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Heiko Hildebrandt
Diplomovaný inženýr, společník a jednatel

”Zpočátku šlo o vizionářskou myšlenku, mezitím však energetická 
revoluce dostala velmi konkrétní podobu a je již nezpochybnitelné, 
zda ji lze uskutečnit. Dnes již nepracujeme pouze na pouhém počtu 
kilowatthodin, ale vyvíjíme užitečné a nákladově efektivní komponenty 
pro zcela udržitelné dodávky energie.“

Sascha Krause-Tünker
Diplomovaný obchodník, Finance a poradenstvi

Milníkem, který si nikdo nedovedl představit na začátku energetických 
změn, je skutečnost, že energie z větrných a solárních elektráren bude 
již v roce 2020 tou nejlevnější a tento trend bude i nadále pokračovat.
Dnešní doba má jiné výzvy: Klíčové je zrychlit nasazení obnovitelných 

zdrojů energie, zajistit stabilitu sítí a propojit výrobu energie, zemědělství 
a ochranu životního prostředí. To je náš cíl a přidaná hodnota našeho 

vertikálního bifaciálního konceptu Agri PV.
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Cílem společnosti Next2Sun GmbH je přidat do energetické revoluce nový 

komponent pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Hlavní myšlenkou 

naší koncepce elektrárny je vertikální instalace konkrétních solárních panelŮ, 

které jsou schopné využívat světlo z obou stran („bifaciální“)moduly)..

Obě strany modulů směřují na východ a západ, což vede k vrcholu ve výrobě energie v dopoled-
ních hodinách a večer. S rostoucí expanzí obnovitelných energií se rozdíly mezi dobami vysoké a 
nízké spotřeby energie z větru a sluneční energie dále zvětšují. Téměř denně se ukazuje v ranních 
a večerních hodinách, že je spotřeba vysoká, ale napájení ze solárních elektráren je nízké: během 
těchto hodin jsou ceny elektřiny nejvyšší, což znamená malou zásobu. Fáze velmi nízkých nebo 
dokonce záporných cen v poledne se naopak nadále zvyšují, což je znakem nadprodukce. Náš 
koncept Next2Sun je ideálním řešením tohoto problému!

Next2Sun elektrárny dodávají energii do sítě, když ostatní fotovoltaické elektrárny vyrábějí na 
nízké úrovni. To ulehčí zejména těm elektrickým sítím, které mají nižší úroveň napětí. Next2Sun 
elektrárny mohou dodávat do systému i tam, kde sítě již běží téměř na plný výkon kvŮli 
konvenčním větrným a fotovoltaickým elektrárnám.

Náš fotovoltaický systém těží přímo ze situace na trhu. Vzhledem k tomu, že ceny elektřiny jsou 
obvykle nižší v poledne a vyšší v ranních a večerních hodinách, dosahují naše elektrárny vyšších 
prŮměrných výnosŮ. V současné době obvykle dosahujeme o 5 až 10% vyšších tržních ziskŮ 
ve srovnání s konvenčními fotovoltaickými elektrárnami. Nejen v prŮběhu výroby elektřiny, ale 
také co se týče výšky konkrétních výnosŮ, jsou Next2Sun elektrárny o mnoho krokŮ napřed před 
klasickými elektrárnami orientovanými na jih. V závislosti na typu použitého modulu lze dosáhnout 
o 5 až 15% vyšších energetických výnosŮ nai nstalovaný kWp.

Výzvy energetické revoluce s největší pravděpodobností 
vyřeší společnosti ochotné zpochybnit stávající řešení 
tím, že budou hledat inovace. Mateřské společnosti 
Ökostrom Saar GmbH a Solverde Bürgerkraftwerke 
Energiegenossenschaft eG přivedly společně vývoj 
nového typu fotovoltaické elektrárny  do fáze prodeje. 
Obě společnosti úspěšně rozvíjejí projekty v oblasti 
obnovitelných energií. Next2Sun kombinuje know-how 
obou společností. V roce 2017 získala naše začínající 
společnost cenu PV Magazine „Top Innovation“ za vývoj 
nového fotovoltaického systému. Práce společnosti 
Next2Sun se však neomezuje pouze na vývoj a 
optimalizaci technologie elektráren, ale zahrnuje také 
vývoj vhodných 

projektových lokalit pro implementaci vlastního 
fotovoltaického řešení.

Náš tým pŮsobí z kanceláří v Berlíně, Freiburgu 
a Merzigu a máme několikaleté zkušenosti jako 
provozovatelé elektráren a vývojáři projektŮ. Před 
vybudováním největší evropské bifaciální fotovoltaické 
elektrárny jsme strávili několik let shromažďováním 
údajů z prototypových elektráren. Jako dlouhodobí 
aktéři v oblasti energetické revoluce, i jako zkušení 
vývojáři projektŮ, jsme nadšení z množství možností a 
téměř globální použitelnosti tohoto nového konceptu.

Společnost Next2Sun GmbH byla založena v roce 2015 za účelem zavedení 

nového typu systému fotovoltaických elektráren, který na rozdíl od konvenčních 

fotovoltaických systémŮ dosahuje svých výrobních vrcholŮ ráno a večer.

O NEXT2SUN 

TRH
Vyšší výnos  + Vyšší tržní hodnota  = O 20 % vyšší

02  O  N E X T 2 S U N N Á Š  K O N C E P T    03

NÁŠ KONCEPT 

6:00 12:00 18:008:00 14:00 20:00 4:00 10:00 16:00 

  Next2Sun 
  Koncept

  Konvečni 
  FV

  EPEX 
  Spotmarkt



V závislosti na typu použití bude strojní zařízení používané k zemědělství i samotná fotovoltaická elektrárna 
technicky upravena tak, aby umožňovala optimální využití plochy. (Příklady: ochrana proti poškození od 
odlétajících kaménkŮ nebo poškození kabelu při pastvině)

Dalším potenciálním využitím konceptu Next2Sun, který je ve skutečnosti velmi zajímavý, je výroba provozní 
elektřiny pro vlastní odběr. Výrobní profil našich elektráren je zvláště vhodný pro provoz mléčných farem, 
protože umožňuje velmi vysoké kvóty vlastní spotřeby. Velkou část odběru provozní elektřiny lze uspokojit 
vlastní výrobou, aniž by došlo ke ztrátě plochy v blízkosti farmy pro jiné využití.

Vyvinuli jsme speciální variantu zejména pro použití v zemědělství, kde lze bifaciální solární moduly použít 
jako bariéry, např. jako pastvinové ploty nebo zástěny. Plot, který se sám zaplatí! 

PŮda jako výrobní faktor zŮstane zachována, protože 
nebude zabrána žádná pŮda a bude zastavěno pouze 
1% plochy. Potřeba vody ani slunečního záření se 
výrazně nezmění. Solární elektrárna vyžaduje pouze 
asi 10–15% celkového slunečního záření a ponechává 
dostatek slunečního světla pro fotosyntézu.

Pro elektrárnu Next2Sun nejsou nutné žádné externí 
kompenzační plochy, protože samotná plocha elektrárny 
mŮže být navržena z ekologického hlediska výhodně. 
To dále snižuje „nadměrnou spotřebu pŮdy“.

Prostor nejméně 10 metrŮ mezi řadami umožňuje 
použití konvenčních zemědělských strojŮ a zajišťuje 
efektivní řízení práce. Při obvyklých pracovních 
šířkách lze asi 90% plochy solárního parku využít pro 
zemědělské účely. V závislosti na požadavcích použití 
lze vzdálenosti mezi řadami jednotlivě prodloužit až 
na 20 metrŮ. Zemědělství na pastvinách je možné 
pokud je zajištěna odpovídající ochrana FVE.

ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOV 
HOSPDÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Plochu solárního parku Next2Sun lze téměř v plném rozsahu využít pro zemědělství 

• Využití luk na seno či siláž
• Chov skotu, ovcí atd. na pastvinách
• Využití biomasy a materiálu
• Využití orné půdy je taky možné, ale je to poněkud 

obtížnější

Prostor elektrárny je zejména vhodný
pro všechny druhy využití travnatých ploch:
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Ekologické vylepšení 
prostřednictvím extenzifikace

Využití orné půdy je taky možné, 
ale to poněkud obtížnější

100% obnovitelná solární energie

Konvenční zemědělství 

Chov hospodářských zvířat

Včelí pastviny/výroba medu

Bio zemědělství
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ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽITÍ



• Zanedbatelná úroveň zastavění: méně než 1% povrchu země, žádné uzavření, žádné základy
• Téměř nezměněné zásobování vody: žádná změna v rozložení srážek
• Pouze drobné změny v oslunění: fotovoltaická elektrárna využívá asi jen 10–15% ročního slunečního 

záření.To má za následek velmi malý vliv na růst vegetace.

I když jsou optické efekty na velké vzdálenosti 
srovnatelné s konvenčními fotovoltaickými elektrárnami, 
vzhled zblízka je charakterizován méně technicky, 
protože zde nejsou žádné zadní konstrukce modulŮ 
s viditelnými rozvodnými skříněmi a kabely.

Malá zástavba je obrovskou výhodou zejména pro 
ptáky, protože při pohledu z ptačí perspektivy zŮstává 
povrch země téměř úplně otevřený.

Kromě toho jsou oslňující efekty mimo solární 
elektrárnu téměř nemožné, protože jakékoli odrazy 
svislé konstrukce mohou jít z fyzikálního hlediska 
pouze k zemi.

V prostoru pod řadami panelŮ jsou struktury pásového typu s mnoha konstrukčními možnostmi. Lze vytvořit 
biotopy, které se v dnešní monotónní zemědělské krajině staly velmi vzácnými:

• Travní a květinové pruhy, např. pro hmyz a motýly
• Místa s mrtvým dřevem
• Hromady kamenŮ

Kromě struktur pásového typu lze vytvořit rozsáhlé struktury biotopŮ, jako např. divoké květinové louky buď 
na celé ploše elektrárny nebo na jejích částech. Náš koncept elektrárny nám umožňuje individuálně vyhovět 
konkrétním požadavkŮm na projekt a umístění. 
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PŘÍRODA, ŽIVOTNÍ 
P R O S T Ř E D Í 
A UDRŽITELNOST
Svislá instalace modulŮ téměř neovlivňuje hodnotu zemědělské půdy



Solární farma Dirmingen produkuje zhruba 2,0 me-
gawaty, což je dostatek elektřiny pro 700 domácností 
na ploše asi 7 hektarŮ. Symbolicky byla uvedena do 
provozu 22. září 2018 v rámci akčního týdne “Das 
Saarland voller Energie“ (Sársko plné energie) Mi-
nisterstva hospodářství, práce, energetiky a dopra-
vy. Smluvním partnerem a provozovatelem solární 
farmy je Ökostrom Saar Wind GmbH, 100% dceřiná 
společnost  Ökostrom Saar GmbH z Merzigu ve spol-
kové zemi Sársko.

Solární farma Dirmingen je pilotním projektem ener-
getické revoluce. Nový design elektrárny řeší rozpor 
mezi zemědělským využitím a výrobou elektřiny ze 
sluneční energie a nabízí tak řešení rostoucího kon-
fliktu ve využívání pŮdy.

Fakta
• Lokalita: Eppelborn Dirmingen ve spolkové zemi Sársko
• Rozloha: 7 hektarŮ s přibližně 5 700 bifaciálními solárními panely
• Energetický výkon: 2 MWp (dodávka pro 700 domácností)
• Roční energetický výkon: 2150 MWh/rok
• Nasměrování: svisle směrem na východ-západ
• Uvedení do provozu: 2018
• Provozovatel: Ökostrom Saar Wind GmbH
• První bifaciální, samostatně stojící fotovoltaická elektrárna v Evropě tohoto rozsahu

V Dirmingenu, oblasti Eppelborn, byl postaven speciální druh solární 

farmy. Je to první elektrárna na celém světě této velikosti, kde solární 

moduly nejsou nakloněny plošně směrem na jih, ale svisle umístěné 

směrem na východ a západ.

INOVATIVNÍ 
SOLÁRNÍ PROJEKT    EPPELBORN-DIRMINGEN
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    ZAKLÁDAJÍCÍ
TEAM Tým Next2Sun se zavázal, že bude již nyní hledat řřešení pro předvídatelné 

problémy, které energetická revoluce přinese v budoucnosti. Vidíme fascinující 
možnost zavést nekonvenční koncept jako novou součást mixu obnovitelné 
energie budoucnosti. V případě jakýchkoli dotazŮ nás neváhejte kontaktovat 
telefonicky nebo e-mailem.

ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ
Vydavatel této brožury:
Next2Sun GmbH 
Trierer Str. 22
66663 Merzig (Německo)

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: 
KRAJIczech s.r.o.
U panelárny 531/2a
779 00 Olomouc
Czech Republic

+420 730 575 560
obchod@krajiczech.cz

Nicolai Zwosta
Diplomovaný geograf,
společník a jednatell 

Heiko Hildebrandt
Diplomovaný inženýr,
společník a jednatel

Markus Probst
B. Sc. Geograf
Akvizice
Vývoj projektu

Thomas Brill
Diplomovaný ekonom 
Finance
Rozvoj společnosti

Daniel Kögler
M. Sc. Systémy obnovi-
telné energie
Akvizice
Vedení stavby

Robert Baldy
M. Sc. Obnovitelné
energie
Provoz elektráren

Sascha 
Krause-Tünker
Diplomovaný obchodník 
Finance a poradenství
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Kancelář Berlin
Burgsdorfstraße 8
13353 Berlin
Tel.: 030 - 28640317

Kancelář Merzig
Trierer Str. 22
66663 Merzig
Tel.: 06861 - 829120

Kancelář Freiburg i. Br.
Am Rotschachen 10a
79110 Freiburg i. Br.
Tel.: 0761 - 45893167

E-Mail: info@next2sun.de - webová stránka: www.next2sun.de


