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Fotovoltaika
nejčistší výroba elektřiny
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Fotovoltaika
Získejte kontrolu nad náklady za elektřinu

Fotovoltaika šetří přírodu i vaši kapsu

Elektrická energie ze slunečního záření patří z pohledu 
ochrany životního prostředí k těm nejčistějším. Kromě 
nulových emisí je hlavní předností sluneční energie také její 
nevyčerpatelnost a významná finanční úspora. Klasický 
fotovoltaický systém s panely a měničem zapojeným do 
vnitřních rozvodů domu je tím nejjednodušším způso-
bem, jak snížit účty za elektrickou energii.

Starým mýtem je, že za svoji životnost vyrobí méně ener-
gie, než je potřeba pro jejich výstavbu. Ve skutečnosti je 
energie vložená do výroby panelů vrácena zhruba za jeden 
rok. Navíc životnost celého systému je při využití kvalitních 
komponent až 40 let.

Fotovoltaické panely přemění sluneční záření na 
elektřinu – stejnosměrný proud.

Měnič proud převede na střídavý, který se použí-
vá v běžných elektrospotřebičích.

Přes rozvodovou skříň je elektřina odebírána 
k jednotlivým spotřebičům.

Přebytky odtékají přes domovní elektroměr 
mimo budovu do distribuční sítě.

Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Polykrystalické články jsou 
vhodné pro místa s určitou 
odchylkou od ideální orienta-
ce ke slunci

Bezstarostný zdroj pro všechny

Fotovoltaika je vhodná prakticky všude, kde je stálá 
spotřeba elektrické energie a přímá viditelnost na slunce 
po většinu dne. Typickým investorem je majitel rodinného 
domu s elektrickým vytápěním, s dílnou či výrobou, která 
funguje přes den či majitel firmy, kde se přes den elektrická 
energie spotřebuje v klimatizacích, počítačích, na osvětlení 
nebo samozřejmě na výrobu ve strojích a technologiích.
Panely jsou ve většině případů bezúdržbové – není nutné 
je čistit a odolávají nežádoucím vlivům počasí. 

Příklad z praxe: 
Rodinný dům se spotřebou
10 MWh ročně. 
 
Návrh řešení: 
 
Dvanáct fotovoltaických 
panelů se střídači 
o špičkovém výkonu 3 kWp, 
roční výroba 2.85 MWh. 
Ročně se za elektřinu, kterou 
nebylo nutné odebrat 
z distribuční sítě ušetří cca 
12.000 Kč. 
 
Návratnost: 
 
           necelých 13 let při
           investici cca 150.000 Kč

Monokrystalické články se 
více hodí tam, kde je zaručena 
ideální orientace i sklon ke 
slunci

CIGS nebo amorfní články vynikají 
svou poddajností, odolností vůči 
vysoké teplotě a špatnému úhlu 
(difúzní světlo). Mají však nižší 
výkon na plochu panelu.

Návratnost fotovoltaické 
elektrárny je přibližně 10 let. Avšak 
garantovaná životnost je nejméně 
dvakrát tak dlouhá.

Víte, že na většině území České a Slovenské 
republiky můžete počítat, že fotovoltaická 
elektárna o výkonu 1 kWp (3 –  4 panely) 
vyrobí za rok 1 000 kWh elektrické energie?
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Akumulace energie do baterií
Budoucnost spotřeby elektrické energie

Nástěnná baterie Tesla Powerwall pro vnitřní i venkovní použití.

Spotřebovávejte elektřinu ze 
slunce také v noci a využijte svou 
elektrárnu na maximum

Zvyšte svou elektrickou soběstačnost

Množství elektřiny ze slunečního svitu a aktuální spotřeba 
energie jsou málokdy v rovnováze. Nejvyšší odběr elektřiny 
je obvykle ráno a ve večerních hodinách, zatímco sluncem 
generovaná energie je na svém maximu v poledne. Bez 
akumulace se pouští přebytečná energie do veřejné sítě 
za nízkou výkupní cenu a naopak draze nakupuje ze sítě ve 
chvíli, kdy je elektřiny ze slunečního svitu nedostatek.

Podíl vlastní využité energie můžete zvýšit začleněním 
akumulátorů. Ty ukládají elektřinu vyrobenou fotovoltaic-
kými panely během dne, aby byla k dispozici i po setmě-
ní. Baterie vykrývají také špičky odběru. V situaci, kdy je 
spotřeba elektřiny vyšší, než dokáže vyprodukovat fotovol-
taika, čerpá se primárně vlastní energie uložená v bateriích. 
Systém je sice stále napojen na veřejnou síť, která slouží 
jen jako záloha. Po většinu roku je tak možné snížit odběr 
elektřiny z veřejné sítě k úplnému minimu.

Jednoduché řešení pro záložní energii

Střídač v reálném čase vyhodnotí, jak energii v domě 
distribuovat. V případě výpadku proudu v síti přejde 
systém do režimu, ve kterém čerpá elektřinu nadále z do-
stupných zdrojů – fotovoltaiky nebo z baterií. Vše je plně 
automatické, bez nutnosti zásahu obsluhy s důrazem na 
maximální nezávislosti na distribuční síti. Přepínání mezi 
zdroji probíhá naprosto plynule.

Výkonné a bezpečné baterie

Pro hybridní systémy jsou v současnosti nejvhodnější lithi-
ové baterie. Mají dlouhou životnost, podle typu a výrobce 
garantovanou na 10 až 20 let (cca 10000 cyklů). Mezi další 
přednosti patří krátká doba nabíjení, hluboká míra vybití a 
žádné výpary kyslíku nebo vodíku. Již základní kapacita 6 
kWh vystačí na denní cyklus většiny domácností. Při vyšší 
spotřebě však lze baterie rozšířit.

Monitoring systému Fronius přístupný přes webové administrační 
rozhraní. Umožňuje konfigurovat, analyzovat, vizualizovat a v reál-
ném čase informovat o stavu fotovoltaických systémů.

Spotřeba ráno Spotřeba večerŠpička slunečního svitu

Intenzita produkce fotovoltaických panelů v průběhu dne

Označení elektřiny, která by mohla být ušetřena v případě instalace baterií

Znázornění spotřeby v průběhu dne, která je pokryta z fotovoltaiky

Vzhledem k růstu ceny elektřiny
a snižování cen baterií se návratnost 
systémů blíží hranici 10 let.
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Kombinace tepelného čerpadla 
a fotovoltaické elektrárny

Ušetřete za elektřinu ještě více

Dá se říci, že jde o ideální variantu všude tam, kde není plyn. Počáteční 
investiční náklady jsou samozřejmě ze všech variant zdrojů energie nejvyšší. 
Avšak při správně zvolené velikosti fotovoltaiky (většina energie bude spotře-
bována v domě) a tepelného čerpadla (správně se spočítají tepelné ztráty a pří-
padně tepelné zisky, pokud se má čerpadlem i chladit) může jít o systém, který 
dokáže snížit provozní náklady na vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové 
vody v rodinném domě na několik set korun měsíčně. V mnoha případech 
může stačit instalace 3 až 6 fotovoltaických panelů (1 – 2 kWp instalovaného 
výkonu).

Výrazně vyšší efektivity se pak dosáhne kombinací fotovoltaické elektrár-
ny, bateriového systému a tepelného čerpadla. Nutno však podotknout, 
že v Česku a na Slovensku není možné počítat s tím, že tento systém zajistí 
100 % soběstačnost. I relativně velká elektrárna na rodinný dům (10 kWp) 
vyrobí v zimním období jen cca 6 - 14 kWh elektrické energie. Spotřeba tepel-
ného čerpadla pak může být v případě velkých mrazů klidně dvojnásobná. Nic 
to však nemění na tom, že správně navrženým kombinovaným systémem 
dojde k výraznému snížení účtů za energie.

Příklad z praxe: 
Novostavba rodinného 
domu. Tepelná ztráta 12 kW. 
4 – 6 stálých obyvatel, velká 
spotřeba teplé vody. 
 
Návrh řešení: 
 
Tepelné čerpadlo o výkonu 
10 kW se zemním kolektorem 
je doplněno o fotovoltaickou 
elektrárnu o výkonu 3 kWp  
s řízením přebytků elektrické 
energie.

Velký zásobník na teplou 
užitkovou vodu (400 litrů), 
akumulace topné vody (500 
litrů). Výše investice 650 000 
Kč včetně DPH. 
 
Roční úspora: 
 
Cena elektrické energie  
za vytápění a ohřev teplé 
vody je 12000 Kč ročně. 
Vytápění plynem by stálo 
40000 Kč ročně.

Zásobníky na teplou vodu 
v kombinaci s tepelným 
čerpadlem
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Akumulace energie do vody
Nejjednodušší využití přebytků elektřiny

První a nejsnazší krok pro zvýšení
využití přebytků

Akumulace energie do vody je první a nejsnazším krokem pro zvýšení 
využití přebytků elektrické energie ze nové či stávající fotovoltaické elek-
trárny. Dá se říct, že nové fotovoltaické elektrárny na rodinných domech, kde 
není tepelné čerpadlo, musí tento systém akumulace mít, jinak se návratnost 
neúměrně prodlužuje.

Akumulační nádrž je napojena jak na rozvody teplé užitkové vody, tak na vytá-
pění. Zařízení (např. Wattrouter), které měří přebytky na rozhraní domu (nejčas-
těji v hlavním rozvaděči), dokáže přesměrovat energii už o velikosti několika 
desítek wattů třeba právě na spirálu v akumulační nádobě.

V běžném rodinném domě se výrazně zvedne využití elektrické energie, 
která by jinak šla za „pár halířů“ do sítě distributora a investor navíc ušetří 
za jiné médium nutné pro vytápění nebo ohřev TUV (např. plyn).

Příklad z praxe: 
Stávající fotovoltaická 
elektrárna o výkonu 10 kW. 
Roční výroba 10 MWh.
80% energie jde do sítě. 20% 
je vlastní spotřeba. 
 
Návrh řešení: 
 
Akumulační nádrž o objemu 
400 litrů, 2x výměník, 2x 
třífázová topná spirála (3 
kW) a wattrouter pro řízení 
přebytků. Bojler bude 
odstaven, akumulační nádrž 
bude sloužit jako zásobník 
TUV. První výměník bude 
napojen na topný okruh. 
Druhý může být napojen na 
plynový kotel a sloužit jako 
záloha pro ohřev TUV při 
špatném počasí.
Investice 120 000 Kč vč. DPH. 
 
Roční úspora: 
 
           roční úspora na plynu a
           elektřině cca 20.000 Kč

Průmyslové haly jsou pro fotovoltaiku ideálním místem

Průmyslové realizace

Ekologicky i ekonomicky přínosné

Uvažovat o fotovoltaické elektrárně na střeše průmyslového 
objektu má dnes stále význam, byť ekonomika provozu je 
horší, než v minulosti.

Jedním z důvodů je dotační politika, kdy je opět možné 
získat finance na pořízení fotovoltaické elektrárny. V mi-
nulosti byly dotace provozní (investor dostával peníze za 
každou vyrobenou kWh), v současnosti jsou dotace jednorá-
zové a pokrývají část investice.

Dalším důvodem může být rozhodnutí majitelů firmy, že 
například při stavbě nové haly bude cílem maximálně snížit 
provozní náklady a ekologickou zátěž. Takto již dlou-
hodobě uvažují nadnárodní společnosti (např. IKEA, Lego, 
Google), které dbají na to, aby tzv. uhlíková stopa z jejich 
produkce byla co nejmenší.

Velikost průmyslové střešní elektrárny není nijak omezena. 
Návrh velikosti je však klíčový, protože je nutné veškerou 
elektrickou energii spotřebovat v objektu. Jakýkoli přetok již 
tak dlouhou návratnost prodlužuje.

I v této oblasti se začíná čím dál více mluvit o akumulaci 
energie do baterií. Systémy fungují stejně, jako v rodinných 
domech. Jen velikost je přímo úměrná spotřebě a velikosti 
podniku. Výkon elektrárny je ve stovkách kW, kapacita bate-
rií může být i jednotky MWh.
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Vybrané reference

Fotovoltaika na rodinném domě v Babicích

Lokalita:

Instalovaný výkon:

Výrobce a typ panelů:

Výkon panelů:

Střídače:

Babice

20 kWp

Solar Frontier (CIGS)

150 W

ABB 3,6 OUTD

Fotovoltaika Púchov

Lokalita:

Instalovaný výkon:

Výrobce a typ panelů:

Střídače:

Púchov, Kočkovce

989,9 kWp

Evergreen Solar, MoserBaer, 

PLG, GE, Kyocera (polykrys-

talické)

PowerOne 12,5 OUTD

Fotovoltaika Plachtince

Lokalita:

Instalovaný výkon:

Výrobce a typ panelů:

Výkon panelů:

Střídače:

Plachtince

1996 kWp

Evergreen Solar (polykrysta-

lické)

210 W

Vacon 250 kW

Zlín

30 kWp

WINAICO, BenQ, CEEG, 

Schott, Solar Frontier

(monokrystalické, polykrys-

talické, CIGS, amorfní)

Testovací FVE ve Zlíně

Lokalita:

Instalovaný výkon:

Výrobci a typy:

Více referencí naleznete na
www.nwt.cz/reference
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FVE rodinný dům, Fryšták
(amorfní technologie, 9 kWp)

www.nwt.cz  |  info@nwt.cz  |  800 560 560 

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Kontaktujte nás:

Ředitel divize
Jakub Mráček  +420 725 761 115

Obchodníci pro Českou republiku
Miroslav Plášek  +420 724 177 648
Jan Majer  +420 725 655 495
Radomír Střalka +420 777 168 880
Petr Dománek   +420 775 862 871

Šéf projekčního oddělení
Ladislav Mařák   +420 602 239 960

Šéf realizačního oddělení
Libor Javora   +420 724 843 078


