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Plzeňský kraj Plzeňský kraj –– kraj Sluncekraj Slunce

Loni byl Plzeňský kraj největším dodavatelem solární elektřiny v Čechách, přičemž zájem o výstavbu se 
stále stupňuje. Kromě domácích elektrárniček na střechách vyrůstají v našem kraji i velká černá pole. 
Pokud všechny projekty vyjdou a budou schváleny, můžeme se těšit na výkon 370 MW, který půjde ze 
západních Čech (pro srovnání jeden reaktor Temelína má výkon 1000 MW).

Menší elektrárny Vybrané velké elektrárny
Holýšov V Holýšově na Domažlicku vyrostou tři 

obrovské solární elektrárny. Jejich výkony 
jsou 702 kW (květen 09), 902 kW (září 09) 
a 2,31 MW (srpen 09). Tato elektrárna 
bude schopná (až bude v plném provozu) 
zajišťovat energii pro zhruba 800 
domácností. O ekologické sekání trávy pod 
panely se stará stádo ovcí.

Chlumčany
Chlumčanská elektrárna o výkonu 
620 kW je jednou z nejstarších 
fotovoltaických elektráren na území 
západních Čech. Elektrárnu 
provozuje firma Hanecko v bývalém 
dole Eliška.

Ve výpočtech je použita průměrná 
rodinná spotřeba na 4,5 kW (výkon)

VOŠ a SPŠ elektrotechnická - Plzeň

Na této střední škole jsou 
instalovány články o rozloze 1,7 m2. 
Výkon je zhruba 0,2 kW.

ZČU – Fakulta elektrotechnická

Na Západočeské 
univerzitě jsou od 
roku 2004 
instalovány články o 
rozloze 163,2 m2 a 
výkonu 20kW.

Vaše elektrárny

Planá
Výkon těchto článků o rozloze 210 
m2 dává do sítě výkon 38 kW. 
Elektrárnu provozuje Lesní 
společnost Přimda.

Stráž u Tachova
Výkon této elektrárny je 440 kW. 
Provozovatelem je Lesní 
společnost Přimda. Elektrická 
energie je dodávána do sítě a 
pořizovací náklady této elektrárny 
byly 48,5 mil. Kč.Sklon střechy

Při instalaci solárních 
panelů je důležité 
věnovat pozornost 
sklonu střechy a její 
orientaci (sever, jih, 
západ, východ)

Meclov
Jedna z největších elektráren v ČR by měla 
stát poblíž Meclova a dokončena by měla 
být v polovině roku 2010. Její výkon by měl 
být ohromných 10,9 MW. Stavba bude také 
tří fázová a první část o výkonu 710 kW by 
měla běžet na přelomu roku 2009-2010.

Výroba panelů v Klenčí pod Čerchovem
Letos v červenci otevřela firma LINTECH v prostorách bývalé keramičky linku na výrobu solárních 
panelů. Linka vyprodukuje až 4500 panelů měsíčně. Výrobní postup je převzat z německé firmy, kde 
byli zaměstnanci Lintechu vyškoleni. Po výrobě prochází panel solárním simulátorem, jenž testuje 
výkon. Záruka na panel je 5 let a garantován je pokles výkonu po deseti letech na 90%. Kromě 
výroby panelů provádí firma i návrh projektu a vlastní instalaci včetně dokladů a povolení.


