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WIEŚ 
Wieś Bušanovice znajduje się na południowym zachodzie Czech, u podnóży Gór 

Szumawskich, w powiecie Prachatickim. Najbliższe większe ośrodki miejskie to Vlachovo 

Březí i Volyně. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1315 r. Obecnie Bušanovice 

zamieszkuje 260 osób. 

 

Klimat 

Okolica przez cały rok jest narażona na silne wiatry.  

Temperatura otoczenia wynosi -15°C z poprawką na wiatry.  

Wysokość od 540 do 574 m n.p.m. 

Średnie temperatury powietrza atmosferycznego podczas sezonu grzewczego: 

miesiąc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

średnia temperatura powietrza 

(w °C) 
11.6  7 2 -1.3 -2.3 -1.4 2.4 6.3 11.3 

 

RYS HISTORYCZNY  
 

Powodem dla stworzenia elektrowni słonecznej była możliwość wykorzystania zasobów 

energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej. Instalację elektrowni słonecznej 

ułatwiło dofinansowanie z Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, udzielone 

zgodnie z programem OPPP. Ta konkretna instalacja stanowi część zobowiązań Czech do 

uzyskania do 2010 r. 8% całkowitej wyprodukowanej mocy z zasobów odnawialnych.  

Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. 

 



DOŚWIADCZANIE 
 

Proces partnerstwa 

Głównymi partnerami biorącymi udział w przedsięwzięciu były:  

 Ceska sporitelna a.s. 

 E.ON a.s.  

 Alianz pojistovna a.s. 

 Schüco International KG 

 

Dane techniczne 

Rozruch elektrowni słonecznej nastąpił w dniu 29 stycznia 2007 r., a dopuszczenie do 

funkcjonowania w cyklu ciągłym miało miejsce 1 lutego 2007 r. Skonstruowano ją na terenie 

nieużytków, ma działce on umiarkowanym nachyleniu.  

Poniżej podano parametry techniczne elektrowni: 

 obszar działki:     13,500 m2 

 zainstalowana moc prądotwórcza:   693 kWp 

 zainstalowana moc prądotwórcza inwertera:  600 kWp 

 ilość paneli słonecznych:     5,320 szt. 

 powierzchnia paneli:    6,170 m2 

 typ paneli słonecznych:    Mitsubishi PV-MF 130EA 2L 

 inwertery:       2 × Solar Max 300 C 

 ilość energii wytwarzana w ciągu roku:  628,000 kWh (przewidywana) 

 

KOSZTY I KORZYŚCI  
 

Uzasadnienie ekonomiczne projektu 

 całkowity koszt inwestycji  85.000.000 CZK 

 wkład z funduszu OPPP  29.200.000 CZK 

 koszt instalacji 1 kW mocy  141,60 CZK 

 koszt wytworzenia   1.47 CZK/kWh 

 

Całkowity koszt inwestycji w wysokości 85,000,000 CZK pozwolił na wykorzystanie zasobów 

energii odnawialnej – w tym przypadku promieniowania słonecznego – do wytwarzania 

energii elektrycznej. Spodziewana roczna produkcja energii w wysokości 628,000 kWh 

wystarczy, by zaopatrzyć w nią 172 gospodarstw domowych z ich 343 mieszkańcami. Cena 

Zakupu Energii Elektrycznej generowanej z zasobów elektrowni słonecznej została 

określona w Decyzji Urzędu Regulacji Rynku Energetycznego Nr 8/2006 z 21 listopada 

2006, w której definiuje się wsparcie dla energii generowanej ze źródeł odnawialnych, 



kogeneracji oraz energii z zasobów dodatkowych. Cena obowiązująca dla elektrowni 

słonecznych oddanych do użytku po 1 stycznia 2006 wynosi 13,460 CZK/MWh. 

Dochody z tytułu energii dostarczanej do sieci przy zakładanej produkcji rocznej na 

poziomie 628,000 kWh wyniosą 628 × CZK 13,400 = 8,415,200 CZK/rok. 

Wynikająca stąd stopa zwrotu z inwestycji (ROI) wynosi zasadniczo 10,1 roku. 

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 

Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Operatora, energia elektryczna generowana z 

energii słonecznej oznacza obniżenie emisji CO2 o 725 ton rocznie w porównaniu z 

wykorzystaniem standardowych zasobów energetycznych. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI 
imię i nazwisko osoby kontaktowej: inż. Aleš Korostenský 

stanowisko: prezes spółki 

organizacja: Korowatt s.r.o. 

adres: 13 Bušanovice, Bušanovice, 384 22, Czechy  

tel.: +420 602 249 694, +420 777 207 801 

fax: +420 388 329 552 

e-mail: korowatt@seznam.cz  

 

 

Niniejsze studium przypadku zostało przygotowane przez SEVEN w ramach 

projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG REGIO 

– “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N) w ramach Programu 

INTERREG IIIC. 
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