
Fotovoltaika pro každou jižní střechu

Snad každý si všiml stále většího množstvífotovoltlickýdl panelů na
střechám rodinných domů, podniků i rozlehlých solárním elektráren na
polích...Kolik toho potřebuji, aby mi to utáhlo rodinn; domekr' je
nejčastější otazka po prvním, letmém seznámeni se sfotovoltaictými
panely. Na otázku se dá jen stiň odpovědět. Nejde oto, abychom dokwli
pokrýt spotřebu domu, ale o to, vyrobit relativně levně el. proud, kterj
můžeme odprodat rozvodným závodům nebo který můieme sami
spotiebovat a podle vyrobeného množství dostat zaplaceno. ť.astým
tvrzením oneekologilnosti v;roby proudu touto cestou jsou samotně

energetid.ě náklady na vYrobu fotovoltaictjch panelů. Vzavislosti na
klimatictjdl podmínkám vyrobí běžný fotovoltaickj panel po 2·4 letech
takově množství ene~ie, jaké bytu použito kjeho výrobě.

Prol: prAvě nynll<1tiv.li v CR folovoltaiu
lilkový Nrůst1 Na foto...ollakk~.ll'klrjmy
nl!ní Udný pl<riný dotalní program.
lil dOlad je motne pova1ovitl. vykupnl
«'f1lJ. St;ilem 9ilranlovan.;l výkupnl Cefh1

a osv0b02enlod daM z p/'iJmu podobu prv·
nich ~ti lel j§ol.l spolu s klesaJid cenou
za nákup panelůdOSlatel:nou motivací pro
inveslory. NávfiHflO$l na bětnfm rodl"..
Mm domku tak mů:fe být kolem 7-8 lel
Výkupní ceny vCR paln k~nfmznl!Jv)i
JichvEvro~-0.s2E1ltWh. StAtnígllrllnce
výlwpni ceny~ 20 lel Pro srovnáni napf.
v sousednfm Německu je výkupni cena
0.4 EIltWh. V Portugalsku je výlwpnf cena
vyHí - 0,65 EIltWh,ale garantovaná výkup
ní cena je jen po dobu 5 lel. V mnohých
zemJch se rozll~ule výkupnf cena podle
lono,jeslll Jsou vyutlly sll'echy, nebo Jestll
je dále zabírána zelŇdělskA půda. Plocha
potřebná kvýrobě 1kWpjepfl poutltibět
ných paneló zhruba 10m'.

Instalovat soliirni elektrárnu na stře~

svého domu ale není Jen lak.Věl~lna Inves
toru sl nejdňve provede v1ulni výběrové
fizeni mezi dodavalell. Podle nabídek
je d.ile stanoven výkon, který je motné
inslalovat, nebo výkon, na který Investoro
vi slatí flnaOO1í prosttedky. Nynf je Ifeba
poUdatp1islu~néhodlSlrlbutoraojehasta

novisko k připojení ~ektrirny na rozvod
nou siť. [)jil! pak kontaktujeme stavební
ufad, klerý mů:fe mil podle lokaUty fŮlné

poUdavky. Zdaleka Mplalt te sl na vlast
nim pozemku mů:feme postavit sol.iml
~ktr.imu.Jestliú nU z.iméf neni v soula
du s (aemnlm plJinem, povolefllllnstalacl"""ou._
Dalilm krokem je zholoveni projektu.
NěkleřidiSlributoil chtějíprojekt ke schvj-

lenl, Jlnl na lom nelrvají. Když dojdeme
svyflzov.inímafsem,můiemezaMJlImott-

tát. Tato l.nt je překvap;w}«lnouz ne;
kratJich. lil Iři dny můie být e1ektr.ima na
RDhatová.

Po revizi llIňzení mů:i:eme f.idal o liceocl
na ERU{Energetickj regulační Uiad). LhUta
k vyfizeni na~ t;idostí bývá 30 dni. [)jil!

t;id;imeouzavfenísmlouvyoodbérus dis
tributorem. a jestliie je smlouva podepsa
n.i a m.ime oový elelltroměr.muieme zah.i
Jit provoz. U nUterých dislfibulofÍl pouze
zkuWbnl provoz. Je motné zvolit jednu
ze dvou variant dodávky do rozvodné sitě:

Pnmyprodej nebo Zelené bonusy.
Vét~lna men~ch elektráren upřednostňuje

zelené bonusy. kdy proudmůiemespot/e
bovat a pi'ebytky dodáme do sitě. Přimy

prodej je zajimavý spi~e pro vét~i eleklrár
ny. Jestliže p/ekrolimll výkon 5 kWp, pak
ztrácfme běžnousazbu pro rodinné domky
iI dost~v.ime méně výhodnou sazDu pro
podnikatele. Prudky niirust podnu výroby
fOlovoltalckých elektráren je pat my Zll srov
náni mezlrolnillo nárustu produkcll.
Jllslllte v rocl! 2007 byl in51alovaný výkon
3,5 MW, v 2008 byl celkový instalovany.
výkon v CR 54 MW, pak v roce 2009to bylo
pi'es 116 MW. Meziroční nfifÍlSI Je o vice než
200 procent. Po přf!dpolcladanémU.Stel:·
ném nasyceni tmu vCR seo!Viraji moiflO$ti
mnohých věl!ich 111Vt!5tOfu upandoval
na sIo~nskýIIn.

Pro roll 20\0 j§ol.l na SIovIlnsku stanoveny
vykupnl ceny přj výkonu do 100 kW
0,<43 EIltWh a nad HlO kW 0,425 EIltWIl.
Fotovoltaika se lf!dy sl;iv;i progresivnlm
pnímyslovým odvětvim rozvíjejicím se
vc~rMiitklJ.


