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V tuto chvíli je na řadě lokální a správně fungující energetický systém. 
Ostrovní systémy nabízejí svobodu a nezávislost v získávání vlastní 
energie a to za stálou cenu. Je-li slunce jediným dostupným zdrojem 
energie, je situace jednoduchá. Zajistíte si solární systém, který bude 
dostačovat vašim potřebám. 

Jestliže však existuje více zdrojů, mohou podpořit váš solární systém. Je 
skutečností, že slunce není schopno vždy plně pokrýt vaše požadavky 
na energii. Solární systém bývá často podpořen generátorem či větrnou 
turbínou. Tyto energetické zdroje mohou zajistit zbytek chybějící ener-
gie. Takové systémy se nazývají hybridními.

Solární systémy dělíme na stejnosměrné (DC) a střídavé (AC).

DC systémy
Ve stejnosměrných systémech je sluneční energie přeměňována na 
regulovanou DC elektrickou energii. Tato energie nabíjí jak baterii tak 
přímo zásobuje stejnosměrné spotřebiče na 12 nebo 24 V. Jediným 
zařízením mezi solárním (FV) panelem a spotřebičem je FV regulátor 
(nabíječ). Tento regulátor řídí nabíjecí napětí/proud pro baterie a také 
stabilizuje napětí pro spotřebiče. Tyto jsou přímo připojené k baterii. 

V případě spotřebičů na střídavý proud (AC) tzv. off-grid invertor ze stej-
nosměrného napětí z baterie či solárního systému vyrobí střídavý proud 
AC, kterým mohou být zásobeny spotřebiče na 230 V AC.

Když nám schází energie – hybridní systém – v případě nedostatku 
sluneční energie může být k systému připojen generátor (benzínový, 
naftový nebo plynový). V takovém případě je místo off-grid invertoru 
připojeno hybridní zařízení, které slouží jako off-grid invertor a součas-
ně jako nabíječ baterií (charger). Toto zařízení automaticky spouští či 
vypíná generátor a to tak, aby maximalizovalo využití energie ze slunce, 
a současně pečuje o baterii tak, aby nám sloužila co nejdéle. 

Záložní systém (UPS – Uninterruptible Power 
Supply – nepřerušitelný zdroj napájení) 
Sluneční energie může být také kombinována s připojením k rozvodné 
síti. Pakliže je taková síť nespolehlivá a sluneční energie je nedostatek 
(např. v zimě) je vhodné takový systém podpořit záložním generátorem. 
Pro takové případy se využívají Off-grid/charger zařízení se dvěma 
řízeným vstupy AC energie. Takové zařízení umí automaticky přepínat 
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Elektrická rozvodná (distribuční) síť zdaleka není tak spolehlivá, 
jak si mnohdy myslíme. Častou příčinou nespolehlivé sítě je její ne-
dostatečná infrastruktura, zastaralost či poškození díky přírodním 
kalamitám. Vše se komplikuje v případě, že v místě potřeby není 
vůbec elektrická přípojka a to z řady důvodů. Většinou je objekt 
o samotě a vybudování elektrické přípojky by bylo velmi drahé. 
Ale spolehlivou dodávku elektrické energie přesto potřebujete. 



mezi rozvodnou sítí a generátorem. Dává ale přednost 
sluneční energii. V případě, že takové energie je málo 
a poklesne nám kapacita baterií pod stanovenou úro-
veň, připojí se částečně i rozvodná síť, která dobije ba-
terie a pomůže solárnímu systému. V případě přebytku 
energie tyto přebytky neumožní předat do sítě. 

Střídavé AC systémy
Pro větší solární systémy, jejichž základní úlohou je 
napájet spotřebiče střídavé AC elektrické energie, je 
mnohem výhodnější okamžitě převádět sluneční DC 
energii na střídavou AC. Proto je nazýváme AC sys-
témy. Tyto systémy vykazují vyšší energetickou účinnost 
než DC systrémy. On-grid síťové invertory převádějí 
sluneční DC energii na střídavou. Takový invertor 
vyžaduje pro svůj provoz „rozvodnou síť“, kterou jim 
supluje Off-grid invertor/charger. Veškerá přebytečná 
a nevyužitá energie spotřebiči je použita pro dobíjení 
baterií.

Ostrovní AC systém s generátorem nebo sítí
Nedostatek sluneční energie je opět možné doplnit generátorem či rozvodnou sítí nebo, 
v případě záložního zdroje, obojím. Takové systémy je možné vytořit pro třífázové FV 
systémy s jednou baterií. Zálohované okruhy pro spotřebiče mohou být jednofázové nebo 
i třífázové.

Pomocný regulovaný AC výstuo se využívá v případě, že jsou baterie plně nabité a máme 
přebytek sluneční energie. V tuto chvíli jsou připojeny velké spotřebiče, které by jinak byly 
odpojené, jako například zásobník horké vody TUV.

Hybrtidní systémy mohou být blízkou budoucností pro zásobování elektrickou energií 
obytných i kancelářských aglomerací. Maximální využití čisté sluneční energie by mělo 
být v našem existenčním zájmu.          


