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Co to znamená?
Chceme dům, který nemusí být napojený na sítě a vyrábět si potřebnou energii, tedy 
elektrickou energii a teplo sám.

Základní otázka: JE TO MOŽNÉ?
se v zásadě dělí na dvě podotázky:

1) Je to technologicky možné? Jsou již technologie na takové úrovni, aby to šlo? Pokud 
odpovíme ano, tak si někdo řekne, hurá, jde to, tak to zavedeme všude! 
Jenže tak to bohužel není.

2) Je to finančně, ekonomicky možné?

Příklad:
Vezměme si například fotovoltaickou elektrárnu instalovanou na střechu. Představme si, 
že na dům umístíme panely, co vyrobí 20 kW za hodinu. Takováto elektrárna vám dá za rok 
min. 20 MW elektrické energie. To by vám stačilo s tepelným čerpadlem na topení i běžnou 
spotřebu el. energie na celý rok. A ještě by vám zbylo. Jenže slunce svítí hlavně v létě a vy 
nemáte přebytečnou energii kam uložit. Protože nejvíce potřebujete na topení přes zimu. 
Někdo řekne, dáme to do baterek. Hm, jenže kolik stojí baterie na třeba 10 MW? Řekněme, 
že v dnešní době stojí 10 kW cca 100 000 Kč, tedy 10 000 Kč za 1 kWh. 
10 MW = 10 000 kW × 10 000 Kč = 100 000 000 Kč. Tedy úložiště pro vaši elektrickou energii, 
co jste si vyrobili v létě, by stálo 100 mil. Kč! To je sice technologicky funkční řešení, 
ale z ekonomického hlediska zcela nereálné.

V ZÁSADĚ NESTAČÍ ŘÍCI, CHCEME EKOLOGICKOU ENERGII!
MUSÍME ŽÍT V REALITĚ

Lidé potřebují jíst, přepravovat sebe i náklad, tedy energii pro pohyb: auto, vlak, letadlo
a také energie pro domácnost: teplo, světlo, spotřebiče – lednička, pračka, TV apod.
Vše musí být nejen technologicky možné, ale i cenově dostupné!

MY ZDE PŘICHÁZÍME S ŘEŠENÍM 
ENERGIE PRO RODINNÝ DŮM

A TO JAK NA TOPENÍ,
TAK I PRO DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
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