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Představení skupiny Solar Global

Ryze česká společnost založena roku 2009 vstoupila na trh jako významný 
investor do obnovitelných zdrojů a moderní energetiky.

Aplikujeme inovativní technologie a chceme udávat směr rozvoje 
energetického sektoru.

Investujeme do ojedinělých projektů ještě ve fázi, kdy česká legislativa pro 
dané technologie teprve vzniká.

Zaměřujeme se na fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, 
bateriové systémy a nabíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu.

Patříme v ČR mezi TOP5 provozovatelů obnovitelných zdrojů.



Fotovoltaické elektrárny

Provozujeme 29 fotovoltaických 

elektráren o celkovém výkonu 

36MW.

Tento měsíc byla uvedena 

do provozu FVE Krzywda (PL) 

o výkonu 900kW.

Letos spustíme projekt FVE 1MW

ve španělské lokalitě Alicante, 

v ČR nás čeká FVE Radvanice 
3MW + BESS 1MW/1MWh



Vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna na řece Svratce prošla kompletní rekonstrukcí v 
roce 2017. Systém tvoří 2 Francisovy turbíny napojené na generátory 
dosahující špičkového výkonu 310kW.



Bateriové systémy

Jako vůbec první v ČR jsme v roce 2017 instalovali velkokapacitní bateriový 
systém o výkonu 1MW a kapacitě 1,1MWh.

Aktuální legislativa ČR prozatím neumožňuje rychlejší rozvoj a širší 
uplatnění BESS v energetice, přesto máme připraveno několik projektů 
s kapacitou < 100MWh, některé již ve fázi stavebního povolení.

Proto další bateriový systém zprovozníme 
v německém Schönwaldu. S parametry 
1MW/1MWh se stane součástí 
naší FVE o výkonu 670kW. 
A to ještě letos.



Vize a nové výzvy

Česká republika, Německo, Polsko, Španělsko – zde všude máme pobočky.

Cílíme na FVE projekty o celkovém výkonu 

100MW.

Přistupujeme k tomu cíli odpovědně, hledáme projekty, které je možné 
realizovat v krátkodobém horizontu bez zbytečných legislativních 
průtahů. Představy některých investorů o stavbě FVE například na 50ha 
považujeme za téměř nerealizovatelné a velmi zdlouhavé.

Připravujeme se i na pilotní projekt agrivoltaiky. Vlastníme již vhodný 
pozemek a zjišťujeme konkrétní podmínky a požadavky legislativy pro 
tento způsob koexistence zemědělství a energetiky.



Vize a nové výzvy

Využití vodíku považujeme za jeden z důležitých kroků pro dekarbonizaci. 
Především v letecké, lodní, kamionové a hromadné dopravě. Věříme, 
že má ambice stát se, spolu s bateriemi, primárním zdrojem a 
pohonem v mobilitě a dopravě. 

V našem novém vývojovém a logistickém centru v Napajedlech 
připravujeme projekt výroby zeleného 
vodíku. Zdrojem bude FVE na střeše a 
plášti budovy. 

V současnosti probíhá zpracování studie 
proveditelnosti, souběžně vybíráme 
dodavatele technologie. Předpokládáme, 
že uplatníme elektrolyzér o příkonu 

450-700kW.
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