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Předmluva

Tento text vznikl jako reakce na opakované 
prosby našich zákazníků, abychom posoudili 
výhodnost nabídky, které dostali na dodávku 
solární elektrárny. Ptali se, jaké solární panely 
či domácí bateriové úložiště si mají koupit, 
zda je tento či onen výrobek dobrý a tak dále.

Ve výsledku se téměř vždy ukázalo, 
že nabídka, která přišla od prodejce 
či distributora elektrické energie, 
je výhodná pouze pro něj, a nikoliv 
pro zákazníka, tedy spotřebitele 
elektřiny. 
Zvažujete-li tedy investici do 
fotovoltaické elektrárny, ať již 
s baterií či bez, v tomto textu 
nabízíme několik rad, jak se 
vyhnout následnému zklamání. 
Pokud je budete následovat, 
podaří se vám výrazně omezit 
spotřebu energie z distribuční sítě 
a zároveň ochráníte objekt proti 
krátkým, ale i dlouhodobému 
výpadku elektrické sítě. V zemích, 
se špatným energetickým mixem, 
to bude znamenat úsporu mnoha 
tun spáleného uhlí a zemního plynu 
v tepelných elektrárnách. 

V čem bývají nabídky solárních 
elektráren pro rodinné domy a malé 
firmy nejčastěji nevýhodné?
Často používají nevhodný (vysvětlení 
dále v textu) střídač, který se velmi 
pravděpodobně po pěti až deseti 
letech porouchá. Obzvláště, pokud 
je většinu času zatěžován více než 
50 % jeho maximálního výkonu. 
Poté bude patrně neopravitelný, 
zralý na vyhození. Tedy právě 
v ten čas, kdy by se měla investice 
začít vracet. Místo toho zákazníka 
čeká další náklad na nový střídač. 
Srovnání: Koupili byste si automobil, 
jehož motor se musí po pěti letech 
vyměnit a nejde opravit?
Takový střídač nejdříve pracně mění 
stejnosměrný elektrický proud 
ze solárních panelů na střídavý 
a pak zase zpět do podoby tepelné 

energie (většinou do bojleru 
nebo akumulační nádoby). To je 
neefektivní a zkracuje to životnost 
střídače. Srovnání: Koupili byste si 
automobil, který jedním spalovacím 
motorem vyrábí benzín a následně 
ten benzín spaluje v druhém 
motoru? 
U solárních panelů používají 
vysokonapěťové obvody (tzv. 
stringy). Ty při zastínění / vadě 
jednoho panelu (nebo jen 
jedné buňky v panelu) způsobí 
nefunkčnost celé elektrárnu. 
Navíc je to poměrně nebezpečná 
věc, protože se tím zvyšuje 
pravděpodobnost úrazu elektrickým 
proudem, jiskření či elektrického 
oblouku. Nároky na zabezpečení 
celé instalace pak výrazně rostou, 
je potřeba se zabývat samostatnou 

www.gwl.eu | 3 

https://www.gwl.eu


invertorovou místností, nahlášením 
elektrárny integrovanému 
záchrannému systému jako objekt se 
zvýšeným požárně-bezpečnostním 
rizikem, samostatnými požárními 
úseky atd. 

Při poruše jednoho solárního panelu 
nebo centrálního střídače přestane 
obratem fungovat celý systém. 
To odporuje motivaci, proč si zákazníci 
solární elektrárnu pořizují – chtějí 
být alespoň částečně soběstační 
a mít zálohu proti výpadku elektřiny. 
Koupí takové elektrárny ale získají 
jen závislost na jednom „čínském 
tranzistoru“. Srovnání: Koupili byste 
si automobil, který se při poruše 
jednoho blinkru zastaví a nejede?
Použité baterie (úložiště elektrické 
energie) bývají zcela uzavřené 
systémy, říkáme jim tzv. „black-box“. 
Tedy při poruše již takovou baterii 

nelze opravit, v lepším případě ji umí 
opravit pouze výrobce. Což často 
znamená náklady ve výši nové 
baterie. Reklamaci je po skončení 
dvouleté zákonné záruky prodejce 
navíc často nutné uplatňovat přímo 

u čínských výrobců, kteří zde 
nemají oficiální zastoupení. 
Prodloužená záruka je tedy 

právně nevymahatelná. 
Koupili byste si automobil, 
který po 2 letech umí opravit 

jenom jedna továrna v Koreji?

Pojďme se nyní na jednu konkrétní 
nabídku (jaro 2020) od obchodníka 
s elektřinou detailně podívat. 
V nabídce jsme našli tyto 
komponenty:
•  14 ks solárních panelů 

s nominálním výkonem 
14 x 400Wp za 37 000 Kč

•  síťový střídač GoodWE 5K-ET 
za 72 000 Kč

•  vysokonapěťová (> 200 V) baterie 
Pylontech 9,6 kWh za 158 000 Kč

•  Montáž, drobný materiál, projekt 
a administrace dotace za 127 000 Kč

Celkem tedy 394 000 Kč
Jak vidíte, opakuje se přesně stejné 
schéma, které jsem popsal výše: 
•  Baterie Pylontech, které nelze 

nijak servisovat (tzv. black box) 
a které pracují s celkovým napětím 
200 V (nároky na bezpečnost), smí 
se nabíjet a vybíjet výkonem pouze 
1,8 kW (méně, než kolik má jedna 
rychlovarná konvice).

•  Střídač GoodWE, který z důvodu 
úspory prostoru, hmotnosti 
a výrobních nákladů neobsahuje 
transformátor a místo toho 
vytváří střídavé napětí pomocí 
vysokofrekvenčního zdroje 
s napětím mnoho stovek voltů.

Nabídka je skutečně na klíč, tedy 
dodavatel se zavazuje provést 
veškerou administrativu, jako je 
např. technická obhlídka, příprava 
smluv, žádost o připojení k DS, 
posudek energetického specialisty, 
vyřízení dotace (v Česku toho času 
až 155 tis. Kč), revizi a uvedení do 
provozu.

Koupili byste si automobil, 
který se při poruše jednoho 
blinkru zastaví a nejede?
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Součástí nabídky byla i ekonomická kalkulace, která je pro většinu zákazníků nejdůležitější:

Roků od instalace 
Cena elektřiny ze sítě 

(Kč/kWh)
Výkon FV  

(% původního výkonu)
Roční výroba celé 
elektrárny (kWh)

Roční úspora  
(Kč)

10 4,00 Kč 94% 5 500 22 000 Kč

15 4,50 Kč 90% 5 300 24 000 Kč

25 5,80 Kč 84% 4 900 28 000 Kč

30 6,20 Kč 81% 4 700 31 000 Kč

Úspory 158 000 730 000 Kč

Výměna střídače po 15-ti letech -100 000 Kč

Výměna baterie po 20ti letech -70 000 Kč

Celkem 560 000 Kč

Komentář k této „kalkulaci“:
Růst ceny elektřiny je samozřejmě 
možný i pravděpodobný, ale bez 
toho, aniž by v řádku byla uvedena 
třeba hodnota reálných mezd 
a kupní síla obyvatel v daném roce, 
je to nic neříkající číslo vytržené 
z kontextu, navíc naprosté věštění 
z křišťálové koule.

Sloupec „roční úspora“ implicitně 
předpokládá, že všechna elektřina 
vyrobená solárními panely se 
stane „úsporou“ a sníží účet za 
elektřinu. To je tak hrubá neznalost 
či manipulace se zákazníkem, 
že ji nelze dát na vrub neznalosti 

obchodního oddělení této 
korporace, ale naopak ji musíme 
zařadit do kategorie „klamavá 
reklama“ a „nekalé obchodní 
praktiky“.

Proč? Protože solární panely budou 
elektřinu nejvíce vyrábět v době, 
kdy nikdo nebude doma, tepelné 

čerpadlo bude vypnuté (není 
třeba topit) a v objektu tedy 
bude velmi nízká spotřeba 
elektřiny. Také baterie již bude 
nabitá a všechna vyrobená 

elektřina tak „přeteče“ zdarma či 
téměř zdarma do sítě obchodníka 
s elektřinou. Pouze v některých 
zemích Evropy funguje tzv. 
„netmetering“, který umožňuje 
s většími či menšími omezeními 

odečíst elektřinu zaslanou do 
distribuční sítě od elektřiny 
spotřebované.

Klamavá reklama a nekalé 
obchodní praktiky.
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Ve Střední Evropě je totiž 80% 
elektrické energie ze solárních 
panelů vyrobeno pouze od března 
do září, kdy v podstatě není potřeba 
topit. Výrobu elektřiny během 
října až února, tedy během topné 
sezóny, můžeme téměř zanedbat. 
V tomto ročním období bude tvořit 
jen mezi 5 % (Skandinávie) až 20% 
(Benelux, Německo, Maďarsko, ČR, 
Slovensko…) výroby celého roku. 
Což obchodník jaksi „zapomněl“ 
ve výpočtu návratnosti zohlednit. 
Ze všeho nejvíce to tak připomíná 
příběh o dvou kamarádech, kdy 
první snědl celé kuře, druhý byl 
o hladu, ale v průměru každý snědl 
půlku, takže je vše v pořádku. 

V jižní Itálii a Francii, Španělsku, 
Portugalsku, na Balkáně a Řecku to 
samozřejmě neplatí, tam budeme 
mít významné zisky i během zimy.
Pojďme se tedy podívat jen na jarní 
a letní období: Během kratší části 
dne, mezi 8. ranní a 5. hodinou 
odpolední, 
elektrárna 
vyrobí 20 až 
30 kWh elektrické 
energie. Zbytek roku 
(říjen–únor) a zbytek dne (17:00 až 
8:00) budeme bohužel s elektřinou 
ze slunce „na suchu“. Celou situaci 
trochu skrytě přiznává i sama 
nabídka tímto grafem, který jsme 
našli pod tabulkou:
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Třicet ani dvacet kilowatt hodin 
elektřiny nemá čtyřčlenná rodina šanci 
od osmi do pěti hodin spotřebovat, 
protože se většinou nachází v práci 
či ve škole. Hlavní spotřeba domu 
se během letního období realizuje 
ráno a večer, přes den je minimální. 

Do baterií se vejde 
maximálně 9 kWh 
energie a co se 

zbytkem? 
Ano, správně, zbytek 
se pošle „zadarmo“ 

či za velmi nízkou cenu do sítě 
obchodníka. V nabídce navíc není ani 
zmínka o tom, že s vámi někdo uzavře 
smlouvu na výkup elektřiny a není zde 
ani nabídka žádné výkupní ceny. 

Zbytek se pošle
„zadarmo“ do sítě 
obchodníka.
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Volte správnou baterii a celý 
systém, neskončete jako náš komiks.

Jak to tedy bude probíhat  
od března do září? 

Pak se rodina rozprchne 
do světa, slunce začne 

svítit a baterie  
se začne  
nabíjet. 

V sedm hodin ráno bude baterie velmi 
pravděpodobně téměř vybitá, takže 
celá spotřeba elektřiny potřebná na 

„rozjezd“ rodiny (snídaně, ohřev vody) 
se bere ze sítě obchodníka a platí se 

cenou 4–6 Kč / kWh. I kdyby v baterii 
zbývala po celé noci ještě nějaká 

energie, baterie jí díky své konstrukci 
nedokáže tak rychle uvolnit (rychlovarná 

konvice, kávovar, toustovač... vše jsou  
to spotřebiče s vyšším příkonem,  
než baterie dokáže produkovat).

Protože v domě není spotřeba, 
přibližně kolem poledne je baterie 
na 100% nabitá a od té doby 
všechna vyrobená elektřina přetéká 
(zdarma či skoro zdarma) do sítě 
obchodníka. 

Odpoledne se rodina vrátí zpět domů 
a začíná spotřeba spojená s návratem 
rodiny, tedy příprava večeře, případně 
nabíjení elektromobilu, spotřeba teplé 
vody, audio-video technika atd.

Protože se ale baterie smí (a dokáže) 
vybíjet jen výkonem menším, než 
je výkon rychlovarné konvice, velká 
část či dokonce většina této spotřeby 
jde opět ze sítě obchodníka. 

Proč? Protože baterie utáhne pouze 
slabé spotřebiče (například audio a video 
techniku, alarm, Wi-Fi router, světla...), 
ale když se k tomu zapne bojler, kávovar, 
kuchyňská plotýnku nebo trouba, energie 
už musí proudit ze sítě obchodníka (slunce 
už odpoledne nedává potřebný výkon).

V nočních hodinách, kdy spotřeba 
domácnosti poklesne na minimum, 
je baterie již částečně vybitá, ale 
pravděpodobně v ní bude zbývat 
ještě dost na pokrytí klidové 
spotřeby domu (Wi-Fi, alarm, 
kamery, audio, TV, světla…). 
Alespoň to je správně. 

Ráno ji však s velkou 
pravděpodobností 
najdeme opět 
téměř vybitou a celý 
koloběh se opakuje.
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V zimě pak (minimálně ve střední 
a severní Evropě) téměř žádná 
významná úspora nebude, protože 
průměrná denní výroba solárních 
panelů bude cca 4-8 kWh (20 – 40 Kč 
v dnešních cenách), což nebude 
stačit ani na poloviční nabití 
baterie. Navíc náš vzorový dům je 
vytápěn tepelným čerpadlem, které 
bude mít řádově (třeba stokrát) 
vyšší spotřebu, než kolik solární 
elektrárna vyrobí.
Čistý výnos po 30 letech ve výši 
stovek tisíc korun je tedy zcela 
nemožný. Reálně poklesne roční 

účet za elektřinu u takového 
rodinného domku odhadem o 20 %. 
Dle celkové spotřeby domu a výše 
variabilní složky ceny elektrické 
energie to může odpovídat 5 – 8 tisíc 
korun. S takovou „úsporou“ si 
nevydělám ani na zakoupení nového 
střídače a baterie, což budu přibližně 
po 10 letech (nikoliv po 15-ti ani 
20-ti, jak uvádí nabídka) potřebovat. 
Celkovým výsledkem investice tak 

bude ztráta v řádech desítek tisíc 
korun, viz podrobný výpočet na 
konci publikace.
Existuje tedy nějaká správná cesta 
k solární elektrárně a baterii do 
rodinného domku? 
Ano, existuje, ale má to určitá 
omezení:
•  Protože se v dnešní době, až na 

naprosté výjimky, domácí baterie 
bez dotací a státních podpor 
ekonomicky nevyplatí, budete pro 
ni muset hledat jiná opodstatnění. 
Třeba to, že vám přinese částečnou 
soběstačnost, nezávislost a vnitřní 

Ano, existuje 
správná cesta.
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uspokojení. Tedy, že většinu dne 
spotřebováváte elektřinu, kterou 
jste si čistým způsobem sami 
vyrobili ze slunce.

•  Solární elektrárna bez baterie se 
dnes vyplatí poměrně rychle, není 
výjimkou, že máte investici zpět 
do 4 let a pak již jen šetříte neboli 
„vyděláváte“. Můžete k tomu zvolit 
i jinou formu akumulace energie, 
například horkou vodu, klimatizaci 
či ohřev bazénu. Nebudete mít 
ale zálohu pro případ výpadku 
elektřiny a většinu dne budete 
spotřebovávat „cizí“ energii ze sítě, 

nikoliv z vašich panelů. S tím je 
potřeba se smířit.

•  Aby se solární elektrárna i s baterií 
ekonomicky vyplatila, musíte se 
smířit s čerpáním různých státních 
dotací či podpory. To nemusí být 
pro každého komfortní rozhodnutí. 
Návod na takové řešení přesahuje 
možnosti publikace, protože 

systém dotací a podpor se 
často mění. Navíc, dle našich 
zkušeností, solární elektrárna 
dobře vyhovující dotacím, špatně 
vyhovuje svému původnímu účelu, 
tedy ve skutečnosti poskytuje 
slabou zálohu proti výpadkům 
elektřiny a nešetří emise CO2 . 
Viz předcházející příklad. 

Musíte se smířit s čerpáním 
různých státních dotací 
či podpory.
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EKONOMICKO – FILOZOFICKÉ 
OKÉNKO: 
Proč se baterie až na výjimky 
finančně nevyplatí? Protože 
opotřebení baterie jejím provozem 
je rychlejší než cena elektřiny, 
kterou dokážete do baterie za její 
životnost uložit a opět vyčerpat. 
Nabíjením a vybíjení totiž baterie 
stárne a když to zopakujete třeba 
pět tisíckrát, tak je baterie na 
odpis a je nutné koupit novou. 

Když ale pětitisícinásobek kapacity 
baterie rovnou koupíte ze sítě, 
vyjde vás to dnes na méně, 
než kolik stojí nová baterie. 
Přesto může mít baterie smysl 
jako konzervant aktuální hodnoty 
peněz. V dnešním světě, kdy se 
hodnota věcí mění doslova den 
ze dne, není na trhu (snad kromě 
zlata a jiných obdobných komodit) 
nic podobně kvalitního. Dobře 
udělaná elektrárna (nebo zdroj 

pitné vody, ovocný sad, pole, les, 
bytový dům…) bude generovat 
přidanou hodnotu v daleké 
budoucnosti a je tedy dobrým 
úložištěm prostředků. Majitel 
dobře vyprojektované solární 
elektrárny bude mít existenční 
výhodu v okamžiku celkového 
kolapsu našeho zavedeného 
systému žití.
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Velmi hrubě lze říct, že 1 kWp 
instalovaného výkonu (čteme 
kilo-watt-pík) vyrobí za rok v Česku 
asi 1 MWh (megawatt hodinu) 
elektrické energie. V současných 
cenách silové elektřiny (Česko, 
rok 2020) se tedy jedná asi o 1500 
až 2000 Kč. Nelíbí se vám „divná 
jednotka“ kilowattpeak? Pak máme 
ještě přepočet na metry čtvereční 
nebo na kusy:

•  1 m2 solárních panelů nebo 
tašek ročně vyrobí asi 200 kWh 
elektřiny v hodnotě 300 až 400 Kč 
a investičně vás přijde asi na 
1500 Kč (panely) respektive  
12 000 Kč (tašky).

•  tj. 1 kus solárního panelu 
o průměrném výkonu 330 Wp 
vyrobí ročně asi 330 kWh elektřiny 
v hodnotě 500 – 650 Kč.

Mimochodem, co je to ta jednotka 
kWp? Je to zkratka ze slov Kilo, Watt 
a Peak, tedy tisíc wattů ve špičce. 
Udává, jaký je nominální výkon 
solárního panelu, solární tašky či 
elektrárny a měří se při teplotě 25°C 
a normovaném osvitu 1000 W / m2 . 
To jsou laboratorní podmínky, kterých 
ve Střední Evropě dosáhneme jen 
během několika hodin ročně, zejména 
při chladném jarním počasí (někdy je 
však lze i přesáhnout!).

1.
Kolik mi solární články 
ve skutečnosti vyrobí 
elektřiny?
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Bohužel to tak není, a to hlavně ze 
dvou důvodů: 
1.  Vyrobenou elektřinu většinou 

nedokážu zcela akumulovat pro 
později. Během letních slunečných 
hodin vyrobím více elektřiny, 
než jsem schopen spotřebovat 
nebo dokonce uložit do baterie. 
Přebytek tak musím buď poslat 
do distribuční sítě obchodníka 

nebo nechat na střeše v podobně 
tepla. Distributor mi ale za přetok 
elektřiny do své sítě nic nebo 
téměř nic nezaplatí. Během noci, 
zimních a zatažených hodin pak 
musím elektřinu od distributora 
opět nakoupit. 

2.  Dům je k distribuční síti nejčastěji 
připojen třemi fázemi, které se 
v Česku ze zákona měří a účtují 

zvlášť. Zatímco tedy na jedné fázi 
mohu mít přebytky z fotovoltaiky, 
na zbylých dvou pak naopak 
spotřebu ze sítě. Výsledkem je, 
že za elektřinu na těchto dvou 
fázích platím distributorovi, 
ale za přebytky na třetí fázi nic 
nedostanu.

2.
Výroba 
rovná se úspora?
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Jak je vidět, spotřeba domu 
vytápěného tepelným čerpadlem 
na elektřinu se příkladně rozchází 
s výrobou. V listopadovém dni dům 
spotřebuje asi 80 kWh elektřiny, 
ale panely vyrobí pouze 1,5 kWh. 
Zbylých 78,5 kWh musíme nakoupit 
ze sítě distributora. Ani kdybychom 
měli 80 kWh baterii, tak bychom si 
nepomohli – nebylo by jí z čeho nabít.
Naopak, během letních slunných 
dnů je denní výroba solárních panelů 
20–27 kWh, zatímco spotřeba domu 
je do 16 kWh, viz příklad z přelomu 
května a června 2020:
Sluneční elektrárna vyrobila 
22 kWh elektrické energie, ale dům 
spotřeboval jen 9 kWh. Navíc tato 
spotřeba byla přibližně rovnoměrně 

rozdělena mezi 2 fáze, na třetí 
nebylo skoro nic. Fotovoltaika je 
ale připojena jednofázově, tedy 
všech 22 kWh bylo dodáno do 
fáze č. 2. Téměř bezplatný přetok 
do sítě distributora tedy činil 
nejméně 18,39 kWh (22 - 3,61). 
Proč nejméně? No, protože část 

spotřeby byla určitě realizována 
v noci, kdy slunce nesvítilo. Naopak, 
nejméně 5,45 kWh (0,98 + 4,47) 
jsme sazbou cca 3 Kč museli 
nakoupit. Řešením této “nešťastné” 
situace je právě akumulace, které 
se budeme věnovat v následujících 
kapitolách.

Situaci dobře ilustruje naše reálná 
ukázková instalace. Jedná se 
o malý rodinný domek v Česku se 
solární elektrárnou o špičkovém 
výkonu 3,54 kWp. Takto vypadá 
graf výroby a spotřeby domu 
bez instalované baterie:

 Spotřeba domu  Výroba solární elektrárny domu

3000 kWh

2500 kWh

2000 kWh

1500 kWh

1000 kWh

500 kWh

0 kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výroba a spotřeba solární elektrárny o výkonu 3,54 kWp

Fáze L1 Fáze L2
Spotřeba: 4.47 kWh Spotřeba: 3.61 kWh
Výroba: 0.00 kWh Výroba: 22.00 kWh

Fáze L3 Celkem L1 + L2 + L3
Spotřeba: 0.98 kWh Spotřeba: 9.06 kWh
Výroba: 0.00 kWh Výroba: 22.00 kWh
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U průmyslové elektrárny s výkonem 
mnoha megawattů určitě ano. 
Pro domácnost, kde jsou řádově 
jednotky či nízké desítky kusů panelů, 
se nemá smysl honit za desetinami 
procent. Zda má solární panel nebo 
solární střešní taška papírovou 
účinnost 18, 19 nebo 20 % je asi tak 

stejně důležité, jako zda je normovaná 
spotřeba automobilu v letáku výrobce 
5,5 nebo 5,6 nebo 5,7 litru / 100 km. 
Reálný rozdíl (výsledek) buď vůbec 
nepoznáte, nebo záleží na úplně 
něčem jiném.
Standardní solární panely o rozměru 
cca 1600 x 1000 mm dnes poskytují 

špičkový výkon od 300 do 360 Wp. 
Podobně, 1 m2 solárních tašek ve 
špičce vyrábí asi 180 až 220 Wp, tedy 
0,18 – 0,22 kWh za hodinu. Rozdíly 
v tomto rozmezí neřešte. Řádově větší 
vliv na výslednou účinnost systému 
bude mít to, jakou vyberete baterii, 
střídač a jak je zapojíte. 

3.
Účinnost solárních 
panelů – je důležitá?
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Zda jsou panely / tašky čínské, 
korejské, japonské nebo evropské 
výroby není na základě naší 
zkušenosti vůbec důležité. K zemi 
původu je možné spíše přihlédnout 
z ideologických důvodů, pokud 
chcete někoho podpořit více 
a někoho méně. Nebo pokud 

jsou všechny ostatní parametry 
srovnatelné a nemáte se dále čeho 
chytit. Rozdíly v kvalitě a životnosti 
jsou totiž zcela zanedbatelné a často 
v opačné podobě, než byste čekali. 
My ve firmě GWL například již více 
než 10 let spolupracujeme se dvěma 
čínskými továrnami, které dělají 

špičkové výrobky za rozumné peníze 
a ty dodané před 10 lety stále 
fungují (na rozdíl od mnoha jiných) 
skoro jako nové. Nikdy jsme také 
nemuseli řešit žádnou bezpečnostní 
závadu u zákazníka, zejména ne 
přehřívání, nedokonalé pospojování 
v konektorech, jiskření atd.

4.
Záleží na zemi původu? 
Jsou čínské panely 
či solární tašky 
nekvalitní?
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PERC (zkratka od Passivated Emitter 
and Rear Cell) technologie znamená, 
že na zadní stranu fotovoltaického 
článku při výrobě napaří speciální 
vrstvu, která odráží zbytkové světlo 
zpět do fotovoltaického článku 
a tím nepatrně zvýší jeho účinnost 
při osvícení z ostrých úhlů a sníží 
zahřívání. Dále tato vrstva sníží 
kapacitanci modulů, tedy i celkový 
vnitřní odpor panelu. Dnes se již 
takřka žádné jiné panely než PERC, 
nevyrábějí. Pokud tedy zvolíte 

5.
Co znamenají strašidelné pojmy 
„SHINGLED, PERC či HALF-CUT“? 
Monokrystal nebo polykrystal? 
Nepovinná kapitola  
pro technické nadšence…

Celo-černá PERC varianta FV panelů GWL na projektu Český Soběstačný Dům (www.csdum.cz)

Vyšší výkon 
pří nízkém 
ozáření

Vyšší výkon při různých teplotách

PERC modul

Standardní modul

Zisk

Poledne VečerRáno

Pr
od

uk
ce
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seriózního prodejce / instalátora, 
pravděpodobně dostanete technologii 
PERC jako standard.
HALF-CUT panely jsou pak 
rozdělen na dvě poloviny a obsahují 
dvojnásobný počet polovičních 
článků, které jsou paralelně spojeny. 
Rozdělením na dvě poloviny se opět 
sníží vnitřní odpor panelu a tím 
i nechtěný úbytek napětí. Navíc získáte 
lepší účinnost při částečném zastínění. 
Navýšení ceny oproti standardní 
technologii bývá velmi malé a jinak 
nemají panely žádná negativa.

MONOKRYSTAL NEBO 
POLYKRYSTAL? Dříve to byl rozdíl, 
polykrystalické panely byly levnější 
a měly nižší účinnost. Dnes již 
výroba přechází takřka výhradně 
na monokrystaly, které mají 
nepatrně vyšší účinnost při absorpci 
rozptýleného světla. 
„SHINGLED“ panely jsou tvořeny 
navzájem se mírně překrývajícími 
solárními články, navíc rozřezanými 
na úzké pásy. Mezi jednotlivými 
články tedy nejsou žádné mezery 
a do jednoho panelu klasických 
rozměrů (1600 x 1000 mm) se 
jich vejde více. Pospojování je 
řešeno na rubové straně panelu. 
To samozřejmě zvyšuje účinnost 
panelu vztaženou na 1 m2 – do 
stejné plochy lze umístit o cca 
10% více buněk, než u klasických 
solárních panelů. Tato technologie 
je k dispozici již mnoho let, ale kvůli 
patentům a vysokým nákladům 

se dosud příliš nepoužívala. Lze ji 
kombinovat s ostatními „novými“ 
technologiemi , jako například 
PERC. „Shingled“ panely také ve 
srovnání s těmi obyčejnými vypadají 
lépe, zejména ve variantě „full 
black“. V budoucnu se stane z této 
technologie standard a jiné panely 
se vyrábět ani nebudou.

SOLÁRNÍ STŘEŠNÍ TAŠKY jsou 
dnešním hitem na sociálních sítích 
a v médiích, zejména zásluhou Elona 
Muska a jeho firmy TESLA. V reálu 
se však oproti klasickým solárním 
panelům používají velmi málo, a to 
především kvůli přibližně šestkrát 
vyšší ceně – 1 kWp vyjde asi na 
50 tisíc korun, zatímco klasické 
solární panely pořídíte asi za za 
8 tisíc korun. komplikací také může 
být to, že pro FV tašky neexistuje 
žádný standard. Pokud se vám tedy 
za 5 let po instalaci nějaká taška 
rozbije a nemáte v zásobě původní 
jako náhradní, stejný typ a rozměr 
již pravděpodobně neseženete. 
Na druhou stranu, solární tašky mají 
i zásadní výhody:
•  Mohou přímo tvořit jedinou vrstvu 

střešní krytiny stejně jako pálená 
taška. 

•  Oproti klasickým páleným nebo 
betonovým střešním taškám jsou 
velmi lehké, váží asi 12 kg / m2 . 
To je přibližně stejně, jako váží 
solární panel, který ale pod sebou 
potřebuje ještě běžnou střešní 
krytinu.

•  Vzhledově se velmi podobají běžné 
střešní krytině, proto jsou často 
tolerovány v památkových zónách 
a chráněných objektech.

•  Na rozdíl od solárních panelů je 
lze pořídit v mnoha velikostech, 
tvarech i barevných variantách 
dle požadavku investora (černé, 
červené, šedé, stříbrné, zelené, 
oranžové…).

•  Lze je na jedné střeše dobře 
kombinovat s klasickými krytinami, 
příklady takových střech jsou zde: 
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Je to prostší, než byste čekali – 
pokud nakupujete u odborné 
firmy s historií, tradicí a dobrými 
referencemi, vyberte podle aktuální 
dostupnosti, ceny za Wp, rozměrů 
a požadovaného vzhledu.
I pár milimetrů šířky solárního panelu 
může ve výsledku rozhodnout o tom, 
kolik se jich na střechu vejde či 
nevejde. Zvažte celo-černé varianty 
panelů – nejsou o moc dražší než 

černo-bílo-stříbrné šachovnice a na 
střeše to vypadá výrazně lépe. 
Pokud upřednostňujete vzhled 
a eleganci, máte prostorově hodně 
členitou střechu, nemáte hluboko do 
kapsy a nepožadujete ekonomickou 
návratnost, zvolte solární tašky. 
Budete mít krásnou a lehkou střechu, 
navíc instalace solárních tašek bývá 
výrazně jednodušší a rychlejší než 
kotvení panelů.

6.
Co je tedy při výběru 
solárního panelu klíčové?
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Váš dodavatele použije 
speciální a pro to určený 
montážní systém. Dnes již 
nemá smysl improvizovat s jekly 
a svářečkou. Kvalitní montážní 
profily ze slitin hliníku pořídíte 
levně a rychle, navíc v každém 
okrese najdete solární firmu, která 
nějaké nabízí.. Ti mají často webové 
konfigurátory, které na základě typu 
střechy, rozměru panelu a jejich 
konfigurace vypočítají množství 
a typ potřebného materiálu.
Montáž solárních tašek je 
pak shodná s pokládkou těch 
běžných, přesto tuto práci svěřte 
specializované firmě, která se 
instalací solárních tašek zabývá. 
Během instalace je totiž potřeba 
jednotlivé kusy propojovat do 
stringů dle projektu celé elektrárny, 
což nemusí být úplně triviální 
záležitost. 
Spojování panelů či tašek do 
stringů není občas úplně triviální 
úkon. Pokud se totiž zastíní byť jen 

malý kousek 
z jednoho panelu či 
jedna taška, přestane (téměř) 
fungovat nejen tento panel/taška, 
ale i všechny ostatní, které jsou 
s ním společně v jednom stringu. 
Sériově tedy do stringů spojujeme 
jen ty panely a tašky, které jsou 
v průběhu dne a ročních období 
stejně osvíceny.
Pokud by na to váš dodavatel chtěl 
“vyzrát” a spojil všechny panely či 
tašky paralelně, naběhne si zase 
z druhé strany – proud ze stringu 
bude tak vysoký, že nenajdete 
vhodné vodiče a regulátory, které 

by ho dokázaly přenést a zpracovat. 
Správná je tedy jedině kombinace 
– projekt musí spojit panely a tašky 
sériově i paralelně tak, aby stejné 
stringy nebyly rozdílně zastíněné 
a zároveň aby se minimalizoval proud 
v obvodu. 
Zlaté pravidlo je, že u malých 
domácích elektráren nespojujeme 
více než 4 panely paralelně a 4 sériově 
(celkem tedy 4 x 4 = 16 panelů).

7.
Jak panely či solární tašky 
namontovat na střechu?

Sériově
Stín

Sériově

Sériově

Sériově
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Projekt elektrárny bude počítat 
s dilatačními spárami asi 5 mm 
mezi panely tak, aby vlivem 
teplotní roztažnosti nemohlo dojít 
k deformaci či poškození panelu. 
To je mimochodem důvod, proč 
panely nelze použít jako jedinou 
střešní krytinu – vždy pod nimi 
potřebujete ještě hydroizolační 
vrstvu. Solární tašky se překrývají, 
takže zde se tím z principu 
nemusíme zabývat a mohou tvořit 
mechanickou i hydroizolační krytinu 
střechy.
Jednotlivé moduly panelů nebudou 
ležet přímo na střeše (ať se již 
jedná o karavan nebo střechu 
rodinného domu), protože by se 
špatně chladily. Doporučujeme tedy 
nechávat pod panely nejméně 5 cm  

provětrávanou mezeru, s čímž 
všechny montážní systémy počítají.
Častou teoretickou chybou bývá 
úvaha, že panely na střeše domu 
(jejich kovový rám a montážní 
systém) je potřeba propojit 
s bleskosvodem. Opak je pravdou! 
Panely se musí nacházet v dostatečné 
vzdálenosti od vedení bleskosvodu. 
Tuto vzdálenost lze vypočítat (dle 
normy EN 62305-3) a nejčastěji 
to bývá mezi 0,2 a 0,5 metru. 
To však neznamená, že panely 
a jejich kovová konstrukce zůstane 
neuzemněná! Váš dodavatel solární 
elektrárny to určitě bude vědět 
a podle toho navrhne celý projekt 
a provede pospojování zvláštním 
zemnícím vodičem, který by měl 
v ideálním případě vést vně objektu 

a co nejpříměji k zemnícímu bodu 
soustavy.
Problém pospojování a zemnění 
odpadá u solárních tašek, které 
nemají kovové rámy ani úchyty.
Určitě nelze opomenout přepěťovou 
ochranu, tzv. svodič přepětí či 
svodič bleskového proudu, a to 
typ založený na principu jiskřiště 
a určený pro trvalé stejnosměrné 
proudy. Ten se umísťuje co nejblíže 
panelům či taškám a vstupu vedení 
do objektu. Následují pojistkové 
odpojovače, jističe, případně 
odpojovač celé soustavy panelů 
a teprve pak další komponenty. 
Konkrétní schéma rozvaděče se 
může lišit dle zvyklostí konkrétní 
firmy, výsledkem však vždy musí 
být celková revize elektrického 
rozvaděče.

TECHNOLOGICKÉ OKÉNKO: 
Sériovým spojením panelů či tašek zvyšuji napětí systému, paralelním 
pak proud ve větvi. Pozor na maximální napětí soustavy (Voc - open 
circuit voltage), které se s rezervou nesmí přiblížit maximálnímu 
vstupnímu napětí přepěťové ochrany, MPPT regulátoru, střídače či 
jiného zařízení, ke kterému jsou panely připojeny. 
Při paralelním spojování musím zase dát pozor na maximální proud 
(Isc - short-circuit current). Ztráty energie ve vedení rostou s druhou 
mocninou proudu. Pokud tedy dvakrát zvýším proud ve vodiči, musím 
4x zvýšit průřez vodiče, abych dosáhl původních ztrát. Zjednodušeně 
platí, že pro každý paralelně připojený solární panel musím ve vodiči 
počítat s průřezem nejméně 4 mm2 (AWG 11). Pokud jsem tedy spojil 
paralelně 3 ks panelů, musím zajistit svod mezi panely a spotřebičem 
o průřezu nejméně 12 mm2. Takový kabel se však běžně neprodává, 
proto použiji dva páry vodičů 6 mm2 .

d s
d s

d s
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V naší vzorové instalaci jsme 
použili 8 kusů solárních panelů, 
které poskytují nejvyšší výkon 
při napětí 32,6 V (Vmp - voltage 
at Pmax) a proudu 9,2 A 
(Imp - current at Pmax). Jejich 
paralelním propojením po 
čtveřicích a následném sériovém 
spojení dvou těchto čtveřic 
získáme systém o optimálním 
proudu (4 x 9,2A = 36,8A) 
a napětí (2 x 32,6V = 65,2V). 
Vynásobením optimálního napětí 
a proudu (36,8 x 65,2 = 1800 Wp) 
získám tzv. špičkový výkon 
solární elektrárny, který se uvádí 
v jednotkách Wp. 
Pozor! Optimální napětí 
takové instalace je sice 

65,2V, ale maximální napětí 
„naprázdno“ při odpojené zátěži 
může dosáhnout vyšších hodnot, 
v tomto případě až 39,7 (Voc - 
open circuit voltage) x 2 = 79,4V. 
Nemohu tedy použít návazné 
střídače nebo regulátory, které 
jsou určeny pouze pro stringy 
o napětí do 60 nebo do 75V 
a vybíráme nejméně ty pro napětí 
100V a více.
Protože jsem spojil čtyři 
panely paralelně, je pro tuto 
čtveřici potřeba svod kabelem 
o nejmenším průřezu 16 mm2 
(AWG 5). Ten je však příliš tlustý 
a tuhý a špatně by se nám 
s ním manipulovalo v chráničce 
a liště. Proto jsme ho nahradili 

čtyřmi páry kabelu o průřezu 
4 mm2. Sériové spojení čtveřic již 
potřebný průřez kabelů nezvýší, 
proud zůstává stejný a zvyšuje se 
jen napětí.
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8.
Proč není možné připojit 
elektrické spotřebiče 
přímo do solárního panelu? 

Součástky, které dokážou přizpůsobit 
napětí ze solárních panelů na napětí 
v baterii a domovních zásuvkách 
se nazývají regulátor a střídač. 
Někteří výrobci integrují střídač, 
regulátor i baterii do jednoho 
uživatelského zařízení.
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TECHNOLOGICKÉ OKÉNKO
Není napětí jako napětí! Solární panel 
vyrábí stejnosměrné malé napětí, 
přibližně 30–40 V. Solární taška pak 
od 0,5 do 10 V. Většina elektrických 
spotřebičů v domácnosti ale funguje 
pouze na napětí 230V. Ale ani sériovým 
spojením 7 panelů či 23 tašek (7 x 35V, 
23 x 10V ~ 230V,) si nepomůžeme. 
Solární panel a taška totiž vyrábějí 
napětí stejnosměrné (jako je v autě 
nebo v baterii), zatímco naše domácí 
spotřebiče vyžadují napětí střídavé.

Co dělá regulátor? Přizpůsobuje 
stejnosměrné napětí ze solárního 
panelu na stejnosměrné napětí baterie 
a brání jejímu přebití.

Co dělá střídač? Zajišťuje přeměnu 
stejnosměrného napětí z panelů 
či baterie na střídavé, a navíc na 
správnou hodnotu 230 V, které 
využijeme v domovních rozvodech.

Jak se dělí střídače?
Vysokofrekvenční / bez 
transformátorový střídač 
s modifikovaným sinusovým průběhem 
je vhodný pouze pro ostrovní 
provoz společně s baterií a nelze ho 
provozovat přifázovaný k síti 230 V. 
Navíc má negativní vliv na životnost 
připojených spotřebičů a také jeho 
vlastní životnost je velmi omezená. 

Jeho jedinou výhodou je nízká cena, 
takže ho doporučujeme pouze pro 
nenáročné a občasné využití (karavan, 
zahradní domek, svícení, nabíjení 
spotřební elektroniky). Výhodou 
jsou malé rozměry (krabice od bot), 
nízká hmotnost a skvělý poměr ceny 
/ výkonu. Umísťuje se do technické 
místnosti.
Vysokofrekvenční / bez 
transformátorový střídač se 
skutečným sinusovým průběhem je 
vhodný pro méně náročné instalace, 
kde se nepočítá s dlouhodobým 
provozem v ostrovním módu a kde 
bude většinu času přifázovaný 
k síti 230 V. Při ostrovním provozu 
(funkce zálohování výpadku sítě) 
mu vadí přítomnost indukční zátěže 
v rozvodech, tedy různá vodní čerpadla 
ve studni, vrtu, dešťové nádrži či 
tepelná čerpadla pro vytápění. 
Výhodou jsou malé rozměry (krabice 
od bot), nízká hmotnost a lepší 
poměr ceny / výkonu. Umísťuje se do 
technické místnosti.
Nízkofrekvenční střídač 
s transformátorem je nejlepší 
a plnohodnotné řešení pro solární 
elektrárny. Obvykle mu nevadí točivé 
pole (motory) a indukční zátěže, dokáže 
tedy zálohovat vše od počítačové sítě 
přes svítidla, kuchyňské spotřebiče až 
po čerpadlo ve studni nebo čistírně 
odpadních vod. Hmotnost a cena se 

pohybuje v řádu 5 kg / 10 tis. Kč na 
1 kW výkonu. Má rozměry krabice 
od banánů a umísťuje se do technické 
místnosti.
Mikrostřídač je zařízení velikosti 
knihy, které je umístěno přímo ve 
venkovním prostředí (na střeše) 
pod solárním panelem. Přeměňuje 
stejnosměrné bezpečné napětí (max 
40 V) z jednoho nebo nejvýše dvou 
solárních panelů na 230 V střídavých. 
Solární panely jsou pak s domovními 
rozvody i vzájemně pospojovány 
paralelně na úrovni střídavého napětí 
230 V. Zcela se tím eliminuje problém 
částečného zastínění, systém nemá 
žádný kritický centrální prvek a nemění 
nároky na bezpečnostně požární řešení 
objektu. Taktéž je zde minimalizováno 
nebezpečí vyplývající z elektrického 
oblouku při nedokonalém spojení 
panelů, solárních tašek či článků uvnitř 
solárního panelu.
Protože mikrostřídače pracují jen, 
pokud jsou přifázovány k síti 230 V AC, 
zálohu proti výpadku distribuční sítě je 
třeba řešit pomocí tzv. „AC couplingu“, 
který podporují jen některé měniče, 
např. Victron. Životnost a odolnost 
těchto střídačů je násobně vyšší, 
než u vysokonapěťových a v případě 
poruchy / výměny jednoho prvku 
(střídač, regulátor, baterie) ušetříme 
značné prostředky, protože zbytek 
systému zůstává stejný a funguje dál.
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Na trhu jsou nejpopulárnější právě 
tato centrální all-in-one zařízení, 
která mají integrovaný jeden či 
dva regulátory, střídač a pracují 
s vysokým vstupním napětím 
v řádu stovek voltů. Obecně 
ale výrobky s tímto konceptem 
nedoporučujeme, důvody jsou 
dostatečně popisovány v úvodu 
publikace.
Od svého dodavatele proto 
vyžadujte takový projekt solární 
elektrárny, který používá oddělené 
nízkofrekvenční a nízkonapěťové 

transformátorové střídače či 
mikrostřídače a předávku elektřiny 
z panelů do baterií a střídače řeší 
odděleně pomocí jednoho nebo 
více regulátorů. Díky odděleným 
regulátorům snadněji eliminujete 
problém nestejnoměrného zastínění, 
protože solárních panely / tašky 
můžeme rozdělit na libovolný počet 
samostatných stringů dle orientace, 
sklonu a polohy.
Na trhu jsou dostupné také 
trojfázové asymetrické střídače, 
které dokážou elektřinu ze solárních 

panelů distribuovat nerovnoměrně 
do všech třech fází dle jejich 
skutečného zatížení. To je zdánlivě 
skvělé řešení, nicméně vždy se 
dodavatele ptejte, jak moc je 
konkrétní střídač asymetrický, tedy 
kolik ze svého nominálního výkonu 
dokáže směrovat do jediné fáze. 
Většinou bohužel jen 1/3, takže 
v případě 5 kW měniče lze do jedné 
fáze regulovat jen 0 až 1,7 kW, což je 
opět méně než příkon rychlovarné 
konvice.
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V naší vzorové instalaci 
jsme použili kombinaci více 
systémů. Osm kusů FV panelů 
o celkovém špičkovém výkonu 
1,8 kWp jsme připojili přes 
jeden regulátor do centrální 
11 kWh LiFePO4 baterie. 
Díky shodné poloze i orientaci 
jsou vždy osvíceny stejně 
a nehrozí částečné zastínění. 
Druhá skupina 14-ti panelů 
o celkovém špičkovém výkonu 

3,5 kWp je v průběhu dne 
osvícená nestejnoměrně, 
proto jsme použili 7 kusů 
paralelně pospojovaných 
mikroinvertorů zapojených 
do chráněného výstupu 230V 
střídače Victron MultiPlus 
5 kW. Ten podporuje tzv. 
„AC coupling“, tedy dokáže 
i v případě výpadku distribuční 
soustavy vytvořit „umělých“ 
230 V a dobíjet baterii zpětně 

z mikrostřídačů, případně z nich 
napájet domácí spotřebiče.
Pokud by v domě nebyl 
žádný požadavek na dodávku 
elektrické energie (spotřebiče 
byly vypnuté) a baterie by již 
byla nabitá, mikrostřídače se 
automaticky vypnou a energie 
zůstane v podobě tepla na 
střeše, stejně jako kdyby tam 
žádné FV panely nebyly.

Centrálně  
do baterie

Přes 
mikroinvertory
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Ponechme nyní stranou rozdíly mezi 
jednotlivými druhy baterií, to jsme 
dostatečně vysvětlili a popsali 
v publikaci o bateriích, která je 
dostupná na webu www.gwl.eu  
v českém a anglickém jazyce 
(https://shop.gwl.eu/battery-
guide/). Zaměřme se na to, co 
by baterie měla umět v případě, 
že ji používáme v domácí solární 
elektrárně.
•  Používat nehořlavé a neexplodující 

typy článků (LFP) známého původu 
a parametrů,

•  i při malých kapacitách do 3 kWh 
poskytovat vysoký okamžitý výkon 
nejméně 3 kW,

•  po 3000 cyklech 80% DoD (Depth 
of Discharge - hloubka vybití) 

mít ještě nejméně 80% původní 
kapacity,

•  být vybavena dokumentací 
a servisním manuálem, který 
umožní baterii v budoucnu 
opravit, repasovat či využít jiným 
způsobem.

Co je naopak méně důležité, 
ale často se zbytečně zdůrazňuje:
•  Záruka 5 či 10 let, kterou je 

ale nutné aplikovat u subjektů 
ze třetích zemí. Typicky 
v Shenzenu v Číně. Taková záruka 
je pro českého spotřebitele 
nevymahatelná a proto bezcenná.

•  Mít integrovanou tzv. „chytrou 
elektroniku BMS“, která neustále 
sleduje, kolik je v baterii energie 
a průběžně komunikuje se 

střídačem, umožňuje různé 
vizualizace provozních stavů na 
dotykových displejích a propojuje 
baterii do ostatních chytrých 
zařízeních v domě. Uvědomte 
si, že solární elektrárnu si 
nepořizujete jako technologickou 
hračku, ale jako průmyslový 
produkt, který šetří životní 
prostředí, peníze a chcete od něj 
jen dlouholetou práci a žádnou 
pozornost. To je v přímém rozporu 
s komplikovanou elektronikou 
a softwarem, který tyto chytré 
baterie obsahují. Sledování 
baterie vás za chvíli přestane bavit 
a chytrost baterie bude na obtíž, 
pokud ji budete chtít později využít 
jinak.

9.
Baterie aneb jak nejlépe 
uchovat elektrickou energii 
ze solárních panelů?
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V našem ukázkovém případě jsme 
použili LiFePO4 baterii ELERIX 
obsahující 32 kusů prismatických 
článků o napětí 3,2V a kapacitě 
110 Ah. Jsou propojeny sério-
paralelním způsobem 2P16S, takže 
celkem bude mít baterie střední 
napětí cca 51 V a uchová maximálně 
11,2 kWh (= 110Ah x 2 x 51V) 
elektrické energie. Články jsou 
v ochranném a rozebíratelném 
pouzdře z kombinace nerezu 
a kuprextitu, které vyrábí firma 
ELERIX speciálně pro tyto články. 
Každý článek lze vyjmout a případně 
vyměnit.
Prismatické LiFePO4 články tohoto 
rozměru a kapacity se kontinuálně 
vyrábějí již mnoho let a tipujeme, 
že tomu tak bude i nadále. Je zde 
tedy vysoká pravděpodobnost 

budoucího bezproblémového servisu. 
I přes nízké procento výrobních 
vad u prismatických článků (< 1‰) 
jsme pro jistotu zakoupili o jeden 
článek navíc, který bude sloužit 
jako záložní a servisní kus. Ochranu 
baterie proti nadměrnému vybití 
či přebití zajišťuje externí ochranný 
BMS modul ELERIX CPM. Ten je 
opět snadno demontovatelný 
a vyměnitelný za jakoukoliv jinou 
BMS.
Přesný stav nabití a vybití baterie 
sledujeme pomocí externího modulu 
Victron BMV-700. Ten přesně měří 
rozdíl náboje, který FV panely 
do baterie dodaly a který jsme 
vyčerpali. Z tohoto rozdílu a dalších 

parametrů přesně vypočte aktuální 
zbývající energii v baterii, takzvané 
procento nabití (SoC = State Of 
Charge). Na základě jeho hodnoty 
dokáže dát střídači povel pro 
ukončení vybíjení baterie, když 
v ní zbývá méně než 20% energie. 
Naopak sepne další spotřebiče 
(např. bojler, klimatizaci, ohřev 
bazénu…), když je téměř plná.
LiFePO4 baterie ELERIX dokáže 
na rozdíl od mainstreamových 
blackboxů dodávat stejný výkon 
v jakémkoliv stavu nabití, ať je skoro 
prázdná nebo skoro plná. Baterii 
tedy nabíjíme nebo vybíjíme plným 
výkonem vždy, když je v ní ještě volná 
kapacita – to umí málokterá na trhu. 
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10.
Jak velkou 
baterii zvolit?

Záleží na tom, zda baterii plánujeme 
pro ostrovní provoz (objekt nebude 
připojen do distribuční sítě 230 V) 
a bude se tak jednat o jedinou 
zásobu energie nebo bude baterie 
jen pomocníkem a budeme se moci 
spolehnout na pomoc elektrické sítě. 

•  Ostrovní provoz: Zde baterii 
plánujeme z principu vždy dle 
spotřeby, abychom s energií 
vystačili v době, kdy jí nebudeme 
moci dobíjet. Začínáme soupisem 
všech spotřebičů v objektu, jejich 
výkony a předpokládanou dobou 
provozu během dne. Výsledným 
výkonem vynásobíme dobou, po 
kterou chceme být nezávislý na 
nabíjení. U ostrovního domu to 

může být týden zatažené oblohy, 
u karavanu dva dny strávené mimo 
kemp a bez spuštěného motoru.

•  Síťová instalace: Zde baterii 
plánujeme naopak podle výroby, 
protože prvotní motivací je 
spotřebovat všechnu energii, 
kterou jsme v objektu vyrobili 
a nenechat ji zadarmo odtékat do 
sítě distributora. 

Podle instalovaného výkonu 
solárních panelů / tašek si spočítáme 
průměrnou denní výrobu. Ta se 
samozřejmě liší podle ročního 
období. Měsíce listopad až únor 
můžeme ve střední a severní Evropě 
zanedbat, protože slunce je v těchto 
měsících nízko nad obzorem a počet 
slunečných hodin je nízký. Na měsíce 
březen až říjen pak připadá většina 
slunečných hodin a slunce je již 
vysoko nad obzorem:

Měsíc III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Hodin 100 140 190 200 200 200 140 100
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Příklad z instalace 
v karavanu – denní 

spotřeba na svícení, vodní 
čerpadlo a chladničku vyšla 
na 1 kWh. Požadavek majitele 
byl na dvoudenní plnou 
nezávislost. Zvolili jsme tedy 
baterii o velikosti 2 kWh. Díky 
průběžnému dobíjení solárním 
panelem se nakonec ukázalo, 
že ani týden bez spuštěného 
motoru a bez kempu není 
problém. Karavan fungoval 
bez omezení a to bylo “jen” 
polojasno.

Při instalovaném výkonu 1 kWp 
znamená jedna hodina slunce 
přibližně 0,5 až 0,8 kWh vyrobené 
elektřiny. Velmi totiž záleží na úhlu 
naklonění panelů – ne vždy je možné 
panely instalovat v ideálním sklonu 
45o a ještě ke všemu přesně na 
jih. Pokud vydělíme měsíční počet 
slunečných hodin průměrným počtem 
dnů v měsíci (30,5) a vynásobíme 
koeficientem 0,5 až 0,8, získáme 
průměrnou denní výrobu. Na jaře 
a podzim tedy vyrobí 1 kWp panelů 
asi 4 – 5 kWh elektřiny denně, v létě 
pak spíše 6 – 7 kWh. 
Část z této výroby se samozřejmě 
ihned spotřebuje v objektu a do 
baterie se nedostane – záleží na 
denním režimu. Něco jiného je firma, 
která je nejaktivnější přes den a kde 
bude stačit baterie menší a něco 

jiného rodinný domek, který je přes 
den prázdný a kde by se nám spíše 
hodila baterie větší. Jaký je tedy 
závěr?
Každá instalace je jiná a nelze 
definovat přesné, a přitom 
jednoduché pravidlo. Málokdy se ale 
spletete, pokud budete na 1 kWp 
instalovaného FV výkonu projektovat 
LiFePO4 baterii o kapacitě 2 – 3 kWh. 
Spodní hranici volte, pokud se jedná 
o objekt s vysokou denní spotřebou. 
Větší baterii pak do objektů, kde bude 
většina spotřeby čerpána brzy ráno 
a pozdě odpoledne (rodinné domky).
Pomocí těchto pravidel lze 
v kombinaci s ohřevem vody 
dosáhnout dostatečné akumulační 
kapacity, která téměř eliminuje 
přetoky energie do distribuční 
soustavy.
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Kromě baterie na bázi chemické 
přeměny (tedy lithiové, gelové, VRLA, 
olověné…) lze pro uchování energie 
použít i baterie na principu daleko 
jednodušším. Nejpoužívanější z nich 
je horká voda. Solární panely lze 
přímo zapojit do některých ohřívačů 
vody (solární ohřívače od společnosti 
DZD Dražice) a obejít se tak zcela 
bez elektroniky. Nevýhodou je nízká 
účinnost takového řešení – funguje to 
jen při přímém slunečním svitu.
Aby se účinnost zvýšila a panely byly 
schopné ohřívat vodu i při částečně 
či zcela zatažené obloze, natož 
pak v zimě, je nutné mezi panely 
a ohřívač přidat stabilizátor (nebo 
také regulátor) napětí. Ten přizpůsobí 
charakteristiku proudového zdroje 
solárního panelu charakteristice 

konstantní odporové zátěže 
topného tělesa.
Výhodou tohoto řešení je určitě 
cena a jednoduchost. Voda je totiž 
nejlevnější baterie na světě. Ohřátím 
160 litrů vody z 55°C na 75°C 
uložíte více než 3,5 kWh elektřiny. 
Baterie o takové kapacitě a střídač 
by vás vyšly na nejméně 120 tisíc 
korun, zatímco za 160 litrový bojler 
i s regulátorem nestojí ani čtvrtinu. 
Nevýhodou je to, že z horké vody 
už nelze zpětně elektřinu vyrobit. 
V létě sice budete mít plný bojler 
či akumulační nádobu horké vody, 
ale nebudete pro ni mít žádný 
užitek, zatímco hned vedle poběží 
klimatizace či bazénová filtrace, 
pro kterou budete kupovat elektřinu 
ze sítě.

11.
Další způsoby, 
jak uchovat elektrickou energii

V naší vzorové instalaci jsme 
přímý ohřev vody zavrhli. 

Náklady na regulátor napětí pro přímý 
ohřev by převýšily úsporu vzniklou 
nižším opotřebením střídače. Ušetřené 
investiční prostředky jsme použili na 
nákup zařízení WattRouter od české 
společnosti Solar Controls, které je 
daleko univerzálnější a umožňuje 
řídit tok energie nejen mezi solárními 
panely a bojlerem, ale třeba také 
bazénovou filtrací nebo chlazením 
spižírny a vinného sklepa. 
O kapacitu horké vody jsme tak 
nepřišli a stále ji používáme souběžně 
s lithium železo fosfátovou baterií. 
Zařízení WattRouter se věnujeme 
v další kapitole.
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TECHNOLOGICKÉ OKÉNKO:
Solární panel / taška je tzv. zdroj 
proudu, nikoliv zdroj napětí. 
Neboli měkký zdroj. Většina 
spotřebičů ale pro správnou funkci 
vyžaduje právě tvrdý zdroj napětí, 
tedy stabilní zdrojové napětí bez 
ohledu na odebíraný výkon.
Příkladem je bojler, který při 
dodaném napětí 230 V ohřívá 
vodu výkonem 2000 W. Pokud 
mu ale dodáme poloviční napětí 
(115 V), nebude ohřívat polovičním 
výkonem, ale jen čtvrtinovým 

(500 W), protože i proud klesne 
na polovinu. Protože polovina 
krát polovina rovná se čtvrtina. 
Při čtvrtinovém napětí (58 V) již 
jen šestnáctinovým výkonem, 
tedy 125 W atd.
A v tom je ta potíž – solární panel 
nedokáže na svém výstupu udržet 
stabilní napětí. Pokud tedy k 300Wp 
solárnímu panelu připojíme 
300W spotřebič, bude to dobře 
fungovat pouze v poledne za plného 
slunečního svitu (plné napětí).
Jakmile se ale například o polovinu 

sníží osvit panelu, klesne i napětí 
panelu na polovinu a tím pádem 
výkon připojeného bojleru čtyřikrát! 
Tři čtvrtiny energie tak necháme 
zbytečně na střeše v podobě tepla. 
To je důvod, proč mezi solární panely 
a spotřebič téměř vždy osazujeme 
nějaký stabilizátor či regulátor, který 
bez ohledu na výkon připojeného 
spotřebiče stabilizuje napětí panelu 
na jeho ideální hodnotě (uvedeno 
na štítku panelu). Tím dosáhneme 
maximálního výkonu sestavy.
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Toky energie v objektu by měly být 
řízeny tak, abychom se vyhnuli zcela 
evidentní neefektivitě. Baterie nám 
v tom sice trochu pomůže, ale není 
všespásná, finančně náročná, má 
omezenou kapacitu a většinou se 
dokáže nabíjet jen z jedné fáze.
Pokud teprve řešíte projekt 
novostavby či celkové rekonstrukce, 
důrazně doporučujeme spojit 
projekt solární elektrárny 
s projektem silnoproudé instalace 
celého objektu. Odděleným 
řešením různými nekoordinovanými 
dodavateli si způsobíte obrovské 
komplikace, které v budoucnu již 
nemusí být možné technicky vyřešit. 
V projektu vyžadujte především 

hospodaření s elektrickou energií 
mezi jednotlivými síťovými fázemi. 
Pečlivě zvažte, zda vám postačí 
jednofázová instalace nebo 
skutečně potřebujete třífázovou 
elektrárnu a rozvody, které vše 
trojnásobně prodraží. 

Do objektu je tedy dobré 
nainstalovat PLC (Programmable 
Logic Controller) prvek, který bude 
znát aktuální spotřebu objektu na 
všech fázích zvlášť a podle toho 
(a podle známého časového rytmu 
objektu) bude jednotlivé spotřeby 
optimalizovat a energii posílat tam, 
kde je to zrovna nejvýhodnější. 
Jedním z takových PLC je například 

WattRouter Mx od české firmy Solar 
Controls. Podobně slouží i modul 
Cerbo od společnosti Victorn 
Energy.
Další možností je použít kvalitní 
asymetrický třífázový střídač. 
Ten však instalaci v naprosté 
většině případů prodraží, a přitom 
jen minimum instalací skutečně 
vyžaduje třífázové točivé pole 
připojené na solární elektrárnu. 
Kromě tepelných čerpadel, které 
ale od jara do podzimu pracují 
jen minimálně, se v běžných 
domácnostech a malých 
společnostech trojfázové spotřebiče 
příliš nevyskytují. 

12.
Jak zajistit celkovou rovnováhu 
elektrické energie? 
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Co může nastat při chybné instalaci 
/ či projektu: Rodina se probudí 
a začne spotřebovávat teplou vodu 
z bojleru. Tím se bojler ochladí, 
sepne ohřívání a začne odebírat 
elektřinu z fáze č. 1. Baterie je sice 
ještě z poloviny nabitá, ale protože 
je připojena na druhou fázi, na první 
fázi začnete nakupovat energii ze 
sítě distributora. K tomu se navíc na 
třetí fázi přidají ostatní kuchyňské 
spotřebiče a výsledkem je vysoký 
odběr v řádu mnoha kW z veřejné 
sítě 230 V. 

Poté, co slunce začne svítit, 
domácnost osiří a je bez spotřeby. 
Baterie se tedy začne nabíjet ze 
solárních panelů, ale k dispozici je 
jen polovina její kapacity. Současně 
se stále ohřívá bojler z placené 
elektřiny ze sítě a brzy se nahřeje 
na maximální teplotu. Celý den pak 
vlivem ztrát a případně i cirkulačního 
čerpadla chladne, a tak se dohřívání 
znovu a znovu spouští. Po poledni je 
již baterie nabitá, takže energie ze 
solárních panelů zadarmo přetéká do 
sítě distributora elektrické energie.

Po návratu rodiny domů se sice 
začne baterie vybíjet, ale jen malými 
spotřebiči, které jsou připojené 
na fázi č. 2 (například TV, audio, 
osvětlení…). Silné kuchyňské 
spotřebiče připojené na 3. fázi 
a bojler připojený na fázi č. 1 opět 
nakupují elektřinu ze sítě. Proto se 
baterie nestačí vybít a její kapacita 
byla nevyužitá. Úspora z takové FV 
instalace i soběstačnost pak bude 
téměř nulová.

V naší ukázkové instalaci jsme 
zapojili baterii, ohřívač TUV i většinu 
spotřebičů v domě pouze na fázi č. 2. 
Na fáze č. 1 a 3 jsou připojeny jen 
trojfázové spotřebiče, jako například 
saunová kamna a tepelné čerpadlo. 
Spotřeba na těchto trojfázových 
spotřebičích je během měsíců, kdy 
fotovoltaika významně produkuje 
elektrickou energii velmi malá a ve 
finančním vyjádření činí dohromady 
několik stovek korun. Je tedy možné 
ji zanedbat a kvůli takto nízké částce 
nekomplikovat a neprodražovat 
instalaci trojfázovými měniči.
WattRouter obsahuje 6 x relé (neboli 
logicky ovládaný spínač), které se 

dokážou na základě zadaných 
algoritmů a spotřeby domu spínat 
a rozepínat. My jsme pro ně vytvořili 
tuto logiku:
1.  Prioritní je spotřeba v domě. 

O to se stará sám střídač 
a maximum energie ze solárních 
panelů dodává do domovních 
rozvodů. 

2.  Pokud v domě není spotřeba, 
střídač začne přebytečnou energii 
ukládat do baterie, a to tak rychle, 
jak je to jen možné (výkonem celé 
FV elektrárny, tedy až 5,5 kW). 

3.  Pokud je baterie již nabitá, 
střídač začne přebytečnou energii 
dodávat do domovních rozvodů 

a odtud by začala přetékat do 
distribuční sítě. WattRouter to 
ale ihned detekuje jako počínající 
přetok a začne ohřívat vodu 
v bojleru. Ale jen takovým plynule 
regulovaným výkonem, aby se 
přetok eliminoval a nevznikla na 
této fázi naopak spotřeba.

4.  Pokud je voda v bojleru již nahřátá 
nebo je výkon FV panelů tak 
velký, že ho nestačí spotřebovat 
bojler ani baterie, pak WattRouter 
zapne ještě navíc bazénovou 
filtraci, příhřev bazénu a případně 
i chlazení spíže a sklepa.
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Naše ukázková instalace ročně 
vyrobí asi 6 MWh elektrické energie, 
z toho asi 5 MWh sama spotřebuje. 
To je tedy ta energie, kterou dům 
nemusel koupit ze sítě. Protože se 
nachází v Česku, jehož energetický 
mix výroby elektrické energie 
obsahuje asi polovinu elektřiny 
vyrobenou z uhlí, ušetřili majitelé 
uhlí potřebné pro výrobu 2,5 MWh 
elektrické energie. Na 1 MWh 
vyrobené elektřiny spotřebuje 
vyspělá uhelná elektrárna asi 1 tunu 
uhlí. Trojčlenkou rychle vypočítáme, 
že každý rok ušetříme 2,5 tuny 
spáleného uhlí. Za 10 let je to 
25 tun, a to už je skoro plný nákladní 
vagónu. Umíte si představit, že byste 
na zahradě vašeho domu spálili 
takovou hromadu? Jak by pak 
vypadal váš trávník, ovocné stromy 
či vyprané prádlo na sušáku?

13.
Kalkulace návratnosti 
ukázkového příkladu: 

Ekonomické hodnocení modelového příkladu:

Investiční náklad  
(rok 2020) Cena Poznámka

22 x FV panel = 7,26 kWp 60 000 Kč

7 x 500W mikrostřídač = 3,5 kW 40 000 Kč reinvestice  
v 11. roce

Střídač Victron Multiplus 5 kW 45 000 Kč

PLC Wattrouter 10 000 Kč

MPPT regulátor 2 kW 10 000 Kč reinvestice  
v 11. roce

11 kWh LiFePO4 baterie ELERIX 70 000 Kč

Střešní montážní systém 20 000 Kč

Práce na střeše 20 000 Kč

Rozvaděč, oživení a drobný materiál 90 000 Kč

Celkem 365 000 Kč
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Nyní spočítáme cenu, kterou nám 
elektrárna měsíčně ušetří a kterou 
nemusíme koupit na trhu. Jak jsme 
v předcházejících kapitolách zjistili, 
zdaleka ne všechnu vyrobenou 
elektřinu spotřebujeme v objektu. 
Pro účely naší dobře navržené 
elektrárny počítejme, že 78 % 
vyrobené elektřiny spotřebujeme, 
tedy nahradíme s ní naši běžnou 
spotřebu a zbytek elektřiny (22 %) 

prodáme do sítě za 1 Kč/kWh.  
Ze sítě elektřinu kupujeme 
v průměru za cca 3,50 Kč/kWh 
(například v sazbě D57d), ovšem 
to je cena včetně fixních nákladů 
za jistič, které nám zůstanou tak 
jako tak. Musíme tedy finančně 
nahradit pouze variabilní cenu 
ušetřené elektřiny, což je 
cca 2,50 Kč/kWh. Výpočet pak 
dopadne takto:

Měsíc Výroba kWh/měsíc Spotřeba kWh/měsíc Rozdíl kWh/měsíc Výnos FV Kč/rok

1 65 1 700 -1 635 163 Kč

2 216 1 700 -1 484 540 Kč

3 430 1 700 -1 270 1 075 Kč

4 610 550 60 1 435 Kč

5 745 550 195 1 570 Kč

6 785 550 235 1 610 Kč

7 890 550 340 1 715 Kč

8 865 550 315 1 690 Kč

9 705 550 155 1 530 Kč

10 400 1 700 -1 300 1 000 Kč

11 108 1 700 -1 592 270 Kč

12 21 1 700 -1 679 53 Kč

Celkem 5 840 13 500 7 660 12 650 Kč
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Když si vydělíme poslední sloupec 
„výnos“ druhým sloupcem „výroba“, 
vyjde nám skutečná cena (2,17 Kč 
/ kWh), jakou si „vyděláme“ za 
1 kWh elektřiny tím, že jsme 
investovali do solární elektrárny. 
Pozor, není to cena, za kterou jsme 
1 kWh „vyrobili“, neplést „náklad“ 
a „výnos“. Bohužel to je méně, než 
nás nakupovaná elektřina ze sítě ve 
skutečnosti stojí, tedy minimálně 
2,5 Kč/kWh. Toto nám v podstatě již 
stačí na to, abychom došli k závěru, 
že tato solární elektrárna s baterií se 
nevyplatí. Pomocí ní totiž za 1 kWh 
„vydělám“ méně, než za kolik si tuto 
kWh mohu kdykoliv koupit ze sítě.
Když už ale počítáme, pojďme 
to dotáhnou do konce a pojďme 
spočítat opravdovou minimální 
cenu elektřiny, kterou bychom 

měli ve skutečnosti dostat, aby se 
nám elektřina zaplatila alespoň 
po přibližně 20 letech životnosti. 
20 let je samozřejmě hrozně moc, 
ale i tato lhůta může někomu 
(třeba mně!) dávat smysl. 
Pro tento druhý výpočet započítáme 
také náklady na údržbu systému, 
které na základě dlouhodobých 
zkušeností a statistik stanovíme 
paušálně ve výši 0,5% investice 
za rok (tedy cca 1600 Kč). 
Dále započítáme vliv stárnutí FV 
panelů (mínus 1 % ročně) a pro 
jistotu pravděpodobnou výměnu 
mikroinvertorů a regulátoru 
po 10. roce provozu v ceně 
50 tis. Kč (měničů Victron se to 
s nejvyšší pravděpodobnost týkat 
nebude – jsou transformátorové, 
nízkofrekvenční). Kromě 

pravděpodobně rostoucí ceny 
elektřiny (čímž záměrně návratnost 
zhoršujeme) zanedbáváme i klesající 
hodnotu peněz (inflaci). Viz poslední 
tabulka.
Za těchto předpokladů vychází 
minimální cena výnosu z námi 
vyrobené elektřiny na 3,63 Kč/kWh,  
což je bohužel mnohem více, 
než 2,17 Kč/kWh, kterou jsme před 
chvíli vypočetli. 
Pokud započítáme i cenu našich 
peněz alespoň ve výši 1 % nad inflaci 
a inflaci budeme předpokládat ve výši 
2 %, musela by být cena kWh z námi 
vyrobené elektřiny ještě o něco vyšší, 
konkrétně 3,88 Kč/kWh. 
Co z tabulky vyplývá? Především to, 
co jsme konstatovali již na začátku 
článku – investice do fotovoltaiky 
s baterií se v zemích a odběrných 
místech s nízkou cenou elektřiny 
ekonomicky nevyplatí. Více peněz 
do celého projektu vždy investujeme, 
než se nám kdykoliv vrátí.
Co by se muselo změnit, aby to 
vyšlo? Jsou dvě možnosti – jedna je 
cena elektřiny ze sítě na lokálním 
trhu. V našem konkrétním případě 
by se investice dostala po dvaceti 
letech na nulu, kdyby byla průměrná 
cena variabilní složky elektřiny 
v průběhu životnosti elektrárny 
alespoň 3,88 Kč/kWh. Druhá 
možnost je ta, že investice do 
dosud neexistující přípojky elektřiny 
z distribuční sítě se řádově vyrovná 
investici do fotovoltaické elektrárny. 
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Kombinací vhodného rozdělení 
spotřebičů do fází, moderní 
vysokovýkonné LiFePO4 baterie, 
PLC modulu (například WattRouter), 
akumulace do horké vody a řízeného 
spínání dalších spotřebičů 
(chlazení sklepa, filtrace bazénu) 
lze dosáhnout toho, že všechna či 
téměř vyrobená energie ze solární 
elektrárny bude vždy spotřebována 
v objektu a nedojde k žádným 
přetokům. To by mělo být primární 
hledisko každého, kdo navrhuje 
solární elektrárnu.
Navíc, jak je vidět z grafu 
modelového příkladu v úvodu 
publikace, u většiny rodinných 
domů či administrativních objektů 
ve střední Evropě lze i s malou 
elektrárnou dosáhnout elektrické 
soběstačnosti nejméně během 6-ti 
měsíců v roce. To proto, že průměrná 
denní výroba solární elektrárny je 
přibližně shodná s průměrnou denní 
spotřebou. S akumulací na denní 
bázi (na sezónní bohužel ne) umíme 
většinou vyřešit ještě v mezích 
ekonomické racionality. 

•  Jako základní parametr projektu 
požadujte od svého dodavatele 
nejméně 70 % spotřebu vyrobené 
elektřiny v místě výroby, to musí 
být dodavatel schopný dokázat 
výpočtem na denní bázi, nikoliv jen 
celoročním souhrnem.

•  Pokud bude v projektu baterie 
o významné kapacitě, je složité 
dosáhnout bez dotací a podpor 
ekonomické návratnosti. Bez 
baterie vychází návratnost 
nejčastěji od 5. roku provozu.

•  Preferujte takového dodavatele, 
který v projektu použije oddělené 
regulátory se stringy do 150 V 
a nízkonapěťový transformátorový 
střídač (Studer, Victron, Steca…).

•  Pokud jste se rozhodli pro baterii, 
preferujte nízkonapěťovou 
(<100 V), modulární, snadno 
opravitelnou baterii se servisním 
manuálem. 

•  Baterie se musí být schopná 
nabíjet alespoň 70 % nominálního 
výkonu solárních panelů a musí 
zvládnout vybíjení výkonem 
nejméně 3 kW (rychlovarná 

konvice a něco navíc).
•  Vždy raději předpokládejte, 

že dodavatel již nebude za 5 let 
existovat a elektrárna s baterií 
bude vyžadovat nějakou opravu 
či servis od třetí firmy. Vyžadujte 
proto od dodavatele všechny 
výkresy, schémata zapojení, 
servisní manuál, záložní soubory 
s konfigurací, použité verze 
firmwaru atd. 

•  Nejlevnější akumulace je horká 
voda a ta je vždy potřeba. 
Požadujte, ať je v projektu využitá 
v maximální míře. 

•  Dobře navržená solární elektrárna 
se životnímu prostředí vyplatí 
vždy, protože šetří fosilní 
paliva v elektrárnách, a to 
je k nezaplacení. Věděli jste, 
že taková větší uhelná elektrárna 
spálí za jeden jediný den 
8–10 plných nákladních vlaků 
uhlí? Tedy 16–20 tisíc tun? A každý 
solární panel na střeše ročně ušetří 
ročně asi 150 kg uhlí v tepelné 
elektrárně (Česko 2020, 50% mix 
elektřiny z uhlí). 

14.
Závěr a shrnutí
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O autorovi této publikace 

Michal Klečka a jeho tým autorů se prismatickým LiFePO4 bateriím, solárním 
panelům a střídačům věnují více než 10 let. Společně zakládali či dosud pracují ve 
firmě GWL a.s., která od roku 2008 prodala statisíce kusů solárních panelů a tisíce 
tun a kilowatthodin baterií. GWL a.s. je pravděpodobně největším nezávislým 
evropským dovozcem a prodejcem lithium železo fosfátových baterií. Mezi naše 
nejzajímavější reference v portfoliu patří české elektrobusy SOR, ostrovní dům na 
Šumavě odpojený od elektrické sítě, lokomotiva na baterie EuroEST či vyrovnávací 
bateriové úložiště AERS.

Baterie od GWL nikdy žádného zákazníka nezklamaly, neselhaly a téměř vždy 
předčily všechna očekávání. My všichni v GWL jsme upřímně přesvědčení, že pro 
takzvané solární baterie neexistuje lepší, bezpečnější a zároveň cenově srovnatelné 
řešení. Proto jsme napsali tuto publikaci a přejeme si, aby se dobré jméno a pověst 
našich lithiových baterií šířila co nejvíce mezi instalační firmy i koncové uživatele.

Další spoluautoři a korekturové, kterým velmi děkuji: 

•  Jiří Beranovský,  
společnost EkoWATT CZ s. r. o. (specialista na výpočty návratnosti FV)

•  Tomáš Molek,  
analytik ve společnosti Unicorn a.s. a redaktor serveru oEnergetice.cz

•  Tomáš Vocílka,  
specialista na solární systémy Victron a majitel společnosti Asolar.cz

•  Pavel Podruh,  
majitel ostrovního domu, pořadatel architektonické soutěže www.csdum.cz

•  Miloslav Čermák,  
společnost T-Power (specialista na solární tašky)
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Dušan Hnilica  
(CEO v Flinter GROUP Ltd.) 

Musím říci, že jsem v něm jako člověk, 
který vystudoval ČVUT FEL, nalezl 
všechny odpovědi i na mé všetečné 
otázky týkající se problematiky a provozu 
malé solární elektrárny...

Pavel Podruh  
(organizátor soutěže Český 
Soběstačný Dům, držitel ocenění 
SDGs za společenskou odpovědnost, 
majitel ostrovního domu)

Autor této publikace je zároveň autorem 
energetické koncepce mého ostrovního 
domu, takže jak tuto publikaci, 
tak samotného autora jsem vytěžil na 
maximum a veškeré rady a doporučení 
aplikoval u svého projektu. 

 Martin Pivoda  
(Partner/Senior consultant ve 
společnosti Business Navigator 
Czech s.r.o.)

článek mě zaujal svým zpracováním. 
Velmi názorně na praktických případech 
ukazuje úskalí jednotlivých prvků a jejich 
použití. I jako dobře informovaný laik 
jsem se dověděl docela dost nového. 

 Jan Truxa  
(senior consultant ve společnosti 
EkoWATT CZ)

Moc hezký článek, který srozumitelně 
vysvětluje „jak na to“. Ryze praktický, 
přístup se mi líbí, v článku nejsou 
žádné marketingové proklamace. 
Myslím, že každý ocení pravdu a sám 
se pak rozhodne, co chce. Falešné sliby 
nereálných finančních úspor solární 
energii ve svém důsledku poškozují. 
Děkuji

 Marcel Kaštovský  
(Managing director ve společnosti 
MetalWorx Plana s.r.o.)

...každý kdo o ní uvažuje, by si měl 
příspěvek přečíst. Informace, o kterých 
vám prodejci neřeknou....

Radovan Kohůt  
(Senior Energy Consultant ve 
společnosti Cevre)

Materiál je super napsaný, informace 
si myslím posouží jak někomu, kdo se 
ve FV a baterkách vůbec neorientuje, 
tak jsou tam na příkladu hezky popsaná 
různá specifika zapojení a možnosti, jak 
systém udělat levně a funkčně, tedy pro 
maximalizaci zisku pro vlastní spotřebu 
i pro odbornější veřejnost

Martin Schwarz  
(výkonný ředitel EBW solution)
Už první odstavec mi vykouzlil úsměv na 
tváři, když jsem četl „ten, kdo chce na FVE 
vydělat, nemusí číst dále“. Předznamenal, 
že se jedná o kvalitní dokument.
 
Miroslav Dysek 

Přečtení ebooku mi v mnoha směrech 
otevřelo oči. Musím říct, že jsem si 
neuvědomil už tak základní věc, že FV 
panely jsou na domech většinou 
zapojeny jen do jedné fáze. Určitě stojí 
za přečtení!

Ondřej Víša
Velmi oceňuji stručnost a jednoduchost 
s jakou je ebook napsán, v záplavě 
různých typů, výkonů a účinností atd. 
je opravdu snadné se ztratit, což stalo 
i mně. Většina článků, na které jsem 
narazil byla buď příliš povrchní nebo 
sluníčková, nebo naopak až příliš 
komplexní, takže bylo těžké si věci 
utřídit. Proto si velmi cením, že jste 
tak polopaticky popsal všechny kroky 
s praktickými zkušenostmi – myslím, 
že pro nováčky je to fakt super materiál, 
který ušetří spoustu času a starostí 
s rozlišení toho co je marketing a na čem 
skutečně záleží.

REFERENCE:

www.gwl.eu | 39 

https://www.gwl.eu


Jsme velkoobchodním distributorem baterií LiFePO4, fotovoltaických řešení  
a příslušenství pro elektrická vozidla. Historie společnosti GWL začíná už v roce 2003 distribucí 
telekomunikačního hardwaru. V roce 2006 jsme se pustili do testování, analyzování a následné 

prodávání LiFePO4 baterií. O několik let později jsme začali vyvíjet i naše vlastní produkty.
Čistá, udržitelná a obnovitelná energie v jakékoli formě nebo tvaru, vize zelenějšího světa,  

jsou naší hnací silou, která pro vás přináší nové technologie.

GWL a.s., Průmyslová 11, 102 19 Praha 10, Česká republika
e-mail: sales@gwl.eu, tel: +420 277 007 500

Pro pravidelný přísun speciálních nabídek, novinek, návodů a triků nás sledujte na:

www.gwl.eu

GWL Power @GWLPower GWLPower GWL Power

https://www.gwl.eu
https://www.gwl.eu
https://www.facebook.com/gwlcompany/
https://www.facebook.com/gwlcompany/
https://twitter.com/GWLPower
https://twitter.com/GWLPower
https://www.linkedin.com/company/gwlpower/
https://www.linkedin.com/company/gwlpower/
https://www.youtube.com/channel/UC4A-sFOf3FM9krpZH2iyguQ
https://www.youtube.com/channel/UC4A-sFOf3FM9krpZH2iyguQ

