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O fotovoltaice realisticky 

Jakmile se začne hovořit o fotovoltaice, často se člověk setká se dvěma nesmiřitelnými po-

stoji. Jeden je naprosto optimistický (všechny problémy jsou vyřešeny) a druhý absolutně 

odmítavý (snad kromě instalace daleko od civilizace). Ani jedno ani druhé není úplná prav-

da. Vyostřené emoce pak často zcela zabrání jakékoliv odborné a pragmatické diskusi.  

Jako realisté žádný zdroj elektrické energie apriori nezavrhujeme ani neglorifikujeme. 

Zdroj jako takový není v nějaké všeobecné rovině dobrý nebo špatný. Má své VLASTNOSTI. 

Z nich vyplývají parametry, efektivní způsob využití, výhody i problémy. K tomu všemu pro-

bíhá neustálý vědecko-technický vývoj, který může věci změnit, bohužel jen do hranice fyzi-

kálních možnosti. 

 

Ilustrační foto. Zdroj: pixbay.com, Benita Welter.  
https://pixabay.com/users/benita5-5641102/?utm_source=link-

attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2411932  

 

Zdroje elektrické energie mají svou fyzickou podobu, která do jisté míry ovlivňuje jejich 

vnímání, zvláště u netechnické populace. Člověk se postaví s rodinkou poblíž vysokého ko-

mínu i mohutných chladících věží uhelné elektrárny, nebo jaderné elektrárny a řekne si, to 

muselo stát peněz, to muselo být betonu, oceli. Má pravdu, stálo to hodně peněz i zdrojů. Do-

konce zahlédne těžký nekonečný vlak s uhlím s dusotem přejíždějící přes výhybku.  

https://pixabay.com/users/benita5-5641102/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2411932
https://pixabay.com/users/benita5-5641102/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2411932
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Potom se podívá na střechu osázenou panely, o kousek dále na panely tiše stojící na neú-

rodné ploše brownfieldu. Jednoduchou lidskou logikou je to jasné. Ty pěkné, modravě leskné 

panely, z té dálky nevelké až subtilní, představují pokrok, který velká betonová monstra přece 

musí brzo nahradit.  

 

Fotovoltaická elektrárna v Košicích. (Ilustrační foto autor). 

 

Nicméně ne všechno je tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. 

Vykresleme si fotovoltaiku takovou, jaká je. Ukažme si její VLASTNOSTI. Budeme 

úplně transparentní. Začneme proto optimisticky. 
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Nejlepší vlastnosti fotovoltaiky 

Na jejich „objev“ nepotřebujeme žádnou vědeckou studii, stačí prostá logika. Doslova kam-

koliv, do sebezapadlejšího koutu světa, kam „dosvítí“ slunce, dopravíme panely 

s příslušenstvím, nainstalujeme a...  Po dobu dalších 25 možná i více let, s minimální údrž-

bou, bez potřeby jakéhokoliv paliva, bez mazání a výměny pohyblivých strojních součás-

tí, bez bezprostředního vytváření odpadu v průběhu životnosti (o tom později), budeme 

přes den dostávat elektrickou energii teoreticky bez dalších nákladů, bez případných 

emisí čehokoliv.  

 

 

Obr. Zahradní chatka bez elektriky, používaná víceméně přes vegetační sezónu. Možná je to 

vhodný objekt pro instalaci FVE. (Ilustrační foto autor).  

 

Kromě jakéhosi nebezpečí zásahu elektrickým proudem při velké neopatrnosti taky bez ja-

kéhokoliv dalšího nebezpečí (výbuchů, úniků čehokoliv, odlétávajících částí atd. …). Kolik 

elektrické energie a za jakou cenu? O tom později. 
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Přitom jsme omezeni jen přepravními a finančními možnostmi při instalaci. Od doslova 

přenosných zařízení o výkonech pár desítek wattů až po velké instalace s instalovaným výko-

nem mnoha jednotek i desítek megawattů. Pokud si tomu pořídíme ještě akumulační kapaci-

tu, můžeme mít určité množství elektrické energie k dispozici i v noci. Co znamená insta-

lovaný výkon, si opět ukážeme později. 

Takovou vlastnost nám nenabízí žádný jiný dostupný zdroj, pomineme-li zatím komerčně 

nepříliš dostupné modulární jaderné reaktory schopné s jednou náplní paliva fungovat mno-

ho let, nebo exotické plutoniové generátory. 

Pokud to přeženeme a zdramatizujeme. Máte-li fotovoltaiku a zítra všude okolo vás přesta-

ne existovat civilizace, nebo vás odpojí elektrárna, po dalších mnoho let máte alespoň přes 

den určité množství elektrické energie. 

Zůstaňme ještě u pozitivních vlastností.  

Přebytek bez dalších přímých nákladů 

Opět nejde o nic složitého. V okamžiku, kdy fotovoltaický panel podává větší výkon, než 

právě reálně potřebujeme, vzniká nám skutečný přebytek, který nestojí nijaké přímé náklady 

navíc. U zdroje, který spotřebovává palivo, bychom pochopitelně ubrali výkon, abychom šet-

řili náklady. U fotovoltaiky tento přebytek prostě je a můžeme přemýšlet, jak ho efektivně 

využít.  

 

Schematické znázornění přebytku výkonu fotovoltaické 

elektrárny (ilustrace autor) 

 

Nechci zde použít slovo, že přebytek je „zadarmo“, protože nic není zadarmo, ale tak to vy-

padá. V danou chvíli za něj neplatíme nic navíc. Můžeme chvíli přemýšlet, zda nám nestačilo 

méně panelů a nemohli jsme tak ušetřit pořizovací náklady, ale zase jindy přebytek nemusí-

me mít.  
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Později si ukážeme, že tato vlastnost přináší jisté zajímavé příležitosti, na druhé straně má 

své vedlejší efekty, ne vždy zcela vítané. 

Nyní se již musíme zabývat docela zásadní otázkou, kolik elektrické energie budeme 

z fotovoltaiky doopravdy dostávat. 
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Instalovaný / špičkový výkon a realita 

Popíšeme si opravdu jen úplný základ teorie. 

Kdokoliv uvidí v reklamě nebo e-shopu nějaký fotovoltaický panel, kromě ceny si jako prv-

ní jistě všimne údaj o výkonu, označený zkratkou Wp (Watt-peak). Například 455 Wp. Může 

být pojmenován jako jmenovitý výkon, špičkový výkon, špička výkonu, prostě jakkoliv. 

U fotovoltaické elektrárny se uvádí obvykle tzv. „instalovaný výkon“, například 20 MW resp. 

20 MWp.  

Podle definice, kterou najdeme i na Wikipedii, se jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny 

při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions), které jsou: 

energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m^2, průzračnost at-

mosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25 °C. 

(viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Watt-peak ) 

Co to znamená? Je-li intenzita světelné energie dopadající na panel z jakéhokoliv důvodu 

nižší než 1000 W/m2, jeho výkon bude nižší než uváděná hodnota. Podobně bude výkon kle-

sat se změnou úhlu osvícení, o kolik, to co závisí i na jeho typu a konstrukci. Naopak, při in-

tenzitě nad 1000 W/m2 panel dokáže i překročit uvedený výkon.  

Jinak řečeno, v podmínkách našich zeměpisných šířek bude 455 Wp panel dosahovat uve-

deného výkonu jen po omezenou dobu a v příznivých dnech. To samé platí o 20 MWp slu-

neční elektrárně. 

Kdo má zájem, může si dohledat údaje o světelném toku v různých částech světa na zají-

mavém portálu https://globalsolaratlas.info/map, který nabízí mnoho dalších zajímavých 

informací. 

Napišme si o výkonu fotovoltaických panelů trochu více. 

 

Není jen den a noc 

Lidé samozřejmě chápou, že v noci fotovoltaické panely výkon nedávají. Bohužel východ 

slunce není nějaký magický vypínač, po jehož zapnutí dává panel 100 %. Ideální průběh vý-

konu v létě za jasné oblohy je zhruba následující: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Watt-peak
https://globalsolaratlas.info/map


7 

 

Vidíme, že i v ideálním případě máme k dispozici 75 % nebo více instalovaného výkonu ne-

celých 10 hodin. Optimista by řekl „až“ deset hodin. Zbytek dne je výkon hluboko pod tím, 

v prvních a posledních hodinách dne se blíží k nule. Poloha vrcholu závisí na orientaci panelů 

vzhledem k dráze slunce v daný den. Žlutá plocha, která představuje celkové množství vyro-

bené elektrické energie, představuje cca 48 % prostého násobku výkonu a času – opakuji, jde 

o idealizovaný případ.  

Přepočteno na absolutní čísla, nainstalujeme-li na střechu panely o výkonu 3 kW, potom za 

ideálního dne a ve výhodných zeměpisných šířkách dostaneme: 

- Cca 9,5 hodin denně 2 kW a více, tj. můžeme zapnout jeden větší spotřebič typu trou-

ba, automatická pračka, žehlička plus nějaké ty malé spotřebiče. 

- Celkem 12 hodin denně, máme alespoň 1,5 kW, co zvládne spotřebiče jako fen, slabší 

vysavač a k tomu několik malých spotřebičů typu televize, počítač, lednička. 

- Další hodinu předtím a potom, celkem 14 hodin máme nad 0,75 kW, co už stačí jen na 

několik menších spotřebičů. 

- Hodinku předtím a potom už jde výkon rychle dolů k 250 W a nule. Celých 8 hodin 

poté už dostáváme nulu. 

Teoreticky by v příznivý den uvedený zdroj vyrobil až 23 kWh (stabilní zdroj o výkonu 

2 kW by za 24 hodin mohl vyrobit až 48 kWh)  

Pojem „instalovaný výkon“ si u tak fotovoltaické elektrárny můžeme přeložit do češtiny 

spíše jako „orientační hodnota, kterou i za ideálního dne dosáhneme jen na chvíli“.  

Stále ještě hovoříme o ideálním případě a ukážeme si, že realita je podstatně horší.   
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Reálný výkon na jihu Evropy 

Jak to vypadá ve větším měřítku. Abychom zůstali naladěni v optimistickém duchu, 

s pomocí veřejně dostupných dat ENTSO-E Transparency Platform si ukážeme průběh výko-

nu solárních elektráren v některý z ideálních dnů ve slunném Portugalsku.  

 

Výkon solárních elektráren Portugalsko 21.6.2021. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform. 

 

Graf nám ukáže několik zajímavých věcí. Jednak je v Portugalsku díky danému časovému 

pásmu slunce na vrcholu v pozdějších odpoledních hodinách než u nás a pravděpodobně také 

panely jsou natočeny spíše na západ, pro lepší pokrytí „večerního života“. 

Dále vidíme, že z celého dne („jen“ nebo „až“ – podle úhlu pohledu) 9,5 hodiny výkon pře-

výší 300 MW (z maxima 572 MW). Celkem solární zdroje vyrobily cca 5 311 MWh, co je 42 % 

v porovnání se stabilním zdrojem o výkonu 527 MW, který by dokázal vyrobit až 12 648 

MWh   
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Není každý sluneční den stejně sluneční 

Kdyby byl výše uvedený denní průběh konstantní po celý rok, bylo to pěkné. Ale není. 

Ukažme si celý červen 2020 v Portugalsku. 

 

 

Výkon solárních elektráren v Portugalsku, červen 2020. Červená čára ukazuje přibližnou hodnotu 

tehdejšího instalovaného výkonu. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform  

 

Drobná nepříjemnost je z obrázku evidentní. Pokud jsme počítali, že každý den dostaneme 

a využijeme maximum 527MW, jsme na omylu. V některý dny, logicky vlivem oblačnosti, 

klesá výkon o desítky procent, místy až pod 60 %. Díky těmto poklesům nedosáhneme prů-

měru 42 % jako 21.června, ale jen 31 %. 
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Rok má ovšem i jiné, horší měsíce. Zkusme proto listopad 2020, stále v Portugalsku. 

 

Obr. Výkon solárních elektráren v Portugalsku, listopad 2020. Zdroj dat ENTSO-E Transparency 

Platform 

 

V listopadu registrujeme daleko více nízkých špiček a také v důsledku kratších dnům je 

průměr jen 16,89 % maxima.  

Ukažme si přehledné porovnání 3 různých dnů v roku 2020 opět v Portugalsku. 

 

Obr. Porovnání průběhu výkonu solárních elektráren v Portugalsku ve 3 různých dnech roku. 

Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform 
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Jinak řečeno, také na slunném jihu dostaneme cokoliv blízko instalovaného výkonu jen 

v okolí slunečního maxima, a to jedině v příznivých dnech.  

 

Pojďme na sever 

Z Portugalska se přesuňme do našich zeměpisných šířek. V roce 2020 činil v ČR instalova-

ný výkon solárních elektráren 2,061 GW. Podívejme se na 4 různé měsíce, kolik jsme 

z instalovaných 2 GW dostali. 

Červen 2020 

 

Obr. Výkon solárních elektráren v ČR, červen 2020. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform 

 

Červen je pochopitelně jeden z nejlepších měsíců. Přesto vidíme, že jsme hluboko pod in-

stalovaným výkonem, často pod pouhou polovinou. Průměr činil 15,77 % … 
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Březen 2020 

 

Obr. Výkon solárních elektráren v ČR, březen 2020. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform 

 

Ve špičkách se březen jevil dokonce příznivější než červen, nicméně díky kratším dnům byl 

průměr o něco menší, 14,6 % instalovaného výkonu. 

Říjen 2020 

 

Obr. Výkon solárních elektráren v ČR, říjen 2020. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform 
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Obrázek je dostatečně výmluvný a průměrný výkon pouhých 6,6 % z instalovaného je ještě 

výmluvnější.  

Prosinec 2020 

 

Obr. Výkon solárních elektráren v ČR, prosinec 2020. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform 

 

Nikoho asi nepřekvapí, že prosinec 2020 byl u nás pro fotovoltaické elektrárny ještě 

tragičtější. Denní maxima byla často hluboko pod 200 MW (pod 1/10 instalovaného výkonu) 

a průměr činil 2,1 %. 

Ve společném grafu si ukážeme si jeden z nejlepších dnů června, lepší den v březnu, prů-

měrný říjnový a docela slušný prosincový den.  
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Obr. Porovnání výkonu solárních elektráren ve vybraných dnech v ČR roku 2020. Zdroj dat ENT-

SO-E Transparency Platform 

 

Graf názorně ukazuje, jak kratší doba slunečního svitu v březnu snižuje odpolední výkon 

a názorně vykresluje špatný výkon v podzimních i zimních měsících. Rozdíl mezi dobrými 

a špatnými dny je u nás natolik markantní, že vyvolává mnoho oprávněných otázek. 

Dále je evidentní, že i špičkový výkon se u nás pohybuje obvykle hluboko pod hodnotou in-

stalovaného výkonu. 

Ještě jednou je potřeba poctivě uvést, že na příznivějších místech planety překračuje 

světelný tok hodnoty při STC „Standard Test Conditions“ 1000 W/m2 a panely budou prav-

děpodobně dosahovat špičkových výkonů vyšších, než je uváděný jmenovitý výkon – viz dříve 

zmíněný portál https://globalsolaratlas.info/map.  Nicméně střídání světla a tmy je všude. 

Nacházet se blíže k pólům a těšit se na půlroční polární den je falešná naděje. Noční slunce se 

tam zakrádá velmi nízko nad obzorem a intenzita záření není příliš vysoká. 

 

Co jsme pochopili o výkonu fotovoltaických elektráren 

Kdybychom byli cyničtí, naše vyprávění bychom mohli v tuto chvíli ukončit. Fotovoltaická 

elektrárna sama o sobě, bez dalších zařízení, akumulace nebo doplňkových zdrojů, není 

schopna pokrýt spotřebu elektrické energie ani jedné domácnosti, ne to ještě státu nebo kon-

tinentu. Nicméně cyničtí nejsme. a proto se vyplatí pokračovat v analýze.   

Výkon fotovoltaická elektrárny se mění periodicky i náhodně. Je zde předvídatelná 

a stabilní denní perioda z nuly do maxima a zpět na nulu. Podobně je předvídatelná perioda 

https://globalsolaratlas.info/map


15 

(lépe řečeno snížení výkonu) podle ročního období a zeměpisných souřadnic – délky sluneč-

ního dne a polohy slunce vůči danému místu zemi.  

K tomu bohužel přistupuje další nepravidelná proměnná: snížení výkonu vlivem atmosfé-

rických podmínek. Tj. oblačnost, mlha, déšť, sněžení, prach, vliv na účinnost má i teplota. 

 

Neřiditelnost FVE … 

To není vše. Jiné zdroje mění svůj výkon od určitého technicky možného minima až to ma-

xima podle potřeb člověka. Řiditelnost znamená, že dispečer elektrické soustavy může téměř 

v jakýkoliv okamžik nejen ubrat výkonu zdroje, ale také jej zvýšit až na maximum instalova-

ného výkonu. Resp. požádat elektrárnu o jeho zvýšení. Podobné změny může udělat 

i mnohokrát denně podle zatížení sítě a technických možností zdroje.  

Fotovoltaickou elektrárnu však neřídí člověk, ale intenzita dopadajícího slunečního zá-

ření. Ber neber. Vyšší výkon nemusíme odebrat, ale při nižším nemůžeme „přidat“. Je-li 

8 hodin ráno a panely nám dávají například 300 Wattů, nemůžeme „přidat plyn“ abychom 

dostali instalovaných 1000 W. Dispečer nemůže v potřebný čas nijak zvýšit výkon fotovol-

taické elektrárny, může ho maximálně tak snížit nebo odpojit. Pro vyrovnání zvýšeného 

zatížení sítě nad okamžitý výkon fotovoltaiky musí použít jiné zdroje. 

Proto vždy, když čteme nebo slyšíme, že bylo nainstalováno mnoho megawattů nebo giga-

wattů solárního výkonu, musíme mít na paměti skutečný průběh výkonu FVE a uvědomit si 

reálnou hodnotu tohoto čísla. 
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Náhrada stabilního zdroje? Není Megawatt jako 

Megawatt 

Představme si, že chceme nahradit nějaký stabilní zdroj pomocí kombinace fotovoltaiky 

a akumulace. 

Budeme simulovat na reálných datech v dobrých podmínkách v Portugalského června na-

hradit pomocí FVE měsíční výrobu jednoho bloku Dukovan o výkonu 510 MW. Kolik instalo-

vaného výkonu budeme potřebovat? Otázka přímo související: jakou akumulační kapacitu 

budeme potřebovat pro vykrytí 510 MW v noci a časech nedostatečného slunečního svitu? 

Pro začátek zkusme použít 1200 MW instalovaného výkonu FVE a akumulaci elektrické 

energie o kapacitě 5 GWh. To by mohlo stačit, ne? Budeme počítat s hypotetickou, neexistují-

cí ideální akumulací, která dokáže absorbovat a zase vydat jakýkoliv příkon.  

Abychom si uvědomili, co znamená 5 GWh v bateriovém uložišti, porovnejme to s velkým 

bateriovým uložištěm Hornsdale Power Reserve v Austrálii, odkazy viz.  

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Hornsdale_Power_Reserve. 

https://hornsdalepowerreserve.com.au/)  

Uložiště má prozatímní maximální kapacitu 194 MWh a stálo mnoho desítek milionů dola-

rů. Je v prvé řadě určeno ke stabilizaci sítě při krátkodobých výpadcích, běžných v dané ob-

lasti, přičemž šetří plynové záložní zdroje. Není určeno k tomu, aby dodávalo elektrickou 

energii celou noc, nicméně nám pomůže získat jistou představu o ceně uložené energie. 

Pro uložení 5 GWh bychom takových uložišť potřebovali téměř 26 … Chceme-li být důsled-

ní, měli bychom říct, že uložiště s Li-ion bateriemi vůbec není vhodné nabíjet na 100 % 

a vybíjet na nulu. Obvykle se doporučuje rozmezí 20-80 %, Proto bychom měli počítat 

s využitelnou kapacitou okolo 60 % a tím pádem bychom potřebovali 43 uložišť kapacity 

Hornsdale Power Reserve.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hornsdale_Power_Reserve
https://hornsdalepowerreserve.com.au/
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Nyní se podívejme se na první graf. 

 

 

Obr. Simulace náhrady 510 MW stabilního zdroje pomocí FVE – 1. Žlutá plocha zobrazuje výkon 

fotovoltaických elektráren, fialová výkon dodávaný bateriemi po předchozím nabití výkonem nad 

510 MW. Červená čára ohraničuje stabilní výkon 510 MW. Zdroj prvotních dat ENTSO-

E Transparency Platform 

 

Co graf ukazuje? V dobrých dnech června sice přebytek z instalovaných 1200 MW nabíjí 

baterie, nicméně 5 GWh baterie nestačí pokrýt absenci solárního výkonu v noci. Ve slabších 

dnech června je přebytek příliš malý na dobíjení baterií. 
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Zvyšme proto kapacitu akumulace na dvojnásobek, na 10 GWh a instalovaný výkon FVE na 

1500 MW. (to už je téměř trojnásobek 510 MW) 

 

  

Obr. Simulace náhrady 510 MW stabilního zdroje pomocí 1500 MW FVE a 10 GWh akumulace. 

Žlutá plocha zobrazuje výkon fotovoltaických elektráren, fialová výkon dodávaný bateriemi po 

předchozím nabití výkonem nad 510MW. Červená čára ohraničuje stabilní výkon 510 MW. Zdroj 

prvotních dat ENTSO-E Transparency Platform 

 

10 GWh již stačí na pokrytí většiny nocí, nicméně ještě potřebujeme vyřešit horší dny, kdy 

solární výkon nedobije dostatečně baterie.  
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Ještě o něco zvedneme instalovaný výkon, na 1800 MW. 

 

 

Obr. Simulace náhrady 510 MW stabilního zdroje pomocí 1800 MW FVE a 10 GWh akumulace. 

Žlutá plocha zobrazuje výkon fotovoltaických elektráren, fialová výkon dodávaný bateriemi po 

předchozím nabití výkonem nad 510MW. Červená čára ohraničuje stabilní výkon 510 MW. Zdroj 

prvotních dat ENTSO-E Transparency Platform 

 

Jak ukazuje graf, 1800 MW FVE a 10 GWh baterie již víceméně stačí.  

Rozumíme tomu, co vidíme. V příznivých podmínkách Portugalska a slunečního 

června potřebujeme více něž trojnásobek instalovaného výkonu stabilního zdro-

je a k tomu gigantické bateriové uložiště.  

Počkat, proč drahé bateriové úložiště, a ne třeba levnější přečerpávací elektrárna? Za prvé 

ani přečerpávací elektrárna s kapacitou 10 GWh není rozhodně levná. Za druhé, okamžité 

přebytky jsou přes 1 GW výkonu a přečerpávací elektrárny mají své limity, kolik dokážou je-

jich turbíny absorbovat a potom také vydat.  

Na co jsme zapomněli? Na ztráty při nabíjení i vybíjení, které rostou s intenzitou proudu. 

Jak jsme uvedli výše, nezapomeňme na nutnosti dodržet nabití baterie rozmezí cca 20-80 

procent, aby neklesala její životnost. 

 

 



20 

Každý čtenář si již bez dalších desítek grafů dokáže uvědomit následující fakta: 

- V horších měsících roku by bylo potřeba násobně více FVE i akumulace 

- V méně příznivých geografických podmínkách (např. v ČR) bude vše podstatně horší 

 

Z výše uvedeného vyplývá podstatná vlastnost fotovoltaických elektráren. 

Fotovoltaické elektrárny nejsou schopny pokrýt spotřebu elektrické energie při požadavku 

dodávek 24/7/365 samy, bez akumulačního systému s velkou kapacitou nebo spolupráce 

s jiným zdrojem. Přitom musíme počítat s minimálně trojnásobkem instalovaného výkonu 

FVE v porovnání se stabilním zdrojem, hovoříme-li o příznivých měsících a příznivých lokali-

tách. V horších měsících a horších podmínkách bychom potřebovali mnohonásobně více. 

 

Uvedený fakt nemusíme chápat úplně černobíle. Naopak. Jeho pochopení nám pomůže na-

sadit FVE správně a nevyhodit obrovské náklady zbytečně.  
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Instalovaný výkon není jen číslo, je to reálný 

materiál 

My lidé rádi pohazujeme čísly jen tak. Nainstalujeme 100 megawattů, 1 gigawatt, 

5 gigawattů a bude. Nicméně za čísly je reálný materiál, výrobek, stavba. Kus něčeho, co se 

musí vyrobit, přesunout, nainstalovat. Každý zdroj má své, nazveme to “materiální“ vlastnos-

ti. 

Zde je na obrázku běžně dostupný fotovoltaický panel v porovnání s člověkem (JA Solar 

455 W mono), který budeme ve zlepšené verzi používat na dalších výpočtech.  

Panel má rozměry 2112 x 1052 x 40 mm a hmotnost 24,5 kg. 

 

Obr. Porovnání panelu JA Solar 455 W mono s lidskou postavou o výšce 180 cm. 

 

Ten panel není tak malý, že? Lidskou logikou bychom očekávali, že výkon něčeho tak vel-

kého musí jít do kilowattů. Není tomu tak.  

Panel na obrázku má standardně udávaný špičkový výkon 455 Wattů (Wp). Žehličku, 

mikrovlnku ani troubu tím neutáhneme. Možná ještě ledničku nebo mrazničku v příznivých 

časech.  

Hmotnost uvedeného panelu je 24,5 kg. Zmíněných 24,5 kg samozřejmě neváží samotné 

články, které jsou jen tenké křemíkové destičky, ale hlavně tvrzené krycí sklo, hliníkový rám 

a další materiál. 

Samozřejmě stále se postupně objevují a budou objevovat výkonnější panely. Než ale šma-

hem ruky odhodíme všechny výpočty založené na méně výkonných panelech s tím, že už jsou 
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přece dávno překonané, je potřeba udělat jednoduchý přepočet měrného výkonu na plochu 

a hmotnost. 

V následující tabulce si tyto parametry ukážeme pro několik typů panelů. Cenu neuvádím, 

protože závisí na mnoha faktorech a dynamicky se mění.  

Typ panelu 

a špičkový výkon 

Rozměry 

[mm] 

Plocha 

[m2] 

výkon 

na plochu 

[Wp / m2] 

Hmotnost 

[kg] 

Výkon na 

hmotnost 

[Wp / kg] 

DAH 335 W mono 1680 x 1002 1,683 199,049 19 17,631 

JA Solar 455 

W mono 

2112 x 1052 2,222 204,770 24,5 18,571 

Canadian Solar 

585Wp mono 

2172 x 1303 2,830 206,713 34 17,206 

Sunket Solar 

SKT580~600M10 

600 Wp 

2464 x 1134 2,794 214,732 32,1 18,692 

Risen Energy 

NewT@N  700Wp 

2384 x 1303 3,106 225,345 35 20,000 

 

Hovoříme-li o větších elektrárnách, zatímco panely o výkonu pod 400 Wp patří již spíše 

k výběhovým. Panely o výkonech 600, 700, 800 a více Wp se postupně stanou standardem 

pro větší instalace. Přesto se panely s výkonem okolo 500 Wp budou stále používat možná 

i několik let, bude-li cena výhodná, protože bude snaha amortizovat existující výrobní kapaci-

ty.  

Pro menší instalace na rodinných domech a chatách jsou a budou stále dobře použitelné 

i panely s nižšími výkony. Co ale ukazuje tabulka? 

Rozdíl ve výkonu mezi panely 335 Wp a 700 Wp je více než dvojnásobný, ale rozdíl 

v měrných výkonech je necelých 14 %. Většího výkonu je tak dosaženo hlavně díky 

větší ploše panelu.  

Například porovnáme JA Solar 455 W mono a Risen Energy NewT@N 700 Wp 

- Rozdíl výkonu mezi je 53,8 %,  

- přitom rozdíl plochy je až 39,7 %, tj. jen menší část nárůstu výkonu byla dosažená 

vyšší efektivitou.  

- Kdyby měl panel Risen Energy NewT@N 700 Wp hypoteticky stejně velkou plochu ja-

ko menší panel JA Solar 455 W, mohl by dosáhnout výkonu jen cca 500 Wp. 

Větší panel znamená pochopitelně vyšší hmotností a pravděpodobně také vyšší kusovou 

cena panelu. Poměr cena výkon bude pravděpodobně lepší u výkonnějšího panelu i když se 

v nějakém konkrétním případě může stát, že menší panely získáme za výhodnější cenu. 
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Proto vždy, když uvidíme panel s velkým jmenovitým výkonem, je nutné napřed porovnat 

měrné hodnoty, než začneme jásat. Větších panelů bude potřeba méně kusů, co přinese jisté 

výhody, ale nijaké mnohonásobné zlevnění ani řádová úspora „zdrojů planety“ se nekoná. 

Náš vzorový panel 

Pro naše výpočty budeme používat upravený panel JA Solar 455 W. 

Aby byla tato publikace mírně nadčasová, zvětšíme jeho výkon při zachování stejných roz-

měrů na 500 Wp.  

Nyní budeme pokračovat v počítání. Možná budete mít nutkání těmto číslům nevě-

řit, protože se budou zdát přehnaná. Nevěřte a přepočítejte si to také. Sám jsem 

musel přepočítávat několikrát, protože člověku čísla bijí do očí a nemohu vyloučit, že jsem se 

třeba někde nespletl. O případných chybám mně prosím klidně informujte. 

Pro porovnání a transparentnost budu na některých místech v závorce uvádět výsledky pro 

panel Risen Energy NewT@N 700W. 

Logistika 

Ještě si nachystáme podklady pro logistické výpočty. Větší množství panelů se obvykle pře-

váží na paletách a ty se umístí do kontejnerů.  

 

Obr. Ilustrační foto. Palety s panely JA Solar. Zdroj https://www.salvex.com/ 
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Kolik panelů se vejde do kontejneru? Naštěstí to nemusíme improvizovaně počítat, 

v dokumentaci k panelům lze často najít počty panelů na paletě i v kontejneru. Těžko může-

me požadovat po výrobci, aby nám dodal v kontejneru o 10 panelů více, protože nám to tak 

vyšlo. Když budete hledat technické listy, stane se Vám, že ke stejným panelům najdete na 

různých stránkách odlišné hodnoty. 

Pro panel JA Solar 455 W je uváděno obvykle 594 panelů ve standardním 40’’ kontejneru 

(o vnější délce čtyřiceti stop neboli 12,19 m). To je ten dlouhý kontejner, ne kratší 20’’. Lze 

najít i větší počet, 620. 

Pro větší panel Risen Energy NewT@N 700 W resp. panel se stejnými rozměry lze najít po-

čet 558 kusů ve standardním 40’’ kontejneru. 

Někdy lze najít údaje i pro 20’’ kontejner, ale budeme raději počítat se 40’’, ve kterých se 

budou dodávat velká množství panelů.  

Proč velká množství? Uvidíte na následujících stranách. 
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Malé počítání – 1 solární megawatt 

Hypotetická situace. V nějakém optimistickém článku jsme se dočetli, že jeden solární Me-

gawatt dokáže zásobovat až 200 domů. Přesně „naši“ vesnici. Najdeme pozemek, de-jure ne-

využitelný, a rozhodneme se zde postavit nevelkou solární elektrárnu 1 MW. Budeme počítat 

s našimi panely á la lepší JA Solar 455 W s výkonem 500 Wp. 

Na 1 MW instalovaného potřebujeme 2000 takových panelů. Ano, dva tisíce na nevelkou 

elektrárničku. 

1 000 000 W / 500 W = 2000 (1428 panelů o 700 Wp) 

Souhrnná hmotnost panelů tak činí 49 tun. (49,9 tun pro Risen Energy NewT@N  700W)  

Od výrobce přes nějaké ty mezisklady až na místo instalace musíme tedy dopravit necelé 

4 kontejnery s panely (necelé 3 pro Risen Energy NewT@N). To pochopitelně nepředstavuje 

žádný logistický problém, nejsou-li zrovna z Číny a cena dopravy kontejneru do Hamburgu 

nevyskočila jako nedávno na 10 000 USD.  

Panely musíme umístit na podpůrnou konstrukci. Existuje mnoho druhů, ocelových 

i hliníkových. Je poněkud obtížně dopracovat se ke konkrétním hmotnostem. Uvádí se, že se 

hmotnost konstrukcí pohybuje mezi 8-25 kg na 1 m2 panelu. Počítejme zde optimisticky 

10 kg na 1 m2, tj. okolo 45 tun ocelových nebo hliníkových profilů. Ty je potřeba vyrobit, 

dopravit na místo a sestavit. 

Podle typu konstrukce připadá na 4-8 panelů 1 nevelký betonový základ, aby nám vše dob-

ře drželo. V některých případech možná půjde konstrukce zajistit proti samovolnému pohybu 

jiným způsobem. Předpokládejme 8 panelů na jeden základ, to znamená vyhloubit 

a vybetonovat (nebo osadit prefabrikovaných) 250 betonových základů. Bude-li mít každý 

hmotnost optimisticky jen 25 kg (co značně podceňuji), je to okolo 6 tun betonu. 

Jak vypadá potřebná plocha pro 1 MW instalovaného výkonu? Mezi řadami panelů musíme 

mít podle konfigurace terénu mezery takové, aby si panely nestínily a také pro pozdější údrž-

bu. Při montáži 4 panelů naležato nad sebou to vypadá zhruba následovně:  
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Obr. Porovnání plochy pro 1 instalovaný MW FVE s fotbalovým hřištěm (při použití panelů 

s výkonem 500 Wp o rozměrech 2112 x 1052 mm a montáží 4 panelů naležato nad sebou)  

 

K výše uvedené ploše 106 x 71 metrů přidejme ještě nějaký okraj na oplocení, dejme tomu 

celkem 120 x 90 metrů. Naši elektrárnu potřebujeme také obehnat plotem o délce nějakým 

420 metrů plus zajistit monitoring prostoru. Upozorňuji, že obvykle vychází větší plocha na 

1 MW, berme zde uvedené rozmístění spíše jako optimistické. Nevím, zda jsem nechal dosta-

tečně velké místo mezi řadami panelů, aby si navzájem nestínily. 

Pozn. Při použití menšího počtu větších panelů o 700 Wp bude rozdíl v potřebné ploše 

velmi malý, protože: 

- čistá plocha 2000 panelů JA Solar 455 W je 4 444 m2. 

- čistá plocha 1428 panelů Risen Energy NewT@N je 4 435 m2 

Přidáme-li potřebné mezery mezi řadami panelů, logicky dostaneme podobné rozměry 

elektrárny. 

Dále musíme myslet na veškerou elektroinstalaci na dané ploše, střídač(e), řídící systémy 

a připojení k vhodnému transformátoru. Není to žádná domácí kabeláž 3 x CYKY 2,5, pracu-

jeme s výkony v desítkách a stovkách kW. 
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Druhá strana mince 

Tato kapitola není nářkem nad nutnými zdroji, jen jejich stručné vyčíslení. Pro naši tech-

nickou civilizaci s celou vyspělou infrastrukturu je výroba všech komponentů a stavba 1 MW 

solární elektrárny docela snadná záležitost. Musíme si ovšem uvědomit dvě věci. 

Za prvé. 49 tun FV panelů není 49 tun „nějakého“ kamení. Fotovoltaický panel představuje 

poměrně sofistikovaný výrobek, který vyžaduje technologickou vyspělost, rozsáhnou výrobní 

infrastrukturu jako i provozy s vysokou čistotou. 

Zde je odkaz na některá videa, není problém najít mnoho dalších 

https://www.youtube.com/watch?v=5Sgmp1aUjnA 

https://www.youtube.com/watch?v=LXxFgZcIihM  

Ani nosná konstrukce není jen nějaké „podřadné železo“. Mohou být z hliníku, nebo z oceli, 

která musí mít takovou povrchovou úpravu nebo složení, aby vydržela přes 20 let atmosfé-

rických vlivů s minimální údržbou. 

Za druhé. Je podstatné, co za náklady a zdroje dostaneme. Jako technické civili-

zaci nám vůbec nevadí, že jsme vyrobili, dopravili a osadili 2000 sofistikovaných panelů po 

24,5 kg na 45 tun konstrukce, dali jsme do země tuny betonu a celé to propojili stovkami me-

trů tlustých měděných kabelů. Co nám více vadí: 

- V pěkném létě již po 18 hodině dostaneme z 1 MWp v lepším případě jen 400 kW 

a každou minutou bude výkon klesat až k nule 

- Ani v nejlepším létě od 21:00 až do 6:00 rána nedostaneme nic, nulu.    

- V horší letní den klesne maximální výkon i pod 250 kW 

- V zimě jsme rádi, když na poledne dostaneme 125 kW a nulová hodnota je po větší 

část 24 hodin.  

Je evidentní, že tato elektrárna sice nějak pomůže, ale ani náhodou sama vesnici zásobovat 

nedokáže. Než provedete investici na základě tvrzení v článcích, oslavujících solární energii, 

raději si to přepočítejte sami. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Sgmp1aUjnA
https://www.youtube.com/watch?v=LXxFgZcIihM
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Malé počítání druhé: plán dosáhnout 5 GW do 

roku 2026 

Současný instalovaný výkon solárních elektráren v ČR je něco přes 2 GW. Existují různé 

plány na výstavbu dalších kapacit a jeden z nich je dosáhnout do konce roku 2026 instalova-

ný výkon 5 GW. Znamená to nainstalovat cca 5 let další 3 GW. Co toto suché a na pohled 

nevelké číslo představuje z materiálního hlediska? 

3 GW= 3 000 000 000 W / 500 W = 6 000 000 panelů (6 milionů) po 500 Wp 

- souhrnná hmotnost samotných panelů dosáhne 147 tisíc tun,  

- celková plocha panelů (ne elektráren, jen panelů samotných) bude 13,332 km2 

- bude potřeba dopravit 10 101 kontejnerů s panely 40’’ 

- vyrobit, dopravit a sestavit cca 133 tisíc tun konstrukcí (při 10 kg na 1 m2) 

- optimisticky bude potřeba přes 18 tisíc tun betonových základů 

(pro Risen Energy NewT@N:  

4 285 714 panelů, 150 tisíc tun, 13,311 km2, 7 681 kontejnerů, konstrukcí a základů asi 

téměř stejně vzhledem k podobné ploše) 

Roční úsilí představuje 600 MW, tj.: 

- 1 200 000 panelů o celkové hmotnosti 29 400 tun (857 142 panelů, 29 999 tun) 

- 2 020 kontejnerů (1534 kontejnerů pro Risen Energy NewT@N) 

Hrubě matematicky vychází potřeba instalovat tempem 3 287 panelů denně (nebo 2 348) 

3 GW nepostavíme jako jeden celek 

V předchozí kapitole nám na 1 MW vyšla poměrně optimisticky potřeba cca 7500 m2 plo-

chy elektrárny. Odhadem tak budeme pro 3 GW potřebovat minimálně 22,5 km2 plochy. Na-

kolik Česká republika nevlastní velkou nevyužitelnou pustinu, bude potřeba 3 GW rozdělit na 

podstatně menší elektrárny. Bude to taky vhodné z hlediska lepší lokální distribuce výkonu 

a využití existující rozvodné sítě. 

Proto si pro naše výpočty rozdělíme 3 GW na 150 průměrných elektráren o výkonu 

20 MW, co je v našich podmínkách slušná velikost. Ročně bychom tak museli dokončit 30 

takových staveb a vydržet tempo 5 let. 

Několik čísel pro každou z 20 MW elektráren. 

Každá by obsahovala 40 000 panelů (28 571 panelů po 700 Wp), tj. dovézt by zde bylo 

třeba cca 68 kontejnerů s panely (52 kontejnerů s Risen Energy NewT@N). K tomu připočí-
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tejme něco přes 900 tun konstrukcí, tj. cca dalších 45 nákladních automobilů. Nezapomeňme 

na nějakých 120 tun betonu (co je velmi skromný odhad) a také na oplocení plochy.  

 

 

Obr. Porovnání plochy pro instalovaných 20 MW FVE s fotbalovým hřištěm (při použití panelů 

s výkonem 500 Wp a montáží 4 panelů naležato nad sebou). Pro 3 GW bychom potřebovali po-

stavit 150 takových 

 

Při uložení panelů po 4 naležato nad sebou nám vychází plocha elektrárny cca 534 x 300 

metrů, 16 hektarů. (elektrárna může být pochopitelně konfigurována v jiném poměru dél-

ky a šířky) 

Nebudeme hnidopiši a rozebírat, není-li možno využít 150 ploch po 16 hektarech jinak, zda 

by nebylo užitečnější vysadit zde například les. Lidstvo využívá daleko větší plochy různými, 

ne vždy pěknými způsoby, protože to někdy prostě potřebuje. Nicméně. než dojde k takové 

stavbě, někdo zodpovědný musí takovou otázku položit sám sobě, odborníkům a nejlépe taky 

obyvatelům daného regionu.  

Cena za 3 GW? Existuje mnoho proměnných, které ovlivní konečnou cenu. Jakékoliv čís-

lo, které bych zde uvedl, by mohlo být zpochybněno. Obvykle se uvádí ceny velkých fotovol-

taických elektráren dejme tomu okolo 0,7 mil. EUR na 1 MW. Výstavba 3 GW by tak mohla 

přijít na cca 2,1 mld. EUR (cca 52,5 mld. Kč)  

Další zdroje pro 3 GW. Pro ilustraci pracovního času, počítáme-li velmi skromně na in-

stalaci jednoho panelu úsilí dvou lidí po dobu jen 2 minut, dostaneme 50 000 člověko-

pracovních směn jen pro samotnou instalaci panelů. (35 714 pro panely 700Wp) 

Musel-li by náklad panelů a konstrukcí urazit po silnici od nějakého meziskladu u železnice 

na místo stavby průměrně jen 30 km, dostali bychom cca 945 tisíc kilometrů naježděných 
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nákladními automobily jen pro dopravu na tzv. „poslední míli“. (10101 kontejnerů s panely + 

5650 nákladů s konstrukcemi krát 30 km, krát 2 - tam i zpět). Přeprav pro každou stavbu 

bude samozřejmě mnohem více, budeme vozit pracovníky i stroje. (799 tisíc km pro Risen 

Energy NewT@N) 

Výsledek výpočtů pro 3 GW a výkonnější panely 

Ve výsledku panelů a dalších zdrojů potřebujeme prostě hodně. Během 5 let stavby asi pře-

jdeme na výkonnější panely, nicméně zlepšení nebude dramatické, nebudeme místo milionů 

panelů najednou instalovat sto tisíc. 

Větší panely přinášejí úsporu dopravních a instalačních nákladů. Mezi panely s 500 Wp 

a 700 Wp může být rozdíl okolo 25 až 30 procent. Ale. 

- Zda a o kolik vyjde menší počet větších panelů levněji, záleží na konkrétním kontrak-

tu.  

- Celková hmotnost panelů je téměř stejná (147 vs. 150 tisíc tun). Z hlediska těžby 

a zpracování některých materiálů jsme toho moc neušetřili. 

- Bude-li probíhat v některé fázi ruční manipulace s panely, nějak se projeví, zda bude 

dvojice lidí pohybovat s 24,5 kg nebo s 35 kg zátěží. 

- Při dalším zvětšování panelů budou přibývat problémy s dopravou, manipulací, pev-

ností i výrobou až nakonec narazíme na limit daný velikostí kontejneru. 

- Stále se pohybujeme v řádu desítek procent potenciální úspory nákladů a minimální 

úspory plochy.  

- Úspora některých nákladů ani o 50 % hlavní problém neřeší. I dokonalejší, větší 

a výkonnější panely stále vyžadují příliš velké náklady a materiální zdroje. Pro jaderný 

reaktor, dávající stabilně a dlouhodobě 1 GW se v průměru uvádí potřeba 40 tisíc tun 

oceli a 475 tisíc tun betonu. 

- Na 3 GWp solárního výkonu (viď reálné křivky) potřebujeme 147 tisíc tun sofistikova-

ných panelů, k tomu dalších 133 tisíc tun hliníkových nebo ocelových konstrukcí a 18 

tisíc tun betonu. Vyrobit tunu betonu je přitom mnohonásobně levnější než vyrobit 

tunu panelů.  

- Co je horší, po mnoho hodin v noci bude úplně jedno, jak výkonné a účinné panely 

jsme nakoupili. Budeme dostávat stále stejnou nulu. Tvar křivku výkonu ani ten nej-

lepší panel výrazně nezmění. 

- O degradaci výkonu panelů budeme psát v kapitole „Efekty stárnutí fotovoltaických 

článků“ 
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Gigawatty a důsledky reálné křivky výkonu FV elektráren  

Musím to zopakovat ještě jednou. Opravdu si nemyslím, že by výše uvedené stavební, lo-

gistické a investiční výkony spojené s instalací 3 GW snad mohly zruinovat náš stát, budou-li 

bez provozních dotací na hranici ekonomické kriminality. Nebo že by snad 30 tisíc tun pa-

nelů po dobu 5 let vyčerpalo zdroje planety.  

Podstata je v tom, co za uvedenou cenu dostaneme. Ukážeme, jakou část spotřeby 

elektrické energie nám pokryje spolu 5 GW solárního výkonu, investujeme-li oněch cca 

2.1 mld. EUR za instalaci nových 3 GW. 

 

Začneme lepším měsícem, červnem. 

 

 

Obr. Pokrytí spotřeby ČR 5 GW Fotovoltaických elektráren – projekce na situaci v červnu 2020    

 

To byl dobrý měsíc a teď se podívejme na špatný měsíc. 
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Obr. Pokrytí spotřeby ČR 5 GW Fotovoltaických elektráren – projekce na situaci v lednu 2020    

 

Uvedené grafy naznačují mnoho. Nechutný cynik by při pohledu na grafy prohlásil, že je to 

jako pokoušet se nabírat vodu hráběmi. Skutečnost není tak úplně tragická, co si ukážeme, 

když budeme hledat místo solární energie v energetickém mixu. 

Vidíme, co znamená číslo 5 GWp zvláště v našich podmínkách. Jistý pán, kterého nebudu 

jmenovat, rád píše o tom, jak se solární zdroje brzy stanou nejvýznamnějším zdrojem elek-

trické energie. Ve světle tvrdých dat a vlastností FVE to momentálně v našich geografických 

podmínkách příliš nevychází.  

Nejde o největší instalovaný výkon, o kterém lze u nás slyšet. Jistá organizace plánuje ve 

svém optimistickém scénáři mít roce 2050 nainstalováno celkem 33 GW výkonu ve fotovol-

taice. Pro splnění uvedeného plánu bychom tak museli v následujících 29 letech postavit 31 

GW, tj. až 1,47 GW ročně a nezpomalit po téměř 3 dekády. 

Celkem to představuje 62 milionů panelů 500 Wp, (44 milionů panelů 700 Wp), jinak ře-

čeno 1,5 milionů tun panelů.  

Ještě chvíli pokračujme v počítání. 
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Malé počítání č.3: 675 MW na střechách Prahy 

Podle rozšířeného názoru patří solární elektrárny na střechy domů, ne na zem. S tím se dá 

v principu souhlasit, otázka je, do jaké míry. Každé umístění má samozřejmě své výhody 

a nevýhody.  

Portál oEnergetice.cz přinesl článek „Analýza: Pražské střechy nabízejí plochu až pro 

675 MW solárních elektráren“ 

Viz. https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje-energie/analyza-prazske-strechy-nabizeji-

plochu-az-pro-675-mw-solarnich-elektraren. Dlužno říci, že autoři takových analýz, za kte-

rými se skrývají zcela „nenápadné“ výzvy, nemusí své závěry ani realizovat, ani platit. Jinak 

by si rozmysleli napsat něco takového.  

Co představuje 675 MW na pražských střechách? Je to možné provést? Technicky určitě 

ano, ale něco to obnáší. Tradiční přepočet na naše 500 Wp panely: 

675 000 000 W / 500 W = 1 350 000 panelů (964 285 panelů po 700 Wp) 

Tj. 33 075 tun panelů. Na šikmých střechách ušetříme na konstrukcích a základech (od-

hadem je potřeba jen cca 1-2 kg na panel). U rovných střech je potřeba v závislosti na kon-

strukci střechy počítat i přes 20 a více kg na panel (někdy i s betonovými závažími, aby si pa-

nely neudělaly „letecký den“ po Praze). 

V čem je zásadní rozdíl oproti výše uvedeným instalacím? 

Při instalaci na „brown-fieldu“, bychom tisíce až desetitisíce panelů a desítky či stovky tun 

konstrukcí i s betonem navozili na jedno místo. Na tomto jednom místě bychom řešili všech-

ny technické záležitosti okolo připojení. U každé stavby efektivně využijeme stroje například 

pro manipulaci s panely i konstrukcemi. Stačí nám stačí menší počet odborníků a pod jejich 

dohledem využijeme i méně kvalifikované pracovníky. Můžeme nasadit i pracovníky, nepou-

žitelné pro práci ve výškách. Instalace budou hotovy za poměrně krátkou dobu a menšími 

náklady po přepočítání na 1 panel. 

Zde, na střechách matičky Prahy to bude trochu jiné.  

Na rodinné domy se běžně instaluje 2-3 kW. Na městské bytové domy s většími střechami 

jich lze umístit podstatně více. Každá střecha má jiné možnosti, pro jednoduchý výpočet 

zvolme nějakou průměrnou hodnotu, dejme tomu 50 panelů po 500 W, tj. 25 kW na střechu. 

(36 panelů po 700 Wp) 

Při této distribuci by to znamenalo realizovat 27 000 více či méně samostatných insta-

lací, a to z hlediska právních, administrativních, stavebních, dodavatelských a konstrukčních 

prací. Někde by se daly spojit do větších celků, někde ne. U každé takové instalace je přitom 

potřeba vykonat (minimálně): 

https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje-energie/analyza-prazske-strechy-nabizeji-plochu-az-pro-675-mw-solarnich-elektraren
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje-energie/analyza-prazske-strechy-nabizeji-plochu-az-pro-675-mw-solarnich-elektraren
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- Obhlídku střechy s posouzením vhodnosti a způsobu instalace jako i počtu panelů 

- Určit způsob vedení kabelů, umístění střídače a řídící jednotky i napojení na stávající 

elektroinstalaci 

- Vypracovat projektovou dokumentaci, získat potřebná povolení, vyřešit financování 

s majitele, budovy 

- Vyřešit případné nepříjemnosti a specifika památkových budov. 

- Provést případné stavební úpravy, budou-li nezbytné 

- Navozit materiál (dopravní výkony záleží také na tom, kolik staveb bude blízko 

u sebe), dopravit pracovníky 

- Připravit instalaci (manipulační prostředky, stroje, zabezpečení pracovníků) 

- Provést instalaci panelů, zařízení, kabeláže a veškeré zásahy do elektroinstalace 

Budeme také potřebovat potřebné množství střídačů a dalších zařízení, dimenzovaných na 

větší výkony, něž pro instalace na rodinných domech. 

Na rozdíl od poměrně pohodlné instalace na zemi by množství prací probíhalo ve výš-

kách. Na rovných střechách je práce jednodušší, nicméně dostat na střechu 8-12 patrového 

domu 50 panelů o hmotnosti 24,5 kg a možná až tunu dalšího materiálu asi nebude vhodné 

vnitřním výtahem a průlezem na střechu. 

Na šikmých střechách ušetříme materiál, ale jde o nebezpečnou výškovou práci, která vy-

žaduje potřebnou kvalifikaci a schopnosti člověka. Chápeme to všichni. Starý 4-8 patrový 

dům se šikmou střechou není přízemní rodinný domek. Lidí se schopnostmi výškové práce 

není nekonečně mnoho.  

Pokud bychom to chtěli stihnut v „dohledné době“, třeba do původně plánovaného odsta-

vení uhelných elektráren roku 2038, každý rok (počítáno od roku 2021) by tak bylo potřeba 

dokončit 1588 instalací ročně, tj. něco přes 4 denně po celou dobu 17 let. Bez zdržení, jinak se 

plán nestihne. 

Ve velké Praze se to nezdá mnoho, jistě se tam každý den dokončí rekonstrukce desítek 

možná i stovek bytů nebo mnoha budov. Nicméně výškové práce jsou výškové práce 

a uvedené instalace si připočtěme navíc k existujícím aktivitám. Kapacity firem nejsou 

nafukovací a instalovat nechceme jen v Praze. 

Za jak dlouho je to možné stihnout při dostupných lidských kapacitách, je otázka. Kdo dává 

za příklad Německo, musí brát v úvahu trochu jiné ekonomické možnosti a fakt, že nemálo 

pracovníků z Česka i Slovenska jezdí instalovat fotovoltaické panely právě do Německa 

a nemohou být použiti u nás. Nemám ani údaje, jak rychle se daří instalovat FVE 

na budovách ve městech v Německu.  
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Krátké shrnutí o instalaci na střechy 

Instalace na střechy je jistě dobrá, šetří plochu a jde o poměrně přirozené místo pro umís-

tění panelů. Nicméně výška přináší komplikace pro instalaci i pro pozdější údržbu.  

Záleží také na konstrukci střechy, zda unese panely a zda je bude možné ukotvit bez rizika 

zatékání za několik let. Nemalým problémem mohou být velké zásahy do elektroinstalace 

hlavně u starších domů. V USA často vidíme vedení kabelů a umístění všech zařízení prostě 

po stěnách, co by v mnoha našich domech nebylo přijatelné minimálně z estetického hledis-

ka. Nehledě na skutečnost, že pokud starší dům nemá prostornou technickou místnost, je 

reálný problém kam vůbec umístit další „skříňky“ bez nepříjemných stavebních úprav. 

Šikmá střecha také limituje polohu panelů, které nemůžeme nastavit optimálně, co může 

mít za následek nižší efektivitu. 

Instalace na střechy rozděluje výkon na mnoho malých instalací se všemi výhodami 

i nevýhodami. 

Pokud bychom například chtěli mít 1 GW na střechách rodinných domů po 3kW na 

1 střechu, je to pochopitelně 333 333 instalací. Opět nejde o nic nemožného, jen to vyžaduje 

zdroje a čas, rozdělený na mnoho malých akcí. Jak nepatrně přispěje 675 MW na Pražských 

střechách k pokrytí celostátní spotřeby, je jasné z výše uvedených grafů pro daleko větší vý-

kon 5 GW. 

Na střechách pravděpodobně nedosáhneme tak velkou úsporu nákladů použitím větších 

panelů. Zda na střechu rodinného domu vytáhneme a uložíme 6 panelů po 500 Wp nebo 

4 těžší panely po 700 Wp, je z hlediska trvání zakázky i dopravy na „poslední kilometr“ doce-

la jedno. 

Ani mezi 50 a 36 panely pro instalaci ve městě není velký rozdíl, když daleko více času spo-

třebujeme na přípravu této zakázky. Stejný nákladní automobil nám přiveze na místo 36 i 50 

panelů. 

Nyní se podíváme na jinou zajímavou vlastnost fotovoltaických zdrojů – synergické efekty.  
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Synergické efekty přebytků FVE: první 

a pozitivní 

V předchozích kapitolách jsme posuzovali instalaci fotovoltaiky tak trochu izolovaně. Nyní 

zkusme trochu širší pohled a podíváme se, jak se instalace fotovoltaiky mohou ovlivňovat 

navzájem a jak ovlivňují jiné zdroje.  

Dopřejme si trochu idylky až pohádkové. Jako pozitivní příklad použijeme hypotetickou 

izolovanou, idylickou vesnici daleko od civilizace na slunečném místě, kde slunce svítí silně 

a dlouho. Domky místních obyvatel mají jediný zdroj elektrické energie fotovoltaické panely. 

Nikoliv však 2-3 kW jako u nás, ale skromně jeden dva panely. Ráno rodiče odcházejí praco-

vat na pole nebo místní malé komunitní dílny a o něco později děti do školy. Co se stane? Pa-

nely budou v převážně opuštěných domcích nemalou část dne generovat přebytek elektric-

ké energie. 

Protože prosté obyvatele tento přebytek nestojí dodatečné provozní náklady, mo-

hou být spojené přebytky z mnoha desítek malých zdrojů využity zadarmo například ve škole. 

Škola tak může využívat technické vymoženosti, na které by jinak musela draze instalovat 

velký výkon. Může být dost přebytků i třeba pro místní dílnu, ordinaci lékaře, jídelnu a další. 

 

Obr. Grafické znázornění pozitivního synergického efektu FVE. (obr. autor). 

 

Je to sice takový primitivní až komiksový příklad jako z propagačních materiálů některých 

aktivistických organizací ale může být víceméně pravdivý. 
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Podobně mohou naše přebytky z 2-3 kW na střechách rodinných domů, spojené dohroma-

dy, někde jinde poskytnout mnoho desítek kilowattů a megawattů tam, kde je zrovna potře-

bují, zatímco doma je nedokážeme využít, protože jsme v práci. 

Definice: – je-li možno (podtrženo 2x) využít přebytky mnoha menších FV zdrojů díky 

rozdílným časům spotřeby, je v daném čase možno efektivně a relativně levně uspokojit po-

mocí mnoha menších FVE vysokou spotřebu vznikající na jiném místě hlavně v čase okolo 

maxima slunečního svitu. 

 

Jak se projeví přidání akumulace? 

Fakticky v každé soustavě má přidání akumulace zásadní vliv na využitelnost fotovoltaiky. 

Můžeme přemýšlet o centrálním uložišti pro celou osadu, o malých uložištích v každém domě 

nebo kombinaci obou způsobů. Pro použití v hypotetické osadě je potřeba vzít v úvahu násle-

dující problémy. 

Prvním je cena uložiště, která může znásobit celkovou investici. Například známý Tesla 

Powerwall 2 s kapacitou 13,5 kWh přijde na 7200 EUR plus odhadem dalších 1600 EUR na 

podpůrný hardware. Cena jednoho Powerwallu tak odpovídá ceně mnoha desítek panelů. 

Druhým zajímavým problémem je, jak v případě použití sdíleného uložiště zajistíme spra-

vedlivé využití akumulované energie, jejíž množství není neomezené. Někteří lidé mohou být 

méně uvědomělí a spotřebovávat větší část energie, zatímco ostatní by se museli uskromňo-

vat. Pochopitelně by se to dalo vyřešit pomocí elektroměrů a limitů, tím by ovšem idylka spo-

lupracující komunity skončila. 

Třetím problémem jsou priority, zda akumulace neomezí možnosti využití elektrické ener-

gie právě ve společných budovách (škola, lékař, dílna), respektive naopak, kolik elektrické 

energie zbude na akumulaci.  

- - -  

Bohužel, dva další synergické efekty již nejsou tak pozitivní. 

 

 

 



38 

Synergické efekty přebytků FVE – příklad druhý. 

Jak jsme psali na začátku, vyrábí-li FVE více elektrické energie, než potřebujeme, nestojí 

nás to nic navíc. Nemáme důvod z hlediska úspor nějakého paliva tento výkon uměle snižo-

vat. Působení těchto přebytků vytváří další zajímavé efekty. 

Z idylické nekomerční komunity přesuňme modelový případ do běžné komerčně žijící izo-

lované osady o 10 domech. Lidé zde používají benzínové generátory, které spotřebují cca 0.5l 

benzínu na kWh. Kilowatthodina je tak v dnešních cenách stojí 15 Kč. (Místo benzínových 

generátorů si můžeme představit plynové s lepší cenou za kWh, jen ta doprava plynu na 

opuštěné místo může být náročnější). Každého to stojí stejně a zatím nebyla nějaká snaha ani 

důvod navzájem si prodávat elektřinu. 

Jednoho dne si první obyvatel nainstaloval 3 kW FVE panelů na svůj dům. Aby se mu in-

vestice v dohledné době vrátila, rozhodne se prodávat přebytky. Kvůli zjednodušení teď za-

pomeneme na technické problémy a náklady spojené s propojením sousedů navzájem. 

Daný občan bude prodávat přebytky za 10 Kč za kilowatthodinu. Všichni jsou spokojeni. 

Majitel FVE ušetří část benzínu a bude dostávat nějaké peníze. Za X let by se investice měla 

splatit a začne inkasovat čistý zisk. Ostatní sousedé také ušetří část drahého dováženého ben-

zínu a budou mít elektriku ve výsledku levněji. 

Dobrý nápad však zpravidla nezůstane osamocen. Po čase si spočítá další soused, že se ta-

ková investice vyplatí a nainstaluje si také 3 kW panelů. Protože jsou okamžité spotřeby ve 

vesnici stále větší než výroba obou FVE, všichni jsou stále spokojeni. To platí až do okamžiku, 

kdy si FVE nainstaluje třetí a čtvrtý soused. Najednou vznikají přebytky, které v danou chvíli 

nikdo nepotřebuje a neprodá se 100 % výroby, ale třeba jen 80 %, 70 % …. Doba splácení in-

vestice se začne prodlužovat a zisky klesat.  

Začíná být jasné, že čím více sousedů si ještě nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu, tím bu-

dou všechny FVE méně vydělávat a hůře se splácet. Mohou se rozehrát různé scénáře, včetně 

cenové války, která v konečném důsledku také znevýhodní nejen budoucí, ale také existující 

investice do FVE. 
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Obr. Znázornění synergického efektu vzájemného ovlivňování ekonomiky provozu FVE. (obr. au-

tor).  

 

Tento zjednodušený přiklad ukazuje jednu nepříjemnou vlastnost fotovoltaických elektrá-

ren. Slunce svítí na velkém území stejně nebo podobně, a tak je také křivka výkonu na daném 

území podobná. Protože FVE nedávají dost výkonu mimo špičku a energie poskytují jakoby 

„zadarmo“, zdánlivě tak existuje důvod instalovat nové a nové zdroje, bez ohledu na po-

ptávku a ekonomiku.  

Naproti tomu, stabilní „drahé“ zdroje, u kterých by nebyla zajištěna návratnost, nebo ještě 

lépe slušný zisk, by nad hranici určité rezervy již nikdo nestavěl. 

Negativní synergický efekt FVE můžeme definovat zhruba následovně: 

Od určitého poměru instalovaného výkonu vzhledem ke spotřebě, v komerčním systému, 

FVE začnou navzájem negativně ovlivňovat svou ekonomiku provozu. S dalším 

navyšováním instalovaného výkonu se tento problém prohlubuje. 

„Vyřešit“ tento problém pomocí garantovaných výkupních cen, někdy dokonce vyšších než 

tržní, by bylo velmi nešťastné, a pouze by zajistilo některým lidem nadměrné zisky.  

Ostatní spotřebitelé nemají ze sluneční elektřiny od jiných subjektů žádný benefit, je-li na-

konec dražší než z jiných zdrojů. Kromě matné naděje, že „zachraňují planetu“ 

a pochopitelně smíšeného pocitu, že pomáhají plnit peněženku několika vyvolených, nebo 

šťastnějších. Někdo řekne, to je kapitalismus, co ovšem není pravda, protože nejde o tržní 

cenu, prosazovanou „šťastnějšími“ v konkurenci jiných zdrojů, ale o vnucené poplatky za je-

jich elektřinu. 
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Jak se projeví přidání akumulace? 

Pokud si obyvatelé pořídí také akumulaci, bude to mít kromě již dříve uvedené vysoké ceny 

investice do baterií zajímavé efekty na soustavu i tržní vztahy. Baterie sice značně vylepší 

možnosti využití fotovoltaiky pro danou domácnost, ale ohledně prodeje přebytků vzniká celá 

série komplikací.  

Mnohokrát bude fotovoltaika dobíjet baterii místo možnosti prodávat přebytky sousedům. 

Poté budou vznikat různě velké a dlouhé přebytky v různých časech podle stavu nabití baterie 

a výkonu fotovoltaiky a celé to bude ještě méně předvídatelné než bez baterie. Budou nastá-

vat situace, kdy by se mohla prodávat určitá množství energie z baterie i v noci, jen bohužel 

není jisté, kolik může daná domácnost doopravdy prodat, aby měla příští den energie dosta-

tek pro sebe.  

Pro sousedy, kteří by chtěli odebírat přebytky, bude systém méně předvídatelný, méně spo-

lehlivý, přebytky budou menší. Chtělo by to nějaké vysoce inteligentní řízení, aby se co ne-

jefektivněji dělily poměry mezi dobíjení vs. prodej, a to i podle predikce počasí v dalších 

dnech. Je těžké odpovědět bez reálných zkušeností, zda by se něco takového vyplatilo. 

 

Synergické efekty přebytků FVE – příklad třetí 

a horší. 

Že se FVE torpédují navzájem by teoreticky mělo vadit jen jejich majitelům, ne ostatním. 

Bohužel nejde o jediný negativní synergický efekt. 

Zvětšíme naši hypotetickou osadu na 30 domů a vytvořme jiný systém dodávky elektřiny. 

Majitel obchodu si pořídil větší elektrocentrálu na zemní plyn. Tento větší zdroj je efektivněj-

ší a dejme tomu, že může dodávat elektriku obyvatelům za 10 Kč za kWh i s nějakým ziskem. 

Pro obyvatele je pochopitelně výhodnější platit 10 Kč, než 15 Kč z vlastních generátorů. Mají 

to bez starostí, bez nutnosti skladovat, dovážet si benzín, dolévat, bez údržby generátorů. 

Všichni jsou spokojeni. Vlastníkovi elektrocentrály se amortizují náklady a má i nějaké zisky. 

V jeden jasný den se jedna rodina usnese, že už nebudou platit tolik peněz tomu vydřidu-

chovi a budou navíc „chránit planetu“. Vyjde jim, že prodají-li přebytky z 3 kW panelů za 

8 Kč, investice se jim splatí a poté již budou dokonce vydělávat. 

Majitel elektrocentrály to bere se smíšenými pocity. (Možnost, že si postaví FVE on sám, si 

ukážeme později. Dejme tomu, že mu to v našem modelovém případě okolnosti nedovolí). 

Na jedné straně mu trochu poklesnou tržby, ale zároveň spotřebuje o něco méně paliva. Ztrá-

ta je tudíž malá a nemusí tomu věnovat pozornost. Prozatím. 



41 

Pochopitelně, stejný nápad dostávají i další obyvatelé a postupně instalují panely. Až na-

stane nevyhnutelné.  

Od dubna do září přes den, zvláště okolo slunečního maxima je nadbytek levné elektřiny 

(sousedé se předhánějí v lepších cenách svých přebytků „zadarmo“) a jeho elektřinu za 10 Kč 

přes den již nikdo nechce. Zbytečně by snižoval na nějakých 8 Kč, protože by to bylo pro něj 

ztrátové a majitelé solárů by cenou bez problémů přebili. Majitel elektrocentrály nemůže 

ani v noci příliš zvyšovat ceny, aby si lidé nezačali raději zapínat generátory a nevydělal by už 

vůbec nic.  

Nicméně přijde podzim, zima, výkon FVE rapidně klesá a najednou jeho elektřinu 

všichni potřebují.  

Může začít zvyšovat cenu v zimě, ale jen opatrně, aby na něj příští rok odběratelé zase něco 

nevymysleli. Je naštvaný, protože na léto by mu stačila 3x menší a levnější elektrocentrála, 

ale na zimu všichni potřebují jeho velkou. Začíná prodělávat a přemýšlí, jak se má zachovat, 

nejraději by se na takové podnikání vykašlal.  

 

Obr. Znázornění synergického efektu ovlivňování ekonomiky stabilních zdrojů. (obr. autor).  

 

Ve hře jsou různé scénáře. Ne všechny znamenají dostatek cenově dostupné elektřiny pro 

obyvatele a významné snížení emisí.  

Jaký je rozdíl oproti řiditelným zdrojům? Při standardním technickém pokroku 

efektivnější zdroj nahrazuje starý, méně efektivní. To ale FVE nedělají, jen eko-

nomicky vyřazují jiné zdroje v příznivých časech. Zkusme si definovat druhý nega-

tivní synergický efekt FVE. 
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V komerčním systému, od určitého poměru instalovaného výkonu a spotřeby, FVE po-

škozují ekonomiku provozu jiných komerčních zdrojů, ale přitom samy o sobě neumož-

ňují jejich úplné nahrazení.  

Pořízení si akumulace majiteli FVE opět vnáší do systému investiční náročnost 

a nepředvídatelnost nákupu přebytků pro ty, kteří FVE nemají. Určitým východiskem by by-

lo, kdyby si akumulaci pořídil majitel elektrocentrály, skupoval levně přebytky a poté je za 

vyšší ale stále přijatelnou cenu prodával. Tím by sice šetřil palivo, ale vzrostl by nepoměr me-

zi potřebnou velikostí elektrocentrály v létě a v zimě. Aby to bylo ještě zamotanější, stejně by 

mohli přemýšlet i ostatní, třeba i lidé bez FVE. Proč by nemohli oni akumulovat levnější pře-

bytky a poté je dráže prodávat? 

V nejhorším případě by mohla nastat chaotická situace s tak intenzivním konkurenčním 

bojem, že by se nakonec investice nevrátila nikomu. 

Svoboda a vlastnictví FVE 

Na tomto místě je potřeba, abych vyvrátil jisté pochybnosti. Plně uznávám právo kaž-

dého subjektu, aby si za své náklady svobodně nainstaloval libovolně velkou so-

lární elektrárnu pro vlastní potřebu. Toto právo by neměla žádná statní moc ani sebe-

větší monopolní dodavatel elektrické energie nijak omezovat. 

Na druhé stráně je právem celoročního dodavatele elektrické energie, aby zase on svobod-

ně limitoval vykupované přebytky, reguloval jejich cenu, v případě dramaticky rozdílného 

odběru požadoval kompenzaci, resp. mohl spravedlivě navýšit cenu noční i sezónně dodáva-

né energie. 

Stát by se měl snažit vytvořit spravedlivé podmínky pro obě strany. 
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Efekty stárnutí fotovoltaických článků 

Rád bych upozornil, že zatímco ostatní kapitoly bylo možné postavit na tvrdých datech 

a jednoznačných výpočtech, zde mohou vzniknout nekonečné debaty typu „já mám pravdu – 

ne, já mám pravdu“. Technologie se průběžně vyvíjí, a tak máme jen jakési zkušenosti 

z využívání již zastaralých panelů, zatímco reálná data o těch současných budou k dispozici až 

v dalších dekádách. Nezbývá než použít pouze údaje výrobců, kteří potřebují prodat svůj pro-

dukt co nejlépe, v nejlepších případně výsledky stále jen simulovaných zkoušek vědeckých 

institutů (ke kterým nemám přístup) a zbytek stojí na předpokladech. 

Jakýkoliv zdroj elektrické energie vyžaduje údržbu, střední opravy a později i generální 

opravy. Jednou bude muset projít celkovou rekonstrukcí a výměnou hlavních konstrukčních 

celků. Po každé takové opravě dává zdroj obvykle stále svůj projektovaný výkon, po moderni-

zaci velmi často dokonce i větší. 

Naproti tomu fotovoltaický panel je sice velmi nenáročný na údržbu, ale podléhá postupné 

degradaci a jeho výkon pomalu klesá. Výrobci uvádějí různé hodnoty. U nových typů pane-

lů obvykle zaručují:  

- Pokles max o 1-2 % první rok 

- Dále pak lineární pokles 0,4 - 0,5 % po dobu 25–30, možná až 30 let. 

- Nedávno se přitom pokles ještě udával v hodnotách 0,6-0,8 %... 

Další degradaci je již těžké predikovat a vůbec nemusí být tak nízká ani lineární. 

  

 

Příklad prezentace nízké degradace na materiálnech od výrobce výrobce, typ panelu NTOPCON 

132 Hlaf-cells(210mm) N-type Bifacial Monocrystalline Silicon Double-sides Glass Solar Panels, 

zdroj https://www.seaforestpv.com/700w-super-high-efficiency-high-power-ntopcon-double-

sided-solar-modules_p45.html 

 

https://www.seaforestpv.com/700w-super-high-efficiency-high-power-ntopcon-double-sided-solar-modules_p45.html
https://www.seaforestpv.com/700w-super-high-efficiency-high-power-ntopcon-double-sided-solar-modules_p45.html
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Dejme tomu, že budeme skálopevně věřit výrobcům, i když bych osobně rád viděl reklama-

ci po 25 letech u čínského výrobce na pokles 0,75 % místo 0,5 %. Bude-li výrobce ještě existo-

vat. Nehledě na skutečnost, že výkonnost panelu závisí především na intenzitě slunečního 

světla, je ovlivněna mnoha vlivy včetně znečištění panelů a laboratorně měřit miliony panelů 

za účelem reklamace není příliš reálné.  

Pokračující degradace existujících panelů může být jednou z příčin, proč dnes na grafech 

výroby na Energostatu vidíme i v nejlepší letní dny špičkové výkony FVE hluboko pod insta-

lovaným výkonem. Nebudeme ale zbytečně zpochybňovat údaje výrobců, nemáme-li důkazy. 

U nových panelů se pravda ukáže v následujících dekádách. 

Pokus o modelování degradace 

Jak k různým údajům o degradaci přistoupit pro realistické výpočty? Vzít 0,4 % nebo 

0,8 %? Čemu věřit? Protože nechci být obviněn z dehonestace fotovoltaické technologie, co 

ani není mým cílem, použiji optimističtější model založený na výše uvedeném materiálu: 

- Degradace o 1 % po prvním roce 

- Lineární degradace 0,40 % do 30.roku 

Nakolik nemáme lepší údaje ani magický portál do budoucnosti, dále již musíme improvi-

zovat. Budeme pracovat s následujícími hodnotami: 

- Po 30.roce degradace 0,6 % 

- Po 40. roce degradace 0,8 % 

- Také po 40 letech zvolíme pravděpodobnost nefunkčnosti panelu 5 % ročně (jinak ře-

čeno, 5 % panelů ročně již bude „odcházet“, bude poškozeno, mít problémy 

s elektrickými spoji, případně zabírat místo novějším a bude je potřeba vyměnit)  

Podívejme se, jak se výše uvedená degradace projeví na konkrétních modelových situacích. 

Rodinný dům, nainstalovány 3 kWp. 

Po 10 letech budou panely schopny dodávat špičkově stále ještě 2,862 kW. Vzhledem ke 

způsobu, jak domácnost spotřebovává elektrickou energii, rozdíl necelých 5 % ve výkonu 

i celkové výrobě pravděpodobně majitel domu ani nezaregistruje. Bude-li mít možnost 

zkoumat rozpisy spotřeby a energie, kterou odvádí do rozvodné sítě, těchto pár procent roz-

dílu bude přičítat spíše počasí, které bude zodpovědné za daleko větší meziroční kolísání.   

Po 20 letech budou tyto moderní panely (jsou-li údaje výrobců pravdivé), dávat stále ještě 

špičkově 2,742 kW a upřímně ani těchto necelých 9 % nebude asi registrováno. Zvláště u již 

splacené investice do fotovoltaické elektrárny nebude důvod něco řešit. Jen ať panely přiná-

šejí dále peníze nebo domácí úspory elektrické energie. 
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Po 30 letech špičkový výkon poklesne o téměř 13 % na 2,622 kW. Opět žádná tragédie. 

13 procent již bude asi trochu poznat, jenže majitel bude o 30 let starší, nebo dům zdědí po-

tomek, případně se vyměnil majitel a je potřeba se rozhodnout, co bude dál.   

Co s tím? Panely dále fungují, dodávají dostatek pro domácnost i něco na přilepšenou do 

sítě, proč investovat? V nejlepším případě se přidá 1 panel 500 Wp za nevelké peníze, pokud 

to bude z hlediska kompatibility i umístění na střeše možné a jsme zpět na 3 kWp.  

Pravdou je, že netušíme, co bude za 30 let. Možná budou za podobné peníze i panely 

s výkonem 1500 Wp, které nebudou monstrózně velké. Nebo jinak úplně všechno. 

Zpět do reality. Existuje druhá strana mince? Existuje. 

Jsou-li reklamace po 15-25 letech s velkým otazníkem, po 30 letech již žádný výrobce nic 

negarantuje. Může se stát úplně cokoliv. Panely mohou fungovat dalších 30 let, mohou dras-

ticky degradovat, mohou začít odcházet v jakémkoliv časovém intervalu. Při malém počtu 

panelů může skončení životnosti jednoho nebo dvou znamenat, že výroba ostatních již bude 

příliš malá pro praktické využití.   

Navštívíte-li firmu, aby vám na střeše přidala jeden panel nebo vyměnila jeden vadný, zcela 

jistě vás bude při 30 let starých panelech přesvědčovat o výhodnosti kompletně nové instala-

ce. V horším případě takovou zakázku rovnou odmítne.  

Znamená to, že pro malé domácí instalace není degradace tak velký problém, ale soustava 

je citlivější na poruchy jednotlivých panelů. K jejich výměně může dojít dříve, než by se to 

zdálo nutné v důsledku čisté degradace. 

Pojďme na velkou energetiku. 

Instalace 3 GW do roku 2026 aneb když končí legrace 

V „malém počítání“ jsme analyzovali přidání solárních 3 GW do naší energetické soustavy. 

Jak se projeví degradace při této instalaci? Zkusíme to nasimulovat. 

V roce 2022 jsme začali prvními 600 MW a na konci roku 2026 jsme slavnostně ukončili 

projekt. Mezitím již začala a pokračuje degradace dříve instalovaných panelů, a tak v čase 

oslavy již nemáme celé 3 GW, ale 2,961 GW, tj. o 39 MW méně. 

Řekneme si – co je to 39 MW v porovnání s 3000 GW? Pouhých 1,3 procent, to ani nepo-

známe. Ano, my lidé to nepoznáme, ale ve světě velkého obchodu to není jedno. Tam se kro-

mě procent důsledně počítá s i s absolutními čísly. 

- Provozovatel hned na začátku fungování drahého projektu v podstatě přišel o dvě 

20 MW elektrárny s celkem 80 tisíci panely, 32 hektary plochy a investici řádově 27 

milionů EUR. Za takové peníze se dá pořídit dost užitečných věcí … 
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- Za rok přichází v našich podmínkách o cca 42 tisíc MWh vyrobené elektrické energie. 

Kdyby energii dokázal prodat jen za 50 EUR/MWh, ztrácí tak 2,1 milionů EUR za rok. 

- V horším případě, aby zajistil dodávky svým odběratelům, musí tuto energii nakoupit, 

z nemalou pravděpodobností z fosilních zdrojů. 

Neznamená to, že by provozovatel přišel na mizinu, ale rozhodně nejde o něco, co ho může 

těšit. Rokem 2026 ovšem mrzutosti nekončí, protože degradace pokračuje.  

- V roce 2030 chybí 90 MW 

- V roce 2035 chybí 150 MW 

- A v roce 2050 na oslavu dosažení uhlíkové neutrality chybí 330 MW. 

Není to vše. Nejnovější panely budou mít za sebou 24 let a nejstarší 29 let provozu. Degrada-

ce se bude zvyšovat životnost panelů bude postupně končit. V náhodných intervalech začnou 

stávkovat a přestávat dodávat energii.  

Může se tak klidně stát, že v čase 15. výročí dosažení uhlíkové neutrality již nebude 150 elek-

tráren dodávat nic a místo solárních 5 GW budeme mít slavnostně něco blízko nule. 

Ve velké energetice degradace znamená v absolutních číslech nemalé finanční ztráty, které 

jsou každoroční a dále se prohlubují.  

Chceme-li nějaký solární výkon mít doopravdy, nejen v představách, je potřeba již 

v průběhu životnosti doplňovat další panely. 

 

Doplňování panelů a drobné potíže s tím spojené 

K doplňování můžeme přistoupit různým způsobem. 

- Doplňovat chybějící výkon průběžně každý rok 

- Provádět doplňování v delších cyklech, například 5 nebo 10 let, kdy již téměř jistě 

v každém cyklu použijeme modernější panely 

Doplňování má tři drobné nepříjemnosti. Jedna je fakticky jistá a ty další dvě závisí na 

konkrétní situaci: 

- Nový panel bude pochopitelně také degradovat. Tj. později musíme doplňovat 

také degradaci nových panelů.  

- Nemusíme mít na doplnění panelů dostatek volné plochy a bude tak potřeba některé 

starší panely vyřadit, a na jejich místo dát nové 

- Mohou nastat problémy s kompatibilitou nosné konstrukce nebo elektrického připo-

jení nových panelů, zvláště při výměně starých za nové.  

Pro lepší ukázku degradace výkonu a nutnosti instalace nových kapacit si zkusíme nakreslit 

graf do roku 2050. Doplňovat budeme každých 5 let, začneme hned v roce 2027.  
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Obr. Ukázka degradace instalovaných panelů při doplňování 

 

Vidíme, že se současnými technologiemi potřebujeme během 24 let doplnit 3 GW instalaci 

minimálně o 306 MW (612 tisíc panelů á 500 Wp, 437 tisíc panelů á 700 Wp), aby insta-

lovaná kapacita neklesla více než o 50 MW. Jinak řečeno, postavit 15 nových elektráren po 20 

MW… 

Nastane-li za postupné zlepšení v měrném výkonu panelů, nebudeme snad potřebovat 612 

tisíc nových panelů ale třeba „jen“ 500 tisíc. Vývojem se snad podaří snížit i degradaci, úplně 

odstranit asi ne. 

Někdo může dávat doplňování a výměnu panelů ve FVE na roveň údržbě a opravám 

v jiných elektrárnách. Je to jen částečná pravda. Tepelná elektrárna je složena z mnoha zaří-

zení různé důležitosti, složitosti, životnosti a ceny, včetně třeba potrubí, ventilů, kabeláže 

atd., které lze opravovat a vyměňovat úplně samostatně, a tak prodlužovat životnost elek-

trárny.  

Naopak, fotovoltaické panely jsou hlavní částí FVE a zatím není možné vyměnit jen některé 

nejvíce degradované články o hmotnosti stovek gramů, musí se vyměnit celý panel. Je po-

chopitelně možné na základě měření určit a odpojit nejvíce degradované články či vyměňovat 

celé panely podle skutečného stavu. Nainstalujeme-li ale všechny panely dané elektrárny 

v průběhu jednoho roku, je velký předpoklad, že budou muset být vyměněny v plus minus 

stejné roky.  
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Lineární závislost na množství  

Na množství záleží, jako u čehokoliv. Kupříkladu čím více máme aut, tím více spotřebuje-

me třeba pneumatik a dalších náhradních dílů. Jak budeme v průběhu let instalovat FVE, 

budou se panely nacházet v různých stádiích životnosti. Z výše uvedených hodnot můžeme 

určit jakousi průměrnou roční degradaci výkonu FV panelů okolo 0,6 %. Co to znamená?  

- Dnes při instalovaných 2 GW potřebujeme ročně nainstalovat 12 MW jen pro udržení 

instalovaného výkonu FVE (cca 24 tisíc panelů po 500 Wp).  

- Při 5 GW je to 30 MW ročně (60 tisíc panelů po 500 Wp)  

- kdyby někoho napadlo splnit 33 GW scénář, potom pro udržení tohoto výkonu bude-

me potřebovat doplnit ročně 198 MW, tj. cca 396 tisíc panelů.  

Nenechme se přitom ukolébat nevelkým číslem 0,6 %. Po cca 25-30 letech již nikdo neza-

ručuje lineární degradaci a bude se nezadržitelně blížit konec životnosti panelů. 

Co to znamená? Při snaze dosáhnout velké instalované výkony FVE budeme při součas-

ných technologiích draze platit penězi i zdroji, abychom toho cíle dosáhli. V dalších letech 

nás bude stát nemalé peníze tento výkon udržet. 

Chci tím snad říct, že FVE jsou špatné? Nikoliv, jen se současné modely a současně existu-

jící technologie nepříliš dobře hodí na pokrytí potřeb velké energetiky.  

Než ve velkém měřítku utrácet za existující technologie FVE, je lepší investovat do inovací. 

Ve větším měřítku FVE instalovat, až bude technologie pro velké výkony vhodnější. 

Například bude-li podstatně nižší degradace, budou ještě levnější panely, nebo bude možné 

měnit jen články v panelech atd. V našich zeměpisných šířkách to platí podstatně více než 

blíže k rovníku. 
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Recyklace FV panelů 

Při postupující degradaci budeme muset staré panely přece jen jednou vyřadit. I když je 

budeme prodávat či darovat se snižujícím se zbytkovým výkonem pomocí překupníků po-

stupně dalším méně majetným, jednou nastane jejich čas.  

Názory na to, jaký odpad představují FV panely, se dramaticky liší. Od označování FV pa-

nelů jako extrémně nebezpečného odpadu až po mávnutí rukou, že nejde o žádný problém. 

Můžete se dočíst i následující tvrzení, které cituji doslova z 

(https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1731-zivotnost-a-recyklace-solarnich-panelu)  

„Částka připadající na budoucí recyklaci tedy odpovídá 153 Kč/ks solárního panelu. Cel-

kové vázané prostředky na budoucí likvidaci solárních panelů instalovaných v ČR tedy od-

povídají částce 1,5 miliardy Kč. 

Taková částka je v ostrém kontrastu s materiálovou výtěžností. Recyklace solárních pa-

nelů je významně ziskově pozitivní z důvodu použití materálů jako je hliník, křemík, měď, 

stříbro i sklo, které lze ze solárních panelů recyklovat až téměř ze 100 %. Jak uvádí článek 

Ekonomická bilance likvidace fotovoltaických panelů od autorů Ing. Ladislavy Černé Ph.D, 

Ing. Tomáše Finsterle a doc. Ing. Ivana Kudláčka CSc. uveřejněného v časopise Energetika 

1/2018, lze recyklací uvedených 2GWp solárních panelů získat více než 1,5 miliardy Kč. 

Při porovnání zmíněných částek je zjevné, že výběr recyklačního poplatku na solární pa-

nely je neopodstatněný.“ 

Konec citátu. S trochou ironie věřím, že po přečtení uvedených vět vzniklo v ČR mnoho fi-

rem, které výnosně získávají z FV panelů výše uvedené cenné suroviny, když je to tak snadné. 

Zvláště to sklo stojí za to.  

Panel sám o sobě, při trochu gramotném uskladnění rozhodně není nebezpečný odpad, ur-

čitě ne nebezpečnější než běžná elektronika. Nevelké množství těžkých kovů je vázáno na jiné 

materiály a tyto kovy nebudou jen tak samy o sobě „utíkat“ pryč. Nenecháme-li na něj dlou-

hodobě působit déšť, kde by teoreticky mohlo hrozit postupné vyplavování kovů do spodních 

vod, nějaké valné nebezpečí pro životní prostředí nehrozí a panel může ležet bez problémů 

celé dekády, možná i staletí. Doufám... Nějakých 50 let musí panel vydržet bez dramatického 

úniku těžkých kovů i když bude uložen pod širým nebem. 

Podle určitých informací jsou největší obavy z panelů s články o obsahu teluru a kadmia. 

https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1731-zivotnost-a-recyklace-solarnich-panelu
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Obsah a jeho získání není to samé 

Získání prvků z vyřazených panelů není triviální záležitost. První problém spočívá ve slo-

žení panelu a jeho konstrukci. Že panel obsahuje stříbro, měď, hliník, křemík a sklo nezna-

mená, že se panel na povel sám o sobě rozdělí na tyto prvky. Hliník vpravo, stříbro vlevo… 

Tak to pochopitelně nefunguje.  

Mechanické separace hliníkových částí je to nejjednodušší, oddělit od sebe ostatní je již ná-

ročnější proces, jehož varianty najde čtenář na internetu, například v odkazu pod kapitolou.  

Nakonec se dostáváme ke sklu. Pokud jej budeme chtít znova použít, nejen „downsizovat“ 

ve stavebnictví, bude jej potřeba jako každé jiné odpadní sklo roztavit, co opět stojí nějakou 

energii. Možná to bude stát méně energie než vyrobit sklo ze základních surovin, ale přece 

jen zahřát něco na cca 1600 C nějakou energii stojí. Roztavit se nakonec budou muset coby 

druhotná surovina také ostatní získané kovy. 

Nesmíme zapomenout ani nutnost panel odinstalovat a dopravit na místo recyklace, které 

se nemusí shodovat s místem výroby nových panelů, tj. ne vždy tedy půjde o obousměrné 

využití dopravních kapacit. 

Vše uvedené je technicky realizovatelné a nic, co by naše civilizace nějak a za nějaké peníze 

nezvládla. Skutečný problém je ukryt v malém detailu. V množství. 

Recyklace: na množství opět záleží 

Optimisticky předpokládejme, že panel budeme reálně vyřazovat až po 50 letech. Při doko-

nale rovnoměrném rozložení v čase (které reálně nebude) to znamená ročně vyřadit 2 % in-

stalovaného výkonu. Budeme počítat s našim hypotetickým panelem 500 Wp. 

- Při 2 GW tak budeme vyřazovat cca 40 MW ročně, tj. cca 80 tisíc panelů. (1960 tun).  

- Při 5 GW pak 100 MW, tj. 200 tisíc panelů (4900 tun).  

- No a při hypotetických 33 GW pak 660 MW ročně, tj. 1 milion 320 tisíc panelů 

(32 340 tun). Každý rok, dokud se nezlepší technologie. 

Někdo by řekl, že v ČR se vyprodukuje cca 150 tisíc tun plastového odpadu ročně, se kte-

rým „nevíme“, co dělat, tj. co je potom „nějakých“ 5 tisíc nebo i 32 tisíc tun odpadu, který te-

oreticky dokážeme recyklovat na skoro 100 %? To je poněkud nepřesný pohled. Už proto, že 

zatímco množství plastů chceme, zatím nepříliš úspěšně, snižovat nebo nahrazovat lépe zpra-

covatelnými, naproti tomu fotovoltaických panelů chceme mít více a více, momentálně bez 

velkého tlaku na recyklační vlastnosti. 

Za druhé, panel je kus zařízení, se kterým musíme za účelem recyklace provést mnoho ope-

rací. Můžeme to velmi, ale velmi přibližně srovnat s televizí nebo monitorem s větší úhlopříč-

kou. Hrubý výpočet. Máme-li dnes dejme tomu 1 větší TV/monitor na 1 člověka (mobily 
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a laptopy nepočítám) a jeho životnost bude průměrně 10 let, vyřadíme ročně 1 milion TV 

a monitorů. Díky panelům tak přibude ještě jednou tolik elektroodpadu podobné kategorie. 

Složitost rozebrání a recyklace monitoru bude sice větší v porovnání s panelem, ale špatně 

je něco jiného. Je to ideologie. 

V souvislosti s elektroodpadem se nahlas hovoří o reálném problému. Paradoxně, když ho-

voříme o stovkách tisíc a potenciálně i milionech panelů ročně jen u nás, je tendence tvářit 

se, jako by o problém nešlo … Změníme-li ve výpočtech optimistických 50 let životnosti na 40 

nebo 30 let, bude množství odpadu ještě větší.  

Nezapomeňme, že zůstávající výkon vyřazených panelů je potřeba nahradit novými, i když 

jsme průběžně doplňovali úbytky.  

Vývody 

Jak jsme konstatovali v předchozí kapitole, možná není ještě správný čas na instalaci této 

technologie ve velkém měřítku a je potřeba investovat raději do inovací směrem k životnosti, 

nákladům, možnosti výměny článků a recyklovatelnosti. 

Rozsah použití technologie by se měl řídit plus minus jejími možnostmi, přílišný politický 

tlak na její masové použití může nadělat více škody než užitku.  

Posuzujeme-li takzvanou „udržitelnost“ výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických 

panelů, musíme vzít v úvahu opravdu všechny „externality“, jako jsou těžba surovin a jejich 

zpracování, výroba, doprava, instalace, údržba, udržování výkonu, odstranění a recyklace. 

Nejen panelů samotných, ale i dalších zařízení, konstrukcí a také zahrnout potřebu akumula-

ce a záložních zdrojů  

Pro zájemce uvádím dva asi již starší odkazy na recyklaci a konstrukci panelů: 

 https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluji-solarni-panely 

http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/konstrukce-a-vyroba-

fotovoltaickych-clanku-a-panelu--10310  

Pokud je některý z čtenářů po předchozích kapitolách rudý zlostí, že haním fotovoltaické 

zdroje, rozčiluje se zbytečně, není to pravda.  

Jedině se znalostí skutečných vlastnosti FVE bez příkras, můžeme správně určit je-

jich místo v soustavě dodávky elektrické energie. Bez nebezpečí, že poškodíme ekonomiku, 

zbytečně snížíme ohrozíme životní úroveň obyvatelstva a z klimatického hlediska vlastně nic 

nevyřešíme. 

 

 

https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluji-solarni-panely
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/konstrukce-a-vyroba-fotovoltaickych-clanku-a-panelu--10310
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/konstrukce-a-vyroba-fotovoltaickych-clanku-a-panelu--10310
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Kam s ním, aneb místo FVE v energetice 

Co s výše uvedenými informacemi? Jak využít zdroj, jehož výkon jde od nuly do maxima 

a opět na nulu, kde zůstane celou noc? Zdroj, jehož výkon výrazně klesá při oblačnosti nebo 

v zimě? Zdroj, který neregulujeme podle naší potřeby, ale reguluje jej slunce a počasí? Zna-

mená to snad, že pro současné FVE nemáme použití? Nemyslím si to a zkusíme si ukázat pří-

klady využití.  

Důležité je přitom pochopit realitu a nesnažit se využít FVE způsobem, který zdůrazní jeho 

nevýhody. 

Bohužel se dnes často snažíme pomocí dotací, provozních podpor i propagandy za cenu 

velkých nákladů masově protlačit FVE pro takové způsoby využití, při kterých by bylo vhod-

nější počkat na lepší technologie samotných panelů, akumulace, nebo raději použít vhodnější 

zdroj. 

Fotovoltaická elektrárna jako okno do civilizace 

Čtenář jistě chápe zásadní civilizační rozdíl. Pro obyvatele uprostřed technické civili-

zace znamená NEMÍT dostatek elektrické energii ve dne v noci a řídit se křivkou výkonu 

FVE dramatický krok zpět.  

Přesně naopak, v místech, kde elektrickou energii nemají vůbec, možnost mít elektrickou 

energii v podstatě PRAVIDELNĚ každý den, křivka ne-křivka, znamená obrovský kvalita-

tivní skok vpřed. 

I v našem globalizovaném světě je a bude mnoho míst odtržených od civilizace 

a v dohledné budoucnosti tam nejen nikdo nedotáhne elektrické vedení, ale není tam ani 

šance pravidelné levné dopravy dostatečného množství paliva. Naopak na budoucí modulární 

jaderné reaktory může být v těchto místech spotřeba příliš malá. 

Pro tyto lidi či komunity je fotovoltaický ostrovní systém malý zázrak, který může posunout 

jejich život na novou úroveň, propojit je se světem, dát dětem lepší možnosti do budoucnosti. 

Pokud si to nedokážou zaplatit, co obvykle nikoliv, zde můžeme finanční pomoc formou do-

tace státu, nebo daru neziskové organizace opravdu aj. považovat za správnou věc. 

Zde se výhodně využijí dobré vlastnosti FVE, od širokých možnosti dimenzování výkonu, 

možnosti postupného doplňování výkonu, přes nízké nároky na údržbu až po provoz bez pa-

liva. Doplnění o jakékoliv úložiště celou instalaci výrazně prodraží, na druhé straně podstatně 

rozšíří využitelnost systému.  

Na tato místa FVE zcela jistě patří a mohou zde být dokonce jediným zdrojem elektrické 

energie. Spotřeba se zde musí, protože není jiná možnost, přizpůsobit křivce výkonu FVE 

a možnostem akumulace. Přes to všechno je to pro obyvatele výrazný pokrok. 
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Vůbec nemusí jít o chudé obyvatele daleko od civilizace. Představme si chatu, kam se při-

jdeme vlakem rekreovat na léto, sem tam přes víkend. Nechceme investovat do napojení na 

el. síť s nejbližším bodem vzdáleným kilometry a platit napořád za připojení. Připojení na 

soustavu možná ani nebude za rozumné peníze proveditelné. Nechceme dojíždět ke vzdálené 

pumpě na benzín pro generátor. Na takové chatě nepotřebujeme tam příliš mnoho „civiliza-

ce“ ale alespoň něco málo by se sem tam hodilo. V tomto případě pár panelů v co nejlevněj-

ším off-grid systémemu může být přesně to, co nám postačí. Nemusí za každou cenu finanč-

ně vyplatit, jde o zvýšení komfortu za cenu, kterou jsme si ochotni připlatit. 

Ekonomická návratnost je v těchto případech irelevantní, získání jakékoliv elektrické ener-

gie je nadřazeno finanční návratnosti. Motivem také není ochranu klimatu.  

Podmínky použití fotovoltaické elektrárny jako šetřiče paliva 

Upřímně. Za jasného letního poledne, kdy se slunce usilovně opírá do země, se člověku tak 

nějak vnitřně příčí pálit plyn nebo naftu, aby si zapnul nějaký ten spotřebič, ohřál si vodu. 

Tento pocit má racionální jádro. Za určitých podmínek může správně dimenzovaná FVE šet-

řit palivo a působit v soustavě pozitivně bez výše popsaných synergických efektů. 

Podmínky jsou tři.  

- FVE je nasazena v koexistenci se zdrojem, který je v poměrně širokém rozsahu dobře 

regulovatelný. Není snahou tento zdroj nahradit, protože bychom se dostali do úpl-

ně jiných nákladů.  

- Druhou podmínkou je, že palivo musí být dostatečně nákladné, nedostupné, čí 

vzácné, aby se investice do FVE splatila v akceptovatelné době. („akceptovatelná doba“ 

se může pro různé subjekty lišit). Motiv může být pochopitelně také environmentální, 

ale i v takovém případě by se měly trochu řešit ekonomické parametry.  

Ohledně paliva je potřeba brát v úvahu více parametrů. Jinou hodnotu má nafta dopravená 

v kanystrech pěšky či mulou po klikatých horských stezkách a jinou má plyn několik kilome-

trů od bohatého ložiska. Jinou dostupnost má uhlí v místním povrchovém dole a jinou má 

plyn dopravovaný z tisíce kilometrů ze států, které ne vždy můžeme považovat za přátelské. 

Jinou vzácnost má voda v přehradách vodnatého Norska a jinou voda u nás v období suché 

dekády. 

- Třetí podmínka a možná nejpodstatnější. Solární elektřina se nebude samostat-

ně neprodávat jako tržní komodita, ale bude ji používat jako podpůrný zdroj 

přímo vlastník primárního zdroje, nebo dodavatel elektrické energie. Jakmile by se 

stala samostatně prodávanou komoditou a začala v daných časech maxima cenově 

konkurovat jiným zdrojům, nastaly by dříve popsané synergické efekty. 

Důležitou otázkou pro využití FVE pro šetření paliva je, jaký výkon je efektivní nainstalo-

vat. 
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Koexistence FVE s jinými zdroji pro šetření paliva 

Existuje hranice výkonu FVE, při kterém se ze „šetřiče paliva“ může stát zdroj problémů. 

Pochopitelně, ze solárních elektráren můžeme přestat odebírat část výkonu, tím nám ovšem 

uniká smysl instalace tak velkého solárního výkonu. Jaká je hranice, závisí na konkrétní 

skladbě existujících zdrojů. 

Tepelná elektrárna (jakýkoliv zdroj na bázi tepelného stroje) má určitý výkon, kdy dosahu-

je optimální účinnost, která se snižováním výkonu klesá. Při větších poklesech výkonu klesá 

výrazně až dosáhne hodnoty, kdy již není schopna fungovat. Následující graf ukazuje, jak 

může vypadat průběh výkonu v závislost na zatížení. Jde o příklad pro hypotetickou plyno-

vou turbinu, každý konkrétní zdroj má svou konkrétní závislost. 

 

 

Obr. Přibližná závislost účinnosti plynové turbíny na relativním výkonu. Kompilace podle zdrojů 

https://www.wartsila.com/energy/learn-more/technical-comparisons/combustion-engine-vs-gas-

turbine-part-load-efficiency-and-flexibility a  https://www.researchgate.net/figure/Efficiency-of-

a-gas-turbine-versus-load_fig1_330664574   

 

Přejděme k praktické ukázce, jak FVE ovlivňuje provoz ostatních zdrojů. Začneme grafem 

spotřeby elektřiny, resp. správněji zatížením sítě. Není to úplně to samé, ale nebudeme se 

nyní nimrat v pojmech. 

https://www.wartsila.com/energy/learn-more/technical-comparisons/combustion-engine-vs-gas-turbine-part-load-efficiency-and-flexibility
https://www.wartsila.com/energy/learn-more/technical-comparisons/combustion-engine-vs-gas-turbine-part-load-efficiency-and-flexibility
https://www.researchgate.net/figure/Efficiency-of-a-gas-turbine-versus-load_fig1_330664574
https://www.researchgate.net/figure/Efficiency-of-a-gas-turbine-versus-load_fig1_330664574


55 

 

Obr. Denní průběh zatížení sítě přibližně podle situace v ČR v červnu 2021. Aby se nám lépe 

kreslily následující grafy, skutečnou křivku si trochu zjednodušíme – to je modrá přerušovaná 

čára na grafu. 

 

Vidíme, že rozdíl mezi maximem a minimem je okolo 30 % a nejvyšší zatížení přichází 

v časech okolo 14:00. To je příznivá zpráva, protože také výkon solárních panelů je nejvyšší 

cca v podobné hodiny.  

Zůstaňme optimističtí. Souvislost mezi instalovaným výkonem FVE, šetřením paliva 

a problémech si ukážeme na hypoteticky zjednodušené a velmi dobře regulovatelné soustavě.  

Okolo 60 % maximální spotřeby pokryje vodní elektrárna a zbytek dorovná plynová. Mohlo 

by se to přirovnat ke státu s velkým potenciálem vodní energie typu Švédsko, Rakousko, Švý-

carsko. Aby vše bylo ještě jednodušší, nepoužijeme paroplyn, ale o „obyčejnou“ elektrárnu se 

spalovací turbínou bez parního stupně. Sice s nižší účinností, ale flexibilnější. 
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Následující graf ukazuje možné pokrytí spotřeby ve spolupráci vodní a plynové elektrárny. 

 

 

Obr. Příklad pokrytí denní spotřeby soustavou vodní a plynové elektrárny 

 

Proč v našem příkladu vodní elektrárna nepracuje celý den na stejný výkon? Bylo by sice 

jednodušší nakreslit rovnou čáru pro vodní elektrárnu, ale tím pádem bychom potřebovali 

výkonnější plynovou elektrárnu, aby v čase špičky generovala vyšší výkon, zatímco v období 

nízké zátěže by fungovala někde na hranici 20 %, co by nebylo zrovna efektivní. Takto defi-

novaná křivka výkonu vodní elektrárny by (podle mého názoru) umožnila efektivnější využití 

obou zdrojů. 
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Nyní do soustavy nainstalujeme solární výkon, odpovídající (v příznivé letní dny) cca 25 % 

nejvyšší zátěže. Jak bude (například) vypadat graf po této změně? 

 

 

Obr. Příklad pokrytí denní spotřeby po přidání FVE o instalovaném výkonu 25 % maximální spo-

třeby 

 

Plusy: 

Je evidentní, že FVE nám ušetřilo zajímavé množství plynu a také pomohlo snížit zatížení 

plynové elektrárny, která předtím ve špičce musela fungovat až na 95 %. Vodní elektrárna 

mohla jinak rozdistribuovat výkon, aby se vytvořily zásoby na lepší pokrytí nočních hodin. 

Přidání uvedeného výkonu FVE nám také v příznivých dnech zlepšilo lidově řečeno „mané-

vrovací možnosti“ a snížilo riziko při problémech některého ze zdroje (nižší množství vody, 

dočasný nižší výkon z důvodu poruchy atd.) 

Minusy: 

Výkon plynové elektrárny se většinu dne pohybuje pod 60 %, co není úplně efektivní. Při-

tom nám nebude stačit plynová elektrárna s nižším instalovaným výkonem, protože přijdou 

méně příznivé dny a samozřejmě také zima. 
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Logickým řešením je mít více samostatných turbín o nižším výkonu, kdy by po určitý čas 

některé z nich mohly být vypnuty. (p.s. v reálném světě pochopitelně nemáme jednu plyno-

vou elektrárnu, ale více) 

Sumarizace: 

Pro tuto konkrétní soustavu (pro jinou to nemusí platit), přináší instalovaný výkon FVE ve 

výšce 25% maximální zátěže víceméně pozitivní efekt. Do komplexnějšího výpočtu je potřeba 

zahrnout ostatní faktory jako náklady na instalaci FVE, náhradu degradace výkonu, recykla-

ci, snížení efektivity plynové elektrárny. 

Co tak přidat více FVE? 

Prostá logika říká, přineslo-li 25 % pozitivní efekt, potom 50 % musí být ještě pozitivnější 

a ve delším období roku, pravda? Zkusíme si to pro identickou soustavu opět ukázat na grafu.  

 

Obr. Příklad pokrytí denní zátěže po přidání FVE o instalovaném výkonu 50 % maximálního zatí-

žení sítě 

 

Na grafu sice vidíme masivní úsporu plynu, ale na druhé straně pozorné oko čtenáře regis-

truje určité problémy.  

- Plynová elektrárna je cca 13 hodin úplně vypnuta a několik hodin běží na 20-30 %. 

Každodenní úplné vypínání a fungování na nízký výkon nemusí být zrovna optimální 

způsob provozu, hlavně pro turbínové stroje o vysokém výkonu. V podstatě to téměř 

vylučuje případné efektivní nasazení paroplynových elektráren. Možná by se v tomto 

případě ještě dalo lépe rozdistribuovat výkon mezi vodní a plynovou elektrárnu. (nad 



59 

ránem, kde plyn běží na 20 % použít jen vodní elektrárnu, večer jít s plynem na 80 

%) 

- Vodní elektrárna již přestává být využita na plno a část vody odtéká bez toho, aby vy-

ráběla elektrickou energii. 

- Ještě více se tím otevírají otázky, zda nám by nestačila nižší instalované výkony plyno-

vé elektrárny a „menší přehrada“ vodní elektrárny. Zimní měsíce opět ukazují, že by 

nestačila. 

Dalším zvyšováním výkonu FVE budou uvedené problémy narůstat. Dokonce při hypote-

tické existenci levné a efektivní akumulace v neurčitě daleké či blízké budoucnosti se může-

me dostat do extrémní situace, kdy: 

- Celý instalovaný výkon plynu bude téměř celý rok nečinně stát ale několik týdnů nebo 

dokonce dnů budeme potřebovat jeho téměř plný výkon. 

- Voda bude z draze postavené přehrady s elektrárnou většinu roku volně odtékat, velké 

turbíny budu měsíce nečinně stát (asi je budeme muset sem tam protáčet abychom je 

udrželi provozuschopné), jen abychom je na několik týdnů či dnů potřebovali plně 

funkční. 

Přitom všem jsme si ukázali velmi dobře regulovatelnou soustavu, kde v nejhorším případě 

bude voda odtékat bez užitku a plynová elektrárna fungovat neefektivně. Bylo by to daleko 

horší v soustavách, kde bychom museli udržovat horké zálohy uhelných zdrojů nebo bioma-

sy, případně by jaderná elektrárna fungovala „naprázdno“ a generovala teplo, případně by-

chom museli odpojovat větrné elektrárny a koneckonců i FVE. 

Rád ještě jednou zopakuji. Technické možnosti jsou jedna věc. Například mezi Brnem 

a Prahou místo pomalých aut, autobusů na ucpané D1 a vlaků mohou klidně létat vrtulníky, 

ale limitující jsou obvykle ekonomika a zdroje.  

Může fungovat soustava s 10 GW plynových zdrojů, použitých třeba jen 7 dní v roce? Může, 

ale někdo to musí financovat, udržovat a zajistit každý rok dostatek paliva právě na těchto 

7 dnů. 

Závěr k šetření paliva: 

S uvedeného vyplývá, že je velice vhodné držet instalovaný výkon FVE zapojených do sítě 

v rozumných mezích, daných konkrétní soustavou. (p.s. Co mají lidé a firmy nainstalované 

v ostrovních systémech pro svou spotřebu, je jejich věc)  
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FVE coby kritická záloha aneb „lepší něco, než nic“ 

V diskusi s člověkem z vědeckého prostředí zazněl názor, který nelze úplně přehlížet. 

Opravdu mohou nastat situace, které dnes vypadají velmi nepravděpodobně až úsměvně. 

Velký výpadek dodávek plynu, rozsáhlé přerušení plynovodu, vyřazení několika jiných vel-

kých zdrojů diverzní akcí nebo přírodní katastrofou, válka atd. atd.  

Mezi slepými je jednooký králem. V situaci, kdy fakticky není žádná jiná elektřina (jen vel-

mi malé procento lidí vlastní generátor i s dostatečnou zásobu PHM), může být FVE rozdílem 

udržením náznaku civilizace a jejím úplným rozvratem, zdrojem, zdrojem, který poskytne 

alespoň někdy nějakou elektřinu nebo ušetří palivo do generátorů kritické infrastruktury. 

Přes nepochybné velké ztráty i na životech v takových situacích by mnoho lidí mohlo být za-

chráněno, pochopitelně za cenu drakonických opatření a tvrdé regulace. 

Rozumíme tomu, ano? Toto směšné a zcela nedostačující, ale přece jen nějaké množství 

elektřiny by bylo k dispozici dlouhodobě, i kdyby nám došlo palivo pro generátory. 

Platí to i v malém. Zatím jen nevelké procento obyvatel zažilo při poruchách výpadek 

elektřiny delší než několik hodin, kdy se začali bát o obsah ledničky a mrazničky a vyčítali si, 

že si již dávno nekoupili záložní generátor. Může dojít i k delšímu výpadku, nebo častějším 

výpadkům? Nelze to vyloučit.  Nepočítáme-li různé přírodní a technické katastrofy, při sou-

časné energetické politice to bohužel začne být více pravděpodobné.  

V takové situaci se i poměrně malý off-grid systém docela hodí, nejlépe doplněný 

o akumulaci. Mít ještě pro jistotu generátor je bonus navíc. Výše uvedené platí, pokud zrovna 

nenastane jaderná, sopečná či jiná zima a mnoho měsíců by se vůbec neobjevilo slunce… 

Jedno velké ALE. Limity FVE stále zůstávají, proto nemůžeme FVE považovat 

za plnohodnotný, dlouhodobý záložní zdroj ve velkém měřítku pro všechny pří-

pady.  

Bylo by chybou bezhlavě instalovat desítky GW FVE současných technologií pro situaci „co 

kdyby“ a přivést stát na mizinu. Je potřeba zvolit rozumný nějaký kompromis. 
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Je možné pokrytí celostátní spotřeby pomocí 

FVE a akumulace?  

Často se ukazují čísla, kolik sluneční energie dopadá na povrch země a jak její nepatrná 

část by dokázala uspokojit energetickou poptávku lidstva. Přesto i notoričtí optimisté chápou, 

že výkon FVE má nějakou křivku, která v noci klesá k nule a soustava musí být doplněna při-

nejmenším o akumulaci.  

Existují také termální solární elektrárny, u nichž je teplo přenášeno a akumulováno 

v solných roztocích či oleji, dokážou akumulované teplo využít i v noci pro výrobu určitého 

množství elektrické energie. Stručně řečeno, tato technologie je použitelná spíše jen v jižních 

oblastech a pochopitelně zde vznikají ztráty při uložení tepla i jeho transformaci pomocí te-

pelných strojů na elektrickou energii. Množství energie dodávané v noci tak není nikterak 

závratné rozhodně nejde o nějako „spasitelnou“ technologii a ceny fotovoltaických elektráren 

se asi již dostaly pod cenu termálních. 

Všechna dosavadní fakta v naší publikaci ukazují obtížnou realizovatelnost z hlediska zdro-

jů i financí exkluzivního systému FVE + akumulace. Nejlepší způsob, jak definitivně určit, co 

by to obnášelo, by byl praktický pokus, nejlépe dlouhodobý.  

V malém měřítku jednoho rodinného domu je takový pokus poměrně snadno realizovatel-

ný. Na internetu najdete prezentace lidí, kteří mají zpravidla v relativně příznivých lokalitách 

nainstalován v podstatě předimenzovaný výkon FVE 5-7 i více kW a baterie s kapacitou 

7 a více kWh. Daří se jim fungovat po většinu roku bez dodávky elektrické energie nebo bez 

použití záložního generátoru. Do jaké míry musely tyto domácnosti více či méně přizpůsobit 

svou spotřebu, není vždy úplně jasné. Problém nastal hlavně v případě několikadenních sně-

hových bouří, kdy mnozí již museli zapnout generátory. Ne vždy je zřejmé, jaké vytápění tyto 

domy používají. Mít elektřinu z FVE, tvářit se ekologicky, a přitom používat naftové topení je 

poměrně pokrytecké. 

Lze tuto zkušenost jednoduše přenést do větších rozměrů? Nepříliš. Spotřeba domácnosti 

má několik specifik. Mnoho spotřebičů má nízkou spotřebu (osvětlení, laptop, televize, led-

nička), jiné odebírají větší příkony nad 1 kW jen v krátkých intervalech (žehlička, pračka, vy-

savač, trouba). Například trouba po cca 10. minutovém zahřátí již pracuje v intervalech, kdy 

jen několik minut zahřívá, potom po několikanásobně delší čas je teplota dostatečná 

a pracuje jen ventilátor. 2 kW příkonu tak potřebuje jen malou část doby pečení. Nabitá bate-

rie o kapacitě 7 kWh je proto dostatečná pro většinu domácích činností i mimo dobu sluneč-

ního svitu. 
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Co je hlavní, spotřebu domácnosti a využití hlavně větších spotřebičů lze obvykle přizpů-

sobit podmínkám. Vysávání se dá odložit klidně i o týden, místo pečené krkovičky si dnes 

dáme něco energeticky méně náročnějšího, vyprat taky nemusíme zrovna dnes. Některé čin-

nosti můžeme posunout na vhodnější denní dobu – nezapneme pračku ráno, ale přes poled-

ne. 

Naproti tomu v měřítku obce, města, nebo státu máme velké spotřebitele, kteří nemají ta-

kové manévrovací možnosti. Školní jídelna nemůže oznámit dětem – dnes máte chleba 

s máslem, protože nesvítilo slunce. Bez ohledu na slunce musí fungovat zdravotnictví, elek-

trifikovaná doprava, firmy, obchody, většina služeb a průmyslových procesů. Ano, ani fitness 

a wellness centrum nemůže mít otevřeno jen od 10:00 do 14:00. V dnešní vytížené společ-

nosti, která potřebuje uspokojit poptávku, nelze zkoncentrovat čas fungování služeb do něko-

lika poledních hodin.  

V současné civilizaci nejsou proto velké možnosti, jak výrazně změnit denní křivku spotře-

by. 

Simulace pokrytí spotřeby pomocí FVE 

Pojďme si tento nápad, při současných technologiích poměrně šílený, vyzkou-

šet nanečisto. 

Co by obnášelo spotřebu České republiky pokrýt jen pomocí FVE a akumulace, si opět mů-

žeme ukázat na reálných měsících v roku. Jako obvykle začneme modelovat na červnu 

(2020). 
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Existující stav je následujícím grafu.  

Takto (ne)pokrývají spotřebu ČR nainstalované 2 GW fotovoltaiky. Kdo přirovnává 2 GW 

FVE k Temelínu (2 x 1,125 GW), tak opravdu značně přehání nebo je úplný demagog.  

 

Obr: Graf pokrytí spotřeby v červnu 2020 existujícím instalovaným výkonem FVE cca 2,06 GW.  

Červená čára nahoře je zátěž, žlutá plocha výkon fotovoltaických elektráren. Zdroj dat ENTSO-

E Transparency Platform. 

 

Při experimentu nebudeme troškařit. Největší zátěž je okolo 8,5 GW, virtuálně postavme 

rovnou 20 GW FVE a pro pokrytí nocí, přidejme do soustavy 30 GWh nějaké hypotetické 

ideální akumulace.  

Ideální proto, že na rozdíl od reálných systémů dokáže absorbovat jakýkoliv okamžitý pří-

kon a vydat také libovolný okamžitý výkon, to vše v rozmezí 0-100 %. Poznámka. Až takovou 

akumulaci vyrobíte, dejte vědět, mnoho zákazníků se o ni popere.  
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Po navýšení instalovaného výkonu fotovoltaiky na 20 GW dostaneme následující graf: 

 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v červnu 2020 instalovaným výkonem FVE 20 GW a 30 GWh ide-

ální akumulací. Červená čára představuje zátěž, žlutá plocha výkon fotovoltaických elektráren, 

fialová výkon dodávaný bateriemi po předchozím nabití výkonem nad úrovní zátěže. Zdroj dat 

ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 

 

Co je z grafu evidentní: 

- polední špičkové přebytky dosahují až 5 GW 

- v horších dnech ani 20 GW instalovaného výkonu nepokryje okamžitou zátěž ani 

v čase nejvyššího výkonu, tj. vůbec nedobíjí akumulaci 

- 30 GWh akumulace je bohužel málo (počet nočních hodin krát minimálně 5 GW) 

- Sumárně řečeno chybí za tento měsíc cca 2,45 TWh z potřebných 4,71 TWh. 
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Proto zvýšíme instalovaný výkon na 30 GW a kapacitu akumulace na 60 GWh. 

 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v červnu 2020 instalovaným výkonem FVE 30 GW a 60 GWh ide-

ální akumulace.  Červená čára představuje zátěž, žlutá plocha výkon fotovoltaických elektráren, 

fialová výkon dodávaný bateriemi po předchozím nabití výkonem nad úrovní zátěže. Zdroj dat 

ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 

 

Navýšení příliš nepomohlo. Některé noci jsme už pokryli, nicméně v horších dnech se stále 

neakumuluje nic a nahromaděná energie v dobrých dnech se nepřenese do těch horších.  
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Je čas se zdravě naštvat a přestat dělat polovičatá řešení. Nainstalujeme 50 GW FVE 

a celých 120 GWh akumulace. Už to opravdu musí stačit.  

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v červnu 2020 instalovaným výkonem FVE 50 GW a 120 GWh 

ideální akumulace. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 

Ano stačilo by to. Na 3 škaredé dny a noci tiše zapomeneme. Již v červenci toho by byla si-

tuace o něco lepší a pokryli bychom spotřebu elektrické energie. 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v červenci 2020 instalovaným výkonem FVE 50 GW a 120 GWh 

ideální akumulace.  Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 
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Optimismus je téměř na místě také v srpnu a v září 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v srpnu 2020 instalovaným výkonem FVE 50 GW a 120 GWh ide-

ální akumulace. Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 

 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v září 2020 instalovaným výkonem FVE 50 GW a 120 GWh ideál-

ní akumulace.  Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 
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Nemusíme unavovat čtenáře všemi 12 grafy. Zkráceně řečeno, cca od března-dubna do září 

nám 50 GW fotovoltaiky spolu s 120 GWh ideální (zatím neexistující) akumulace opravdu 

pokryje, s malými výpadky, skoro spotřebu elektrické energie v ČR. 

Jenže zlomyslný pohyb země okolo slunce přináší také ostatní měsíce roku. Již říjen ukáže 

svou nepříjemnou tvář. 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v říjnu 2020 instalovaným výkonem FVE 50 GW a 120 GWh ide-

ální akumulace.  Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 

 

Neradostný pohled. Přebytky jsou příliš malé (resp. v říjnu již trvají příliš krátce) a mnoho 

dnů nejsou vůbec. O pokrytí spotřeby v měsíci říjnu nelze ani hovořit. Podobné je to 

i v listopadu až do února včetně.  
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Ještě si pro ilustraci ukažme prosinec. 

 

Obr: Simulace pokrytí spotřeby v prosinci 2020 instalovaným výkonem FVE 50 GW a 120 GWh 

ideální akumulace.  Zdroj dat ENTSO-E Transparency Platform, simulace autor. 

 

Nepomohla ani snížená spotřeba okolo Vánoc. Jinak řečeno, po dobu pěti měsíců v roce 

by ani 50 GWh fotovoltaiky ve spolupráci se 120 GWh akumulace nepokryly spotřebu samy, 

bez dalších zdrojů. Tyto zdroje by přitom zbylých 7 měsíců většinou nečinně stály. 

50GW plus 120 GWh? Suchá čísla něco znamenají… 

Kdo četl předchozí kapitoly si jasně uvědomuje, co znamenají tato čísla. 50 GW instalova-

ného výkonu FVE představuje přibližně: 

- 100 milionů panelů po 500 Wp, jen z hlediska dopravy to znamená přemístit cca 168 

tisíc kontejnerů s panely 

- 2500 elektráren po 20 MW a 16 hektarů, tj. 40 tisíc hektarů 

- nebo 10 milionů střech osazených po 5 kW 

- po 10 letech doplňovat cca 600 tisíc panelů ročně na jen náhradu degradace … 

a později také vyměňovat a recyklovat. 

Ještě děsivější je představa vybudování kapacity 120 GWh akumulace ve státě naší velikos-

ti. Kdo hovoří o spáse typu ukládání do vodíku, musí spočítat vše okolo. Od účinnosti přemě-

ny elektrické energie na vodík, po zdroje a náklady na skladování, účinnost při výrobě elek-

trické energie. To vše na prosím 120 GWh i s nezbytnou údržbou a zajištěním bezpečnosti, 

protože práce se vodíkem není legrace. Při současných technologiích a limitovaných možnos-
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tech výstavby přečerpávacích elektráren je vize akumulovat 120 GWh zcela mimo ekonomic-

ké i surovinové možnosti.   

Přirozená otázka: 

Nešlo by to ještě s pomocí větru?  

Jistě, vítr pomůže, pokud dostatečně fouká. Na rozdíl od slunce je však křivka síly větru 

mnohem náhodnější a období slabého až téměř nulového větru trvají různě dlouho. Četl jsem 

názory, že ve dne svítí slunce a v noci fouká (dostatečně) vítr, nebo v létě svítí slunce a v zimě 

fouká (dostatečně) vítr. To je ovšem velmi daleko od pravdy. Už jen letmý pohled na Energo-

stat a jiné zdroje ukáže, že vítr má špatný zvyk dramaticky kolísat s obdobími malé intenzity 

nebo téměř úplného bezvětří, trvajícími mnoho hodin až i celé dny.  

Simulacemi s více zdroji se budeme zabývat v některé z dalších publikací. 
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Jiné využití přebytků FVE 

Pravděpodobně bude neustálá tendence instalovat další a další FVE zdroje, která bude do 

určité míry podporována lobbingem výrobců, prodejců i setrvačnou propagandou médií. 

Pokud tuto spirálu nikdo nezastaví, jakože asi nezastaví, co se logicky stane? Hlavně v létě 

budou vznikat ne nějaké, ale gigantické přebytky trvající desítky minut až několik hodin se 

„sinusovým“ průběhem. Tyto přebytky postupně překročí možnosti akumulace z hlediska 

maximálního příkonu i kapacity. Při podobně masivní instalaci FVE v sousedících státech 

budou vznikat přebytky v podobných časech, a tak nebude možné přebytečný výkon ani vy-

vézt. Nehledě na velmi nízkou ba dokonce zápornou cenu elektrické energie v uvedených ča-

sech. 

Existuje ještě jedna možnost, jak tyto přebytky alespoň trochu efektivně využít. Někde mu-

síme mít zařízení, jež vyžaduje velké množství elektrické energie – tj. levná energie se jim 

hodí a u kterých se nějak vyplatí poměrně krátkodobé fungování. Vytvořit taková „zařízení“ 

není pochopitelně zadarmo. 

Kdysi v časech holandských větrných mlýnů to bylo jednodušší. Byl daleko menší tlak na 

efektivitu i produkci jako takovou, neexistoval princip „just in time“. Foukal vítr, mlelo se, 

čerpala voda, řezalo dřevo. Foukal méně, mlelo se, čerpalo a řezalo pomaleji. A když nefoukal 

ani tolik, počkalo se. Půl dne, den, dva dny, tři dny i týden. Co je ještě lepší, mohlo se mlít do 

zásoby.  

Tehdejší společnost fungovala na jiných principech a co si budeme vykládat, v dávnější mi-

nulosti se cena lidského života hlavně většinového prostého obyvatelstva blížila nule. 

Jaká zařízení či procesy bychom mohli teoreticky provozovat s levnou nadbytečnou elek-

trickou energií za jasných slunečních dnů? Je několik příkladů, co můžeme dělat: 

- Ohřívat užitkovou vodu do zásoby s pozdějším použitím (co se dá hlavně v našich ze-

měpisných šířkách alespoň v létě udělat efektivněji přímým ohřevem pomocí kolekto-

rů) 

- Nabíjet elektromobily 

- Vyrábět vodík, pro který je v průmyslu mnoho využití.  

- Odsolovat mořskou vodu (v zemích, kde je odsolování efektivní způsob získávání pitné 

vody) 

- Odčerpávat nebo přečerpávat vodu do zásobníků 

- Použít nadbytečnou elektřinu pro různé elektrické tavné pece (výroba oceli 

v elektrických pecích, výroba hliníku, skla …) a doufat, že se proces stihne během pře-

bytků. 

Při všech těchto nápadech musíme mít opět na paměti: 
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- Velkou denní špičku přebytků (v řádech gigawattů) a přitom poměrně časově omeze-

nou 

- Samotný přebytek se také bude měnit s přibližně sinusovým průběhem 

- Bude proměnlivý přebytek v různých dnech stejného měsíce (slunečný vs. zamračený 

den) 

- Bude také proměnlivý přebytek v různých obdobích roku (březen až září vs. ostatní 

měsíce) 

Co to znamená? Musíme dimenzovat zařízení na nějaký příkon, kterého ovšem dosáhneme 

jen na krátký čas a jen někdy. Po většinu času bude zařízení nevyužito, nechceme-li používat 

dražší elektřinu. Nebo musíme zajistit připojení mnoha různých menších zařízení ve správný 

čas, ještě lépe s variabilním příkonem. 

Je nutno opravdu dobře počítat, zda se vyplatí. Jde o masivní investice  

- do nadbytečného solárního výkonu 

- tak do samotných zařízení využívajících přebytky 

- do inteligentních systémů řízení spotřeby a dálkového ovládaní uvedených zařízení. 

Zkusme se podrobněji podívat na ohřev vody a nabíjení elektromobilů. 

 

Ohřev vody ve velkém měřítku 

Jedním z tradičních nápadů může být ohřívat teplou užitkovou vodu do zásoby a místo pá-

lení plynu či elektřiny v době spotřeby využít vodu ohřátou levnou přebytkovou elektřinou. 

Vypadá to velmi jednoduše, až na několik drobných problémů. 

Představme si v podmínkách ČR 1 GW špičkový přebytek solárního výkonu v příznivý 

červnový den. Vyjdou-li některé plány na masivní instalace FVE, mohou velmi snadno nastat 

i větší přebytky.  

Otázka, kolik běžných domácích bojlerů o příkonu třeba 2 kW musíme mít, abychom ab-

sorbovali 1 GW? Ano, 500 tisíc. Nebo 33 tisíc průmyslových bojlerů o příkonu 30 kW. Do-

konce i když si představíme nějaké opravdu velké ohřívače o příkonu 1 MW v teplárnách či 

výměnících, potřebujeme jich tisíc. 

Problém není množství bojlerů. 500 tisíc elektrických bojlerů je nainstalovaných nepo-

chybně již dnes. Problém je, že v naprosto drtivé většině jde o bojlery „obyčejné“, které nevě-

dí, že mají ohřívat vodu dnes od 10:00 do 14:00, ale zítra jen od 11:00 do 13:20. Ani neumí 

měnit příkon podle křivky celostátního přebytku nebo podle momentální ceny elektrické 

energie. Ani nejsou ovládány dálkově, aby je distributor mohl vypínat a zapínat podle situace. 

Nemluvě o tom, že od října do února přebytků bude podstatně méně, nebo nebudou žádné. 
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Mnoho lidí skloňuje výraz „inteligentní grid“ aniž by tušili, co to reálně znamená. Vypínat 

bojleru a jiným spotřebičům elektriku rovnou v zásuvce není zrovna vhodný způsob ovládání. 

„Inteligentní“ grid potřebuje mít „inteligentní“ taky spotřebiče. Tato „inteligence“ bude po-

třebovat pochopit mnoho protichůdných požadavků a vyžadovat mnoho manuálních zásahů. 

Jako například, že se člověk bude opravdu potřebovat osprchovat po těžké práci a nepotěší 

ho, že se bojler rozhodl ušetřit peníze, protože dnes nebyly levné přebytky. 

Větší rozměr takové události nastane, když nebudou v daný den levné přebytky pro velký 

ohřívač, zásobující stovky domácností.  Jak má systém zareagovat? Poslat všem zprávu, že 

dnes bude teplá voda za pětinásobnou cenu? Co samozřejmě vyžaduje sofistikovanější systém 

účtování odběru teplé vody a měřiče… 

Proto je potřeba velmi dobře spočítat, zda se vyplatí investovat do: 

- instalace 1 GW fotovoltaiky navíc (v našich podmínkách jde spíše o 1,4 GW navíc) 

v dnešních cenách cca 700 mil. EUR 

- instalace stovek tisíců sofistikovaných bojlerů do domácností (dotace?) nebo tisíců 

průmyslových ohřívačů. Pochopitelně 1000 velkých by se řídilo jednodušeji než 500 

tisíc malých 

- nezapomeňme na řídící systém toho celého 

To vše s výhledem, že 1 GW je jen maximum, a to jen v některé dny. 

Pro zájemce kalkulačka pro výpočet ohřevu vody: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-

vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody 

Nabíjení elektromobilů 

Nabíjení elektromobilů je dalších z mediálně často prezentovaných „dobrých 

a pokrokových nápadů“. Zdánlivě není nic jednoduššího. Elektromobil parkuje a solární pa-

nely na okolních budovách, parkovištích nebo přebytky z FVE v celé soustavě tyto elektro-

mobily „zadarmo“ a zdánlivě bezemisně dobíjejí. Dejme tomu. 

Kdyby náhodou méně disciplinovaní řidiči chtěli nabíjet elektromobil mimo příznivých 

hodin, elektřina ze slunce se uloží do velkých akumulátorů z použitých baterií (z plug-in hyb-

ridů a elektromobilů) a ta se potom použije pro nabíjení. Jak efektivní a krásné! Téměř. 

Nepříjemných „detailů“ najdeme hned několik. 

Na rozdíl od elektromobilů, bojlery jsou stále připojeny na jednom místě a nemají ve zvyku 

někam odjet. Musíme zajistit, aby byl ve správný čas k nabíječkám připojen dostatečný počet 

elektromobilů a tyto nabíječky byly stejně inteligentní jako hypotetické bojlery. Kolik jich 

potřebujeme? V čase plného 1GW přebytku to můžeme přepočítat na: 

- 250 tisíc automobilů připojených k 4 kW domácím pomalým 220 V nabíječkám. 

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody
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- Nebo necelých 91 tisíc automobilů připojených k 11 kW nabíječkám s 380 V (domácím 

nebo veřejným) 

- Nebo něco přes 13 tisíc automobilů připojených po dvou ke 150 kW rychlonabíječkám  

- A tak dále, třeba 2800 automobilů po jednom na 350 kW nabíječkách … 

Opět vezměme do úvahy proměnlivý přebytek. Jak řešit situaci kdy připojených automobi-

lů bude mnohem více, než na kolik máme aktuální přebytky? Můžeme dynamicky měnit cenu 

a nechat na majitelích vozů, zda se rozhodnou pokračovat v nabíjení, co by mohlo také vést 

k zajímavým efektům lavinovitého odpojování a připojování se automobilů. Můžeme pokusit 

udělat nějaký rozpis, který může a nemusí fungovat.  

Námitka. Lidé mohou nechat auto doma na domácí nabíječce a inteligentní grid zajistí přes 

den efektivní dobití těchto elektromobilů. Možné to je, jen s drobnou vadou. Auto, které 

necháme doma, nás nikam neodveze.  

--- 

Domácí úloha. Máte na střeše svého rodinného domu instalován solární výkon až 4 kWp. 

Spočítejte si, jak vám tako elektrárna dobije baterii vašeho elektromobilu, budete-li dobíjet 

celý letní slunečného den. Potom si to samé spočítejte v horší den, na podzim, nebo v zimě. 

Nezapomeňte odečíst další spotřebiče v domácnosti, které budou taky v provozu ve stejném 

čase. Zjistíte, že za celý pěkný červnový den nenabijete více než 50 % baterie elektromobilu 

střední nebo vyšší třídy s kapacitou 50-75 kWh. Nainstalovat si na střechu fotovoltaiku 

s plánem nabíjet elektromobil zadarmo nebude fungovat příliš dobře. 

(Komu se to nechce počítat, bez ostatních spotřebičů to činí v dobrý červnový den okolo 

25 kWh, v běžný říjnový den okolo 9 kWh. Nepočítal jsem přitom ani se skutečností, že při 

výkonu pod určitou hranicí již nabíječka nebude schopna vůbec nabíjet.)  

--- 

Je zřejmé, že v domácnostech může být přes den připojena jen část elektromobilů, proto 

přijdeme s plánem, že nabíječky budou i na parkovištích a automobily tam budou čekat na 

přebytky. Na určitých místech to je realizovatelné, nicméně existují parkoviště s mnoha de-

sítkami i stovkami aut. Kdo a za čí peníze vybuduje takovou infrastrukturu pro všechny za-

parkované automobily? Někdo namítne, že přece nemusí být pro všechny. Pravda. Můžeme 

mít nabíjecí stanoviště pro polovinu, třetinu, pětinu. Budou se střídat podle rozpisu nebo 

systémem kdo dříve přijede? Bude na vše dohlížet inteligentní rezervační systém? Budeme 

pokutovat nebo blokovat řidiče, který nabíjel včera a zase přijel nabít? V každém případě jde 

o zajímavý problém s netriviálním řešením.  

Nezapomínejme na skutečnost, že ty nejefektivněji využívané elektromobily (taxi, rozvoz, 

veřejná doprava) potřebují obvykle přes den jezdit, ne stát zrovna tehdy, kdy je přebytek 

elektřiny. 
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Samostatný problém – využití baterií pro nabíjení elektromobilů 

hodný dlouhé analýzy je využití baterií v akumulačních stanicích pro pozdější nabíjení. 

Kdybychom chtěli uložit například 8,45 GWh hypotetických přebytku za pěkný sluneční 

červnový den (to je cca akumulovaný přebytek s maximem 1 GW podle křivky výkonu FVE), 

je jasné že bychom potřebovali kapacitu přes 44 našich známých 190 MWh baterií Hornsdale 

Power Reserve. Při jejich ceně to nepřipomíná nabíjení aut zadarmo.  

Existují také plány na použití vyřazených baterií. Počítejme optimisticky s tím, že vyřazené 

75 kWh baterie z větších elektromobilů budou mít zůstatkovou kapacitu ještě celých 50 kWh. 

Lépe by se existence ještě použitelných baterií zajistila, kdyby automobilky baterie pronají-

maly a nahrazovaly je včas za novou. Takových baterií bychom potřebovali 169 tisíc. Baterie 

s nízkou kapacitou, například z malých vozidel a plug-in hybridů, se pro uvedené využití pří-

liš nehodí, protože bychom jich potřebovali mnohonásobně více.  

Určitě v tom bude nějaký malý nepříjemný detail. Ano, je. Výše uvedená varianta nezna-

mená jen nahrnout baterie na hromady, ale spojit je do funkčního a bezpečného systému. 

Každá moderní baterie má svůj tzv. Battery Management System, monitorující, řídicí 

a vyrovnávající napětí jednotlivých článků, a Thermal Regulation System, řídící teplotu jed-

notlivých „packů“, s příslušnými vnějšími chladicí okruhy. Spojení těchto systémů od růz-

ných výrobců by bylo velmi náročné, ne-li fakticky nemožné, proto připadají v úvahu spíše 

jen stejné baterie od stejného výrobce. Přidejme k tomu různý stav opotřebení jednotlivých 

článků, různé stáří, případná drobná vnitřní poškození po náročném provozu na cestách 

a dostaneme zařízení velmi nedůvěryhodné z hlediska bezpečnosti a životnosti.  

Nezapomeňme, že baterie nejlépe fungují v režimu nabití mezi cca 80 % -20 %, proto jich 

budeme potřebovat ještě více. 

Můžeme vnést argument, že nebudeme potřebovat celou kapacitu, ale jen nějakou menší 

na vyrovnání výkyvů toho, co se nepodaří správně po vojensku zorganizovat. Kolik znamená 

„méně“, nevíme. Zkušenosti ovšem ukazují, že v energetice a organizací lidí nastanou spíše ty 

pesimističtější varianty. 

Zapomněli jsme ještě na něco? Ano. V méně příznivých dnech léta nebudeme mít 8,45 

GWh na nabíjení, ale třeba jen polovinu. Na podzim a v zimě ještě podstatně méně. To zna-

mená, že kdo se v daný den spolehne na dobití elektromobilu „zadarmo“, nebo bude zrovna 

na řadě podle rozpisu ve špatný den, může mít smůlu. 

Vůbec netvrdím, že je to nemožné. Všechno jde. Jen je potřeba pochopit, že to obnáší velké 

investice, vytvoření spravedlivého systému organizace a rozdělování elektřiny pro dobíjení, 

prioritizace, pravděpodobně z části postavené na proměnné ceně elektrické energie pro dobí-

jení, schopnost vynucení této organizace, zálohy pro vyrovnání rozdílů. To vše s nezaručenou 

úrovní dobití v daný den a velmi malou funkčností v zimě. 
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Smíchejme vše dohromady… 

Lze namítnout, že nemusíme masivně investovat do mnoha spotřebičů jednoho druhu, ale 

s rostoucí denní křivkou výkonu slunce budeme postupně připojovat různá zařízení. Tam 

několik stovek bojlerů, tu pár desítek dobíječek elektromobilů, tuhle ohřev vody v akvaparku, 

jinde elektrickou ocelářskou pec a tak dále. 

Technicky to je sice možné, opět ale jde o masivní investice do gridu, do řízených spotřebi-

čů různého druhu. Nezapomeňme na organizaci a stanovení priorit či pravidel. Kdy a kdo 

dostane elektrickou energii bezplatně, kdo nedostane? Kdo bude mít přednost nebo nižší ce-

nu? Bude se jen dynamicky měnit cena? Při zapojení mnoha subjektů nemusí být řešení vů-

bec triviální. 

Nejde to jinak? Jde. 

Paradoxně, celý výše uvedený problém může dostat jiné dimenze, bude-li vlastníkem FVE 

a jejích přebytků subjekt, který generované přebytky chce a bude výhradně využívat.  

Pokud budete ohřívat vodu ve svém domě svými solárními panely, veškeré investice, pří-

padné neefektivity a problémy jsou vaše soukromá věc.  

Bude-li vlastník akvaparku svými panely ohřívat vodu v bazénu a sprchách, majitel hliní-

kárny svými panely napájet elektrické pece, velká IT firma svými panely dobíjet zadarmo 

elektromobily svých zaměstnanců, majitel parkoviště zde zaparkované automobily, potom 

všechna finanční a organizační rizika, návratnost nebo nenávratnost investice, problémy in-

frastruktury jsou jejich záležitostí a veškeré úspory a zisk jejich šikovnost. 

Je to jednoduché. Nemusíme z peněženek daňových poplatníků financovat něčí elektriku 

„zadarmo“. Pokud to finančně vychází, jistě je to pro majitele výhodná investice a každý se do 

toho rád pustí. Nevychází-li to, asi je potřeba počkat na objevení se dokonalejších nebo lev-

nějších technologií. 

Tím se konečně dostáváme k závěrečným kapitolám. 
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Problém předčasné masivní investice 

Na tomto místě je vhodné uvést několik příkladů, které tak trochu připomínají současnou 

situaci. Představme si, kdybychom chtěli v dobách proslulých letounů DC-3 dosáhnout po-

dobné počty přepravených osob, jako dnes. Například Boeing 737-800 s kapacitou 189 cestu-

jících doletí na jiné letiště vzdálené třeba 1400 kilometrů se vzletem i přistáním za cca 

2 hodiny. Od 5:00 ráno do 22:00 večera tak dokáže tuto trasu i s hodinovou rezervou na le-

tištní operace otočit 3x tam a zpět, a při celkem 6 letech přepravit 1134 cestujících. 

DC-3 měl kapacitu 21-32 cestujících a mysleme si, že by 1400 km zvládl opravdu se vše-

mi 32 cestujícími. Max. dolet se uvádí na 1650 km a cestovní rychlost 274 km/h. Počítejme 

optimisticky, že by jednu cestu absolvoval za 5,5 hodiny. Od 5:00 do 22:00 by tak zvládl jed-

nu cestu tam, jednu zpět a případná další cesta tam by skončila až ve 23:30. Tj. 

s přimhouřením jednoho oka by tak ve třemi lety přepravil 96 cestujících.  

Na stejný výkon osobokilometrů jako jeden Boeing 737-800 bychom tak potřebovali cca 12 

letounů DC-3. Jakou katastrofu by to znamenalo pro hustotou leteckého provozu, obsazení 

letišť a spotřebu paliva je evidentní. 

Naštěstí v té době nikoho nenapadlo dát si podobné nereálné cíle a masivními dotacemi 

i dalšími opatřeními tlačit na jejich dosažení. Dotace různého druhu či státní financování 

v letecké dopravě pochopitelně byly, ale se skromnějšími cíli, určené pro přepravu těch vyvo-

lenějších. Hustota letecké dopravy, finanční dostupnost letenek a nové trasy, vše narůstalo 

v určitém souladu s dostupnou technikou. Plus minus. Konkurenční tlak poté tlačil na pro-

dukci efektivnějších letounů. 

Trochu nadneseně řečeno. Kdyby existovaly masivní dotace na koupi a provoz stávajících 

letounů, je otázka, zda bychom dodnes nelétali s letouny o poloviční nebo třetinové efektivitě. 

Nechci zrovna říct, že stále s DC-3. 

Podobně dnes na obyčejném domácím počítači s terabytovým diskem máme běžně tisíce 

i desetitisíce fotek, stovky videí i celých filmů. Kdybychom toho chtěli kdysi dosáhnout v roce 

1990 v domácích podmínkách se starými disky o 20-40 MB, bylo by to dost tragikomické. 

Ani kapacita levných páskových pamětí se v této době nepohybovala běžně v terabytech. 

Chápeme to správně. Úroveň, vyspělost techniky by měla do značné míry determinovat její 

rozšířenost, masovost nasazení a způsob použití. Nikoliv uměle prosazovat její masové rozší-

ření bez ohledu na její efektivnost. 
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Mohou FVE kompenzovat negativní vlastnosti?  

Jak jsme ukázali hned na začátku, fotovoltaická elektrárna má velmi špatný průběh vý-

konu a je příliš ovlivněna vnějšími vlivy. Buď dodává málo, nebo hodně, mnoho hodin 

dokonce nulu. Způsobuje tak dodatečné náklady i starosti pro akumulaci energie, kooperaci 

s jinými zdroji či využití přebytků. 

Aby FVE kompenzovaly své nepříliš dobré vlastnostmi a byly opravdu atraktivní i ve 

velkém měřítku, musí být: 

- Velmi levné 

- Nenáročné na výrobu a zdroje 

- Jednoduché na prodlužování životnosti, výměnu, recyklaci  

- Musí existovat levná akumulace elektrické energie 

Na to vše je ještě potřeba mnoho výzkumu a vývoje.  

Fotovoltaické panely již dosáhly úrovně, kdy jsou atraktivní pro některá použití. Některá. 

Bohužel musíme konstatovat, že dnešní panely o instalovaném výkonu 400-500-700 Wp 

s jednotkovou cenou 100 i více EUR, hmotností i přes 20 kg, při dané surovinové náročnosti, 

nemožnosti parciální výměny částí panelu i recyklačních potížích, neexistenci vhodné a levné 

akumulace, jsou stále po všech stránkách příliš drahé a nákladné na zdroje pro 

efektivní použití ve velkém měřítku, hlavně na místech s nižší intenzitou a časem slunečního 

svitu. 
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Dotace problém neřeší, jen zvětšují 

Co dělají současné dotace a další pobídky? Pravý opak toho, co by bylo třeba: 

- Konzervují současnou nedostatečnou technologickou úroveň 

- Povzbuzují výrobce, aby dále navyšovali výrobní kapacity stávajících neefektivních 

technologií, protože ví, že jejich zisky jsou zaručeny   

- Vysávají finanční prostředky, které by se mohly investovat také do výzkumu nových 

technologií v celém řetězci výroby a spotřeby energie. 

- Vytvářejí další náklady na rozvodnou soustavu, záložní zdroje akumulaci – také bohu-

žel se současnými technologiemi 

 

Asi nejtragičtějším rozměrem dotací je, že často berou peníze, vybrané na různých daních 

a poplatcích od těch méně majetných, kteří by se ani dotované FVE nemohli dovolit 

a přesouvají je k bohatším i velmi bohatým, aby si ti s pomocí dotací nainstalovaly fotovol-

taické elektrárny, které jsou pak nejednou dovezené z Číny… V horším případě k solárním 

podnikatelům, kteří u nás ještě stále vysávají obrovské prostředky vybírané formou poplatků 

za obnovitelné energie. 

 

Kolik energie za tyto peníze opravdu dostáváme, jsme mohli vidět na mnoha předcházejí-

cích grafech. 
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Závěr 

Je mnohem efektivnější dnes neinstalovat masově a nepropagovat instalaci Gigawattů 

současných neefektivních panelů za řádově 700 mil. EUR za 1 GW, ale počkat, nechat inves-

tice na soukromých subjektech a působit tržní mechanismy, investovat do výzkumu, vytvářet 

tlak na vývoj lepších panelů. Budu-li lepší technologie, budeme moci za několik let koupit za 

stejnou cenu třeba dvojnásobek nebo i více daleko lepších a lépe udržovatelných panelů. 

Hromadnost výroby sice zlevňuje cenu čehokoliv i FV panelů, ale jen do určité míry. Na-

proti tomu technologické vylepšení dokáže změnit cenu i vlastnosti řádově. Příkladů najdeme 

v historii mnoho. 

Fotovoltaické elektrárny jsou takové, jak jsme si je popsali. Jejích dobré i špatné vlastnosti 

nezmění ani fanatická podpora ani fanatický odpor, ani masivní dotace nákupu existujících 

panelů, ani propaganda či naivní přehnaná očekávání.  

Jediné, co je může posunout na vyšší úroveň, je vědecko-technický a technologický pokrok 

v oblasti nejen samotných fotovoltaických panelů, ale hlavně akumulace elektrické energie, 

tlak na zlepšování vlastností, zdravá konkurence. 

Existuje vhodné a nevhodné využití FVE. Zvláště na místech s horšími geografickými pod-

mínkami, kam patří Česká republika, Slovensko a pochopitelně všechny země položeny se-

verněji, by bylo efektivnější spíše mírně tlumit nadšení pro hromadnou instalaci současných 

panelů, a nikoliv dotacemi tyto instalaci ještě podporovat. Naopak, ponechat přirozený tržní 

vývoj. Nezískáme žádnou konkurenční výhodu tím, že budeme mít nainstalovaný větší solár-

ní výkon a dříve při současných technologiích, než ostatní. 

Jedině pochopit a přijmout realitu bez nánosu ideologie umožňuje efektivně využít zdroje 

elektrické energie. 
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