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1 ÚVOD 

V posledních letech dochází ke zvýšenému zájmu o střešní instalace v sektoru rodinných domů. 

Jedná se o malé instalace se špičkovým výkonem do 10 kWp. Tento vývoj je zapříčiněn změnou 

v dotačním systému (dnes Nová zelená) podporujícím malé fotovoltaické elektrárny sloužící pro 

vlastní spotřebu domácností. Zároveň dochází ke snížení pořizovací ceny fotovoltaických a bateri-

ových systémů. Další výhodou je v případě výpadku možnost nezávislosti na síti. Spolu se zdražu-

jící se elektrickou energií je tak investice do střešní fotovoltaické instalace stále výhodnější. Do 

budoucna je předpokládán zvyšující se nárůst malých střešních instalací, proto je přínosné prove-

dení obecních, regionálních či celostátních průzkumů o potenciálním výkonu těchto malých insta-

lací a jejích dopadů na elektrickou síť. Tento příspěvek se zabývá odhadem celkového technického 

potenciálu střešní fotovoltaiky (FVE) a sumarizuje jednotlivé metodiky aplikované na části obce. 

2 FOTOVOLTAICKÉ KALKULAČKY 

Pro přibližný odhad výroby střešních FVE bylo vytvořeno mnoho 

pomocných nástrojů. Pro Českou republiku je např. dostupná kal-

kulačka e.on. Pro odhad využívá podklady z družicového snímko-

vání, ze kterých je přibližně odečtena plocha střechy. Jelikož je 

množství vstupních dat omezené, tak celkový potenciál střešní in-

stalace je značně podhodnocen z důvodu využití pouze části stře-

chy. Další podobné kalkulačky nabízí například společnost Tesla 

a IKEA. Nejpokročilejším pomocným nástrojem pro odhad po-

tenciální produkce je v současné době Project Sunroof od společ-

nosti Google. K březnu 2019 je spuštěn pro USA, Německo 

a Velkou Británii. Tento online nástroj pro svůj odhad využívá 3D 

mapové podklady radiační mapy spolu s Google Earth. Nástroj je 

schopný dle zadané adresy detekovat střešní plochu a odhadnout 

její potenciál s ohledem na sklon a orientaci vůči světovým stra-

nám viz. Obrázek 1. Tato aplikace byla poprvé spuštěna v rocen 

2015 a od té doby je průběžně vylepšována a dále vyvíjena ve 

spoluprací s distributory elektřiny (např. e.on) [1].  

Obrázek 1: Project Sunroof [2] 
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3 ODHAD POTENCIÁLU 

Výše uvedené fotovoltaické kalkulačky v České republice buď nejsou dostupné či nedosahují po-

žadované přesnosti. Proto je nutné k odhadu celkového potenciálu při plošném užití postupovat od-

lišně. Do budoucna se však pro podobné plošně aplikovatelné odhady nabízí využití radiačních 

map spolu s 3D mapami webu mapy.cz či lidaru. Následující kapitoly shrnou doposud využité me-

todiky aplikované na obec Moravany u Brna spolu s vlastním návrhem odhadu aplikovaným zobra-

zené území viz. Obrázek 2 (celkem je uvažováno 1000 zastavěných pozemků). 

 

Obrázek 2: Náhled zpracované části obce [3] 

3.1 METODIKA DLE STUDIE ENACO 

Metodika ze studie [4] (2015) uvažuje s předpokladem, že pouze 25 % jiných budov a 55 % rodin-

ných a bytových domů je vhodných pro umístění fotovoltaické instalace při využití pouze jedné tře-

tiny střešní plochy u vhodných domů. Původní metodika využívá ke stanovení střešní plochy data o 

podlažnosti budov. Z důvodu výskytu převážně jednopodlažní rodinných domů na zkoumaném 

území, jsou údaje o podlažnosti zanedbány a je uvažováno pouze se zastavěnou plochou (včetně 

nádvoří). To do metodiky vnáší statistickou chybu. Postup výpočtu zobrazuje Tabulka 1. 

Zastavěná plocha (zahrnuté RD/BD) Sz [m
2
] 127611

Zastavěná plocha (ČSÚ) SČSÚ [m2] 294300

Podíl využitelnosti střechy Kv [ - ] 0,33

Podíl vhodných RD/BD KRD [ - ] 0,55

Podíl vhodných jiných budov KJ [ - ] 0,25

Plocha zabíraná panelem Sp [m2] 1,73

Špičkový výkon panelu Ppk [kWp] 0,325

Celkový potenciál (vlastní data + ČSÚ) Ccelk = (Sz/Sp)·Ppk·KRD·Kv + ((SČSÚ-Sz)/Sp)·Ppk·KJ·Kv [kWp] 6 934,6  

Tabulka 1: FV potenciál části obce dle metodiky ze studie ENACO [7] 

3.2 METODIKA POUŽITÁ V OPONENTSKÉM POSUDKU PRO NKEP 

Ke konci roku 2018 byly zveřejněny výsledky studie [5] jejíž součástí je odhad potenciálu střešní 

fotovoltaiky ČR. Tato studie operuje s podobnými předpoklady jako [4], ovšem tuto úvahu dále 

rozšiřuje o navýšení střešní plochy o 50 % pro rodinné domy se sedlovou střechou. Ze studií uvá-

děného rozsahu využitelnosti budov byla vybrána hodnota 70 % jelikož se nejvíce blíží vlastnímu 

průzkumu (55% využitelnost jiných budov). Podíl sedlových střech je stanoven na 50 % celkového 

počtu rodinných domů (10 % u jiných budov). Metodiku výpočtu zobrazuje Tabulka 2. 

Zastavěná plocha (zahrnuté RD/BD) Sz [m
2
] 127611

Zastavěná plocha (ČSÚ) SČSÚ [m
2
] 294300

Koeficient rozšíření plochy sedlových střech Ks [ - ] 1,5

Podíl sedlových střech RD PsRD [ - ] 0,5

Podíl sedlových střech jiné budovy PsJ [ - ] 0,1

Podíl využitelnosti střechy Kv [ - ] 0,33

Podíl vhodných jiných budov KJ [ - ] 0,55

Podíl vhodných RD/BD KRD [ - ] 0,7

Plocha zabíraná panelem Sp [m2] 1,73

Špičkový výkon panelu Ppk [kWp] 0,325

Celkový potenciál (vlastní data + ČSÚ) Ccelk = (Sz/Sp)·(Ks·PsRD+1-PsRD)·Ppk·KRD·Kv + ((SČSÚ-Sz)/Sp)·(Ks·PsJ+1-PsJ)·Ppk·KJ·Kv  [kWp] 12 890,0  

Tabulka 2: FV potenciál části obce dle metodiky z posudku pro NKEP [7] 
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4 METODIKA ODVOZENÁ Z ČSN EN 15316-4-3 

Tato kapitola navrhuje metodiku ověření odhadu celkového potenciálu metodou vycházející 

z normy EN 15316-4-3. Ačkoli se jedná o časově náročnější metodu aplikovatelnou pouze na malé 

obce, může přinést lepší pohled do problematiky odhadu potenciálu z důvodu množství nasbíra-

ných statistických dat. Oproti běžně využívaným radiačním mapám je vycházeno z map fotovol-

taického potenciálu (udávají kWh/rok z 1 kWp instalovaného výkonu). Zlomek ve vzorci (1) před-

stavuje počet panelů (So – zastavěná plocha, Ts – typizace střechy, Kv – koeficient využití střechy, 

Sp – plocha panelu). Počet panelů je násoben špičkovým výkonem panelu Ppk, ročním potenciálem 

Ppo/r, koeficientem pro vliv teploty Ktep majícím hodnotu 0,8 (vysoce větrané prostředí viz. norma 

[4]) a koeficientem orientace dané části střechy Kor. 

 

  (1) 

 

Tento vzorec je aplikován na každou dílčí část střechy s orientací S, SV, V, JV, J, JZ, Z a SZ. Část 

orientované střechy je povrch části dělený půdorysem. Jelikož ne u každého domu je využitelný 

půdorys celý, tak pro některé stavby je tato hodnota snížena na Satyp. V zápisu jsou také domy rozli-

šeny dle typu střechy na sedlové (půdorys je rozšířen koeficientem Tst = 1,5 [5]) a vodorovné 

(Tst = 1). Přehled vstupních dat u výběru domů zobrazuje Tabulka 3. 

obl. parcela So Satyp Tst Sp Ppk S SV V JV J JZ Z SZ S SV V JV J JZ Z SZ S SV V JV J JZ Z SZ

B 662/55 198 1,5 1,73 0,325 0,15 0,35 0,15 0,35 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,75 0,95 0,75

B 662/64 199 160 1,5 1,73 0,325 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6 0,8 0,95 0,8

B 662/748 222 1,5 1,73 0,325 0,15 0,2 0,5 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,8 0,95 0,8

B 662/787 300 1 1,73 0,325 1 0,5 0,95

informace o domu panel podíl střechy využití plochy Kv účinnost při sklonu Kor

 

Tabulka 3: Přehled zápisu vstupních dat pro vlastní metodiku 

Využití této metodiky přichází se zpřesněním odhadu, jelikož je do celkového potenciálu zahrnut 

vliv každého domu. Přesto jsou do této metodiky zanesené dílčí statistické chyby, a tak je nutné 

celkový odhad brát s patřičnou rezervou. 

4.1 SROVNÁNÍ 

Pro získání celkového obrazu je nutné provést srovnání jednotlivých metodik viz. Obrázek 3. Žlu-

té sloupce zobrazují výsledné odhady převzatých metodik pro fragment obce. Zelené sloupce jsou 

výsledky vlastního průzkumu. Červené sloupce doplňují údaj o maximální technický instalovatelný 

výkon. Při modifikaci využití FV tašek je předpokládán výkon 150 W/m2 [6] střešní krytiny u sed-

lových střech (u vodorovných střech je zachováno využití FV panelů) při 70% využití plochy (30 

% rezerva pro okraje štítu). 
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Obrázek 3: Srovnání jednotlivých metodik 
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5 ZÁVĚR 

Jednotlivé metodiky byly aplikovány na celé území obce, data o zastavěnosti rodinnými domy jsou 

výsledkem vlastního průzkumu (z důvodu aktuálnosti dat). Výsledky jednotlivých metodik se 

značně liší. První dvě plošně užité metodiky jsou vhodné pro aplikaci na celostátní či krajské úrov-

ni z důvodu zanedbávání spousty lokálních faktorů. Lokálními faktory může být rozuměna napří-

klad orientace cest (z toho vycházející orientace střech domů svažujících se k ulici), typ zástavby 

(rodinné domy, řadová zástavba, bytové domy, komerční objekty, průmyslové haly), typ střechy 

(rovná, sedlová, sedlová s vikýři, atypická) a orientace střech. Výše uvedené faktory uvažuje navr-

hovaná metoda. Obrázek 3 zobrazuje jak technické maximum instalovatelného výkonu, tak i účin-

ný potenciál. Dále byl odhad rozšířen o využití fotovoltaických tašek. Potenciál vodorovných a již-

ně orientovaných střech se při užití modifikace o FV tašky příliš nezvětšil. To je dáno z důvodu 

uvažování tašek pouze na sedlové střechy a velkým podílem průmyslových hal s vysokou užitnou 

plochou vhodnými pro panely. Potenciál vodorovných a jižně orientovaných střech tvoří přibližně 

60 % celkového FV potenciálu obce. 
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