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Distribuované zdroje a mikro-sítě 

• Distribuované / decentralizované zdroje (DER)  jsou 

zdroje do 10 MW, které dodávají energii na malé 

vzdálenosti – jsou blízko místa spotřeby. Většinou jde o 

OZE a také o úložné systémy (DESS). 

• DER vyžadují většinou vytvoření chytré sítě (smart grid), 

která zajistí bezpečnou dodávku s mnoha zdroji. Řešením 

jsou tzv. mikro-sítě (microgrids), umožňující 

připojení/odpojení k běžné  distribuční síti na úrovni NN.  

• Zatím ale jejich náklady vycházejí vyšší, než u 

centralizovaných zdrojů a přenosu/distribuce.  

• Do centralizovaných nákladů se ale nezapočítávají 

všechny náklady, např. ty spojené se znečištěním 

životního prostředí a s dopady na zdraví obyvatelstva u 

uhelných zdrojů.  

 



• Očekává se, že počet obyvatel na Zemi může vzrůst v 

tomto století až na 10 miliard.  

• Pokud by spotřeba elektřiny činila v průměru 5000 kWh 

na obyvatele a rok (brutto), znamená to, že by mělo být 

vyrobeno 50 000 TWh elektřiny, tj. o 32 000 TWh více než 

v současnosti.  

• Přitom největší přírůstek potřeby bude v rozvojových 

zemích. 

• Pokrytí této poptávky uhelnými nebo plynovými či 

jadernými elektrárnami by znamenalo, že by bylo nutné 

zvýšit 2x světovou produkci uhlí, nebo 2x produkci 

zemního plynu, nebo 12x produkci uranu.  

• Současný stav a výhled geologických zásob ukazuje, že 

to ani v jednom případě není možné, nehledě na 

produkci skleníkových plynů. 

Globální kontext 
TRENDY 



The New Energy Outlook 2015 Bloomberg 

• Decentralizace výroby elektřiny. Stále více lidí si bude vyrábět vlastní 

elektřinu a skladovat ji v bateriích. Pojetí energetiky se posune z 

centralizovaného systému organizovaného energetickými 

společnostmi k systému decentralizovanému, kde si dodávky energií 

budou více řídit sami odběratelé 

• Solární revoluce se odehraje na střechách. Malé solární instalace 

budou konkurenceschopné ve všech velkých ekonomikách a nahradí 

dieselové agregáty v rozvojových zemích. Do 2040 budou malé 

instalace představovat 13% světové  kapacity.   

• Výkon velkých solárních parků vzroste na 24násobek současné 

hodnoty na 1,9 TW. Budou stále více konkurovat větrným, uhelným a 

plynovým ve slunečných lokalitách.  

• Solarní výroba dosáhne do 2040 celosvětově na 35% s 3 429 GW 

nových instalací a bude představovat téměř třetinu světových 

energetických  investic ($3.7 trillion).  

• Boom po roce 2020 v rozvojových zemích posune solární energii na 

1.místo v nových kapacitách během příštích 25 let. 

 

 

 

TRENDY 



IEA:   Technology Roadmap  

Solar photovolatic energy (2014) 

• Cena fotovoltaických modulů bude nadále klesat: o 25 % do roku 2020, o 

45 % do roku 2030.  

• Fotovoltaika nabídne cenu elektřiny ve světě od 56 do 137 USD/MWh k 

roku 2030 

• Globálně pokryje fotovoltaika 16 % produkce elektřiny a sníží světové 

emise o 4gigatuny ročně k 2050 

 

TRENDY 



 Předpoklad vývoje cen FV panelů 
Zdroj: IEA Technology Roadmap Solar 

  

TRENDY 



• Ubiquitous Energy, startup ze Silicon Valley založená výzkumníky z MIT 

předvedla průhledný organický solární materiál, na jehož výrobu 

nepotřebujete náročnou technologii jako na křemíkové panely, ani 

vysoké teploty.  

 

• Aktivní vrstva je 1000x tenčí, než vlas a zachycuje jen neviditelné části 

světelného spektra. Viditelné světlo prochází skrz a proto je materiál 

průhledný. 

 

• Účinnost je zatím 10%, ale plocha k dispozici je ohromná: okna, 

displeje… 

Průhledný solární materiál  
INOVACE 

http://ubiquitous.energy/


„AC-COUPLED“ systém od Sonnenenergie  

 a  

„DC-COUPLED“ systém od Tesly  

INOVACE 

http://www.solarninovinky.cz/admin/editor/upload/1441850436big.jpg


Baterie Panasonic pro domácnosti 

• Vsadil na technologii lithium-iontových baterii s kapacitou 8 kWh při 

výkonu 2 kW. Baterie budou schopné napájet celou domácnost nejen 

v případě výpadku.  Počítá se s dobíjením přes solární panely, nebo 

v noci při levnějších cenách elektřiny. Baterie má elegantní design a její 

instalace je snadná.     

   

• Díky použití baterie půjde zvýšit podíl spotřeby vyrobené 

solární elektřiny až na 70 % !          

                                                         

• Panasonic po Austrálii vstupuje na horký trh akumulačních systémů 

v Evropě, který v poslední době prudce roste právě v Německu.  

 

 

 

 

 

INOVACE 



• Americký startup 24M Technologies vyvinul polotuhé lithium-iontové 

baterie.  

 

• 24M se podařilo zvýšit tloušťku aktivní vrstvy baterie až na 

pětinásobek. To značně zvyšuje kapacitu skladování a současně 

snižuje (až o 80%)  množství podpůrných materiálů, ze kterých se 

baterie skládá. 

 

• Baterie od 24M neobsahují kapalná rozpouštědla. To s redukcí 

podpůrných plastů a kovů snižuje výrobní náklady této lithium-iontové 

baterie o 50%.  

 

• Další výhodou je v porovnání s 

běžnou Li-Ion baterií o stejných 

rozměrech mnohem vyšší  

kapacita. 

 

Levná, leč pomalá naděje? 
 

 

Polotuhá lithium-iontová baterie  INOVACE 



Spotřeba v místě výroby - Eiffelova věž 

Urban Green Energy nainstalovala dvojici 

větrných turbín v prvním patře věže - ve 122 

metrech.  

Jejich speciální povrchová úprava zajišťuje, aby 

nerušily celkový dojem ze stavby.  

Součástí zakázky v hodnotě EUR 30 mil. budou 

instalace LED osvětlení, solárních panelů, 

tepelných čerpadel a technologie pro zachytávání 

dešťové vody. 

INOVACE 



Nové tréninkové centrum FC Manchester City 

uvažuje o kompletní soběstačné energetice pro svůj 

tréninkový areál. Technologie by mohla generovat 

levnější energii i pro přilehlé oblasti. Samotné 

tréninkové centrum v hodnotě 200 mil. eur se má v 

plánu ještě rozrůstat ve své východní části. Což by již 

mohlo být pro městskou sít příliš velké sousto. 

Spotřeba v místě výroby - Manchester City  INOVACE 



• Česká společnost HE3DA s.r.o. vyvinula unikátní 

technologii a proces výroby baterií s 3D 

prostorovými elektrodami na bázi lithiových 

nanomateriálů (HE3DA®).  

 

• Také opustili tenkovrstvé procesy a vytváří zcela 

novou platformu pro výrobu super bezpečných, 

vysokokapacitních  akumulátorů s menším 

procentem balastu, s odplyňováním, chlazením, 

regenerací elektrolytu atd. Tyto akumulátory 

snáší  neporovnatelně vyšší zátěže, což je skvělá 

vlastnost pro skladování energie nebo vyrovnávání 

a stabilizaci PV výkonů.   

 

• Společnost dokonce věří, že začne vyrábět dříve než 

Tesla v Nevadě. Díky jednoduššímu procesu HE3DA 

i nízkým investičním nákladům je to možné. 

Ani v ČR se vývoj nezastavil INOVACE 



• Mobilní energetické centrum Alfons: projekt pěti českých 

firem, které spojuje energii z větru (5 kW), slunce (5/10/20 

kW) pomocí baterií (80 kWh). Vše zálohuje dieselagregátor 

(14 kW) 

Mobilní energetické systémy:  

armáda, humanitární projekty,  

nezasíťované lokality v rozvojovém světě 

 

INOVACE 

 elektřina pro vojenské 

základny (polní 

nemocnice, vojenské 

mise v Afganistánu) 

 humanitární mise v 

místech postižených 

přírodními katastrofami 

 oblasti, které jsou mimo 

dosah energetických sítí 

 



• Hybridní fotovoltaické elektrárny (HFVE) propojují fotovoltaické panely 

s uskladněním v bateriích.  

 

• Umožní maximální využití vyrobené elektřiny z FVE  až 80% pokrytí 

dodávek elektřiny pro vlastní spotřebu  v domácnostech.  

 

• V Německu se loni instalovalo více než 20 000 podobných instalací díky 

dotacím, které pokrývají 30 % investičních nákladů na baterie. 

Dnes v ČR: solární hybridní elektrárny INOVACE 



Problém, který lze řešit 

 

Ilustrace analýzy hodinových toků elektřiny: 

VÝZVY 



Skutečná revoluce v energetice, elektromobiltě 

a využití elektřiny z OZE přijde v okamžiku, kdy 

ceny baterii klesnou pod 100 USD/ kWh.  
 

 

 

 

Revoluci tedy můžeme očekávat do 4 let !!! 

Rozvoj distribuované energie závisí  

na jejím efektivním ukládání. 

 

Klesnou ceny baterií pod 100 USD / KWH ?  

 

VÝZVY 



NAP OZE A NAP SG 

• Otázka nezní, jak se mají decentralizované zdroje 

elektřiny přizpůsobovat elektrickým sítím, ale jak se mají 

elektrické sítě přizpůsobit decentralizovaným zdrojům 

elektřiny 

• Ani umístění jaderné/uhelné elektrárny se neřídilo 

topografii sítě, vždycky se topografie sítě, její ochrana a 

řízení přizpůsobovaly požadavkům jaderné/uhelné 

elektrárny.  

• NAP OZE plánuje velký rozvoj OZE jako distribuovaných 

zdrojů do 2020, ale nemá program pro přizpůsobení DSO 

a podporu chytrých sítí před 2020.  

VÝZVY 



Bez nástroje nevznikne ani dřevěná lžíce 

• NAP SG schválený v březnu 2015 předpokládá postupné 

zavedení inteligentních sítí a dalších opatření v několika 

etapách. 

•  Do roku 2019 (přípravné období) budou dokončeny 

potřebné analýzy, navržen a odsouhlasen cílový model 

realizace inteligentních sítí v ČR, budou dokončeny a 

vyhodnoceny pilotní projekty.  

• V období 2020-2024 bude probíhat plošné nasazování 

chytrých měřidel v rámci obměny.  

• V období 2025 – 2029 bude ukončena realizace 

odsouhlaseného cílového modelu inteligentních sítí 

(s časovou rezervou do roku 2035). 

 

VÝZVY 



Bez nástroje nevznikne ani dřevěná lžíce 

• Otázka nezní, jak se mají decentralizované zdroje 

elektřiny přizpůsobovat elektrickým sítím, ale jak se musí 

elektrické sítě přizpůsobit decentralizovaným zdrojům 

elektřiny 

• Ani umístění jaderné/uhelné elektrárny se neřídilo 

topografii sítě, vždycky se topografie sítě, její ochrana a 

řízení přizpůsobovaly požadavkům jaderné/uhelné 

elektrárny.  

• NAP OZE plánuje velký rozvoj OZE jako distribuovaných 

zdrojů do 2020, ale nemá program pro přizpůsobení DSO 

a podporu chytrých sítí před 2020.  

VÝZVY 



Bez nástroje nevznikne ani dřevěná lžíce 

• Otázka nezní, jak se mají decentralizované zdroje 

elektřiny přizpůsobovat elektrickým sítím, ale jak se mají 

elektrické sítě přizpůsobit decentralizovaným zdrojům 

elektřiny 

• Ani umístění jaderné/uhelné elektrárny se neřídilo 

topografii sítě, vždycky se topografie sítě, její ochrana a 

řízení přizpůsobovaly požadavkům jaderné/uhelné 

elektrárny.  

• NAP OZE plánuje velký rozvoj OZE jako distribuovaných 

zdrojů do 2020, ale nemá program pro přizpůsobení DSO 

a podporu chytrých sítí před 2020.  

VÝZVY 



Děkuji za pozornost 

Kontakt: 

 

Pavel Antonín Stehlík: stehlik47@seznam.cz 
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