánovanému osazení rostlinami, keři a stromy, na zálivku velmi nenáročná. Udržuje si své mikroklima včetně 

živočichů jako skokan hnědý, ropucha obecná či ježek. A velkého množství a druhů opylujícího hmyzu a ptáků. 

    

 

Nově navržený systém s akumulací a řízením by měl umožnit maximální využití FVE a solárního ohřevu pro dům 

a dopravu. S eliminací přebytků elektřiny, přetoků do veřejné sítě, možným odpojením se. Naše výpočty chceme 

ověřit praktickým provozem rodinného domu. Protože šedá je teorie a zelený strom života. 

Foto web slunecnyzivot.cz 


