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Opatření: E/2 – instalace FV panelů na střeše 78. MŠ, Sokolovská 30, Plzeň 

V roce 2013 byla realizována instalace fotovoltaických panelů na 78. mateřské šklole v Sokolovské 

ulici v Plzni. Tato mateřská škola je od září 2011 sedmitřídní, je umístěná ve vnitrobloku 

lochotínského sídliště a je komplexem pěti jednopodlažních typizovaných pavilonů spojených plně 

uzavřenou chodbou. 

Celý projekt spočíval v istalaci 83 FV panelů spolu s 6 střídači typu Fronius IG30. Polykrystalické 

křemíkové moduly QPVX SL240TO-30P o celkové ploše 141,1 m2 byly osazeny na střechu jednoho 

pavilonu pod úhlem 115° s orientací na jihozápad. Celkový výkon istalace je 19,92 kWp, přičemž 

elektrárna do září 2018 vyrobila 78,5 MWh elektrické energie. Roční výroba se tedy pohybuje v 

průměru okolo 15 MWh, konkrétní výroba závisí na úhrnu slunečního záření. 

 

Elektrická energie vyrobená prostřednictvím FV článků je aktuálně ve stejném okamžiku 

spotřebovávána veškerými elektrickými spotřebiči v objektu, nevyužitá energie je předávána do 

veřejné elektrické sítě a na základě smlouvy s ČEZ Prodej, s.r.o. vykupována za cca 0,30 Kč/kWh. Na 

veškerou vyrobenou elekřinu je získáván zelený bonus za cenu stanovenou Věstníkem Energetického 

regulačního úřadu pro dané období (na rok 2018 byl zelený bonus pro popisovaný druh FVE vyhlášen 

ve výši 2 295 Kč/MWh). V průběhu roku se přímo v objektu MŠ spotřebuje cca 20 % vyrobené 

elektrické energie, což představuje úsporu ve spotřebě elektrické energie téměř 3 000 kWh a 

v nákladech více než 10 tis. Kč (v cenách roku 2018).  

Při celkových investičních nákladech na pořízení FVE 772 896 Kč a po zahrnutí získané podpory ze 

zeleného bonusu, výkupu elektřiny předané do sítě a nákladů na elektřinu, která by jinak MŠ 

nakupovála ze sítě, je návratnost celého projektu cca 16 let. Při uvažování životnosti panelů 30 let lze 

zkonstatovat, že projekt je návratný, a to i při zahrnutí nákladů na obnovu měničů, jejichž životnost je 

cca 15 let. 20% využití vyrobené elektrické energie je v celku nízké, pokud by se podařilo zvýšit 

využití, prostřednictvím FV panelů vyrobené, elektrické energie přímo v objektu mateřské školy např. 

na 50 %, byla by návratnost projektu cca 13 let, při 100% využití vyrobené energie by prostá 

návratnost celého zařízení byla 9 let. 

Zdroj: https://gis.plzen.eu/sprava/ 
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I s ohledem na skutečnost, že dle zkušeností provozovatele FVE funguje zařízení po celou dobu bez 

závad a zcela samostatně bez zásahů obsluhy, lze projekt považovat za úspěšně odzkoušený a 

obdobné projekty lze doporučit k realizaci, při které je však třeba důkladně zvážit výši podílu 

elektrické energie využité přímo v místě realizace. 

Kontakt na realizátory projektu: 78. MŠ, 377 521 050; CNE a.s., 373 315 467  


