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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá popisem fotovoltaického systému vyrábějícího 

elektrickou energii ze slunce a tento systém detailněji popisuji. Jedním z hlavních cílu 

bakalářské práce je navrhnout tří různé varianty fotovoltaických systému a to pro zahradní 

chatku, horskou chatu a rodinný dům. Musím přizpůsobit jednotlivé varianty systému tak, 

aby dokázaly napájet jiţ pouţívané spotřebiče. Při jednotlivých návrzích počítám výkony, 

cenu a návratnost systémů. Jednotlivé prvky, ze kterých jsem tyto návrhy stavěl, jsou 

aktuálně vyuţívané na českém trhu při obdobných stavbách fotovoltaických systému. V 

závěru práce jsem zhodnotil, které varianty se vyplatí budovat a které ne. 

 

Klíčová slova: systém, výkon, panel, energie, akumulátor, regulátor, měnič, článek 

Abstract  

This bachelor thesis deals with a description of a fotovoltaic system producing the 

electric energy from the sunshine and this system is described in details. One of the main 

aims of the thesis is to project three variants of fotovoltaic system for a garden house, a 

cottage, and a house. On projecting these variants, the system has to be adjusted in order to 

be able to supply the appliances that are already in use. Power, price, and economic return 

are calculated in particular projects. The components that are involved in the project are, 

used on the Czech market and employed in similar constructions of fotovoltaic systems. 

The summary contains an evaluation of the variants, showing which of them are worth 

constructing and which are not. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

kWh/m
2 

-
 

Vyprodukovaná energie ze slunečního záření rovnající se hodnotě 1000 

wattů za hodinu na ploše 1 m
2
. 

kWp - Znamená špičkový výkon při ideálních podmínkách (světlo o intenzitě 

1000 W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25°C). 

El. Napětí -  Rozdíl sil (potenciálů) v elektrickém obvodu. Značí se U a jeho 

jednotky jsou [V] volty. 

El. Proud - Usměrněný pohyb elektronů ve vodiči. Značí se I a jeho jednotky jsou 

[A] ampéry.  

PV článek -  Je zkratkou pro fotovoltaický článek. 

Účinnost - Je  poměrem příkonu a výkonu, neboli poměr energie vstupující do 

spotřebiče a energie vystupující ze spotřebiče, bývá udávána v % 

v rozmezí 1 % aţ 100%. 

Napětí naprázdno -  Je stavem elektrického obvodu, kdy na svorky zdroje není 

připojená ţádná zátěţ (spotřebič), v obvodě teče (nulový proud) 

a je dáno typem pouţitého polovodiče. 

Proud nakrátko -  Je stavem elektrického obvodu (při nulovém napětí), je dán 

intenzitou solárního zářeni. 

Wh -    Energie spotřebovaná elektrickým spotřebičem za 1 hodinu 

 

lánek -  Je to část fotovoltaického panele, určité mnoţství článku tvoří 

fotovoltaický panel. 

Elektrolyt  Je látkou v pevném či kapalném skupenství, která obsahuje 

pohyblivé ionty s kladným nábojem (kationty) a ionty se 

záporným nábojem (anionty). Má iontovou vodivost a svou 

přítomností v článku umoţňuje vedení proudu. 

 

Maximální systémové napětí - Je maximálním napětím na fotovoltaickém panelu. 

Vyšší napětí by způsobilo jeho nezvratné poškození.  



 

TPE -   zkratka pro polyetylén 

Jmenovité napětí -  Je napětí, na které se vztahuje provedení a zkoušky 

elektrických kabelů s ohledem na jejich elektrické 

vlastnosti. 

PA - Je zkratkou pro termoplast. 
Denní energetický výkon -  Je to mnoţství energie získané ze slunečního záření, během 

jednoho dne. Tato hodnota je určena danou oblasti, zadanou 

orientaci fotovoltaických panelů vůči slunci a úhlem 

střechy, na které jsou panely instalovány. Hodnota se 

vypočítá z 1 W instalovaného výkonu fotovoltaického 

panelu. Vypočítaná hodnota je ve Wh
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1 Úvod 

Slunce vyzáří na zemský povrch obrovské mnoţství energie, která je prakticky  

nevyčerpatelná. Tuto formu energie ze slunce můţeme přeměnit na elektrickou energii. 

Tyto zřejmé výhody v posledních letech, zapříčinily velký rozvoj fotovoltaiky, vědy 

zabývající se touto problematikou. 

Bakalářská práce bude pojednávat o vyuţití fotovoltaických článku pro dům a 

zahradu k přeměně sluneční energie na elektrickou. Kdyţ vezmeme v potaz kaţdoroční 

zvýšení ceny elektrické energie, začíná se vyplácet investovat do přeměny solární energie. 

Navíc se jedná o ekologický a obnovitelný způsob výroby elektrické energie. Z těchto 

důvodu se moje práce bude zabývat procesem výroby energie solární. 

V bakalářské práci budu popisovat fotovoltaický systém a obecný princip, jakým 

tento systém pracuje a z jakých části se skládá, dále se budu zabývat jeho moţnými 

metodami zapojení a účelem vyuţití jednotlivých fotovoltaických systémů. 

Po popsání systému jako celku, se zaměřím na popis jednotlivých součástí 

fotovoltaického systému. Vysvětlím jejich základní princip, vlastnosti, dále jejich úlohu a 

vyuţití v tomto systému.  

V následující částí bakalářské práce budu vyhledávat jednotlivé výrobky dostupné 

na českém trhu. Počínaje fotovoltaickým panelem aţ po elektrické vedení v tomto systému. 

U jednotlivých výrobků uvedu tabulky s nejdůleţitějšími vlastnostmi a jejich cenou. 

Následně uvedu výrobce a kde zle tyto elektrické zařízení zakoupit. 

Poslední z cílů této bakalářské práce je návrh tří variant fotovoltaických systémů. U 

jednotlivých návrhů budu dimenzovat fotovoltaické systémy podle jiţ zapojených 

elektrických spotřebičů, aby dokázal navrţený systém bezpečně napájet dané spotřebiče 

elektrickou energií. Při návrhu vypočítám, jaká bude návratnost systému, kolik by stála 

realizace a jaký by dosahoval výkon během svého provozu. V závěru bakalářské práce 

zhodnotím, jaký mají přínos jednotlivé navrhnuté varianty. Zda se vyplatí jejich realizace 

či nikoli. 

. 
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2 Obecný popis navrhovaného systému 

V této kapitole popíšu a rozeberu, jak pracuje fotovoltaický systém vyrábějící 

elektrickou energii. Je důleţité, abychom lépe poznali, jak systém funguje a z jakých částí 

se skládá. Při popisu se soustředím zejména na popis fotovoltaického panelu, akumulátoru, 

regulátoru nabíjení a měniče napětí. Dříve neţ však budu rozebírat tento systém, chci 

ukázat, jaké jsou v ČR klimatické podmínky. Dále vysvětlím, jak fotovoltaický článek 

pracuje. Poté budu jednotlivé části systému blíţe rozebírat. 

Pro jednodušší popsání fotovoltaického systému máme jeden vstup a jeden výstup. 

Na vstupu soustavy je sluneční záření slouţící jako zdroj energie pro fovoltaickou 

soustavu. Tato sluneční energie se ve fotovoltaické soustavě přemění na elektrickou 

energii, která je výstupem ze soustavy. Obecný popis systému viz Obrázek 1 schéma 

fotovoltaického systému. 

 

Obrázek 1 schéma fotovoltaického systému 

2.1 Sluneční podmínky v České republice 

Neţ začnu probírat fotovoltaickou soustavu podrobněji, pozastavím se u 

klimatických podmínek v České republice. Při plánováni stavby fotovoltaického systému 

musíme zváţit, kde naši soustavu umístíme. Nicméně neexistuje příliš moţností jak vlivy 

atmosféry ovlivnit. 

V dnešní době jiţ není problém získat údaje o pohybu Slunce na obloze. Také 

můţeme určit mnoţství slunečního záření a jeho intenzitu na těchto internetových 

stránkách [5]. Zde máme interaktivní mapu Evropy, kde po zadání zeměpisné polohy nám 

tento program spočítá: 

Odhad vyprodukované elektrické energie během měsíce a za celý rok. Dále nám 

poskytne odhad, při jakém naklonění panelu, bude jeho práce nejefektivnější. Dozvíme se 

zde i řadu dalších uţitečných informací. Stránky jsou navíc ve slovenštině, takţe práce 

s nimi není příliš sloţitá. 
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2.1.1 Vyzářená sluneční energie 

Energie slunečního záření, které dopadá na Českou republiku je od 950 kWh/m
2 

aţ 

1100 kWh/m
2 

během jednoho roku. Bliţší informace viz obrázek pod textem, kde vidíme, 

jaké mnoţství slunečního záření dopadá na zem, je na Obrázek 2 mapa intenzity 

slunečního záření v ČR, byl převzat z [22]. 

 

Obrázek 2 mapa intenzity slunečního záření v ČR 

2.1.2 Délka slunečního svitu  

V České republice je průměrná délka slunečního svitu za rok kolem 1 350 aţ 1 800 

hodin. Jaký je délka slunečního svitu v ČR můţeme vidět na Obrázek 3 mapa průměrné 

doby slunečního záření v ČR. Obrázek jsem převzal z [14]. 

2.1.3  Počet slunečných dnů 

Další zajímavou informací je, počet slunečných dnů na Obrázek 4 mapa počtu 

průměrných bezoblačných dnu v ČR. Při slunečném dni je výkon fotovoltaických panelu 

největší a tedy se produkuje nejvíce elektrické energie. Díky této informaci můţeme lépe a 

důkladněji spočítat a předpovědět, jaký bude mít fotovoltaiky systém výkon. Z hlediska 
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návratnosti je situace taková: čím více slunečných dnu, tím dříve se nám splatí vloţené 

investice. Obrázek jsem převzal z [14] 

 

Obrázek 3 mapa průměrné doby slunečního záření v ČR 

 

Obrázek 4 mapa počtu průměrných bezoblačných dnu v ČR 
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2.2 Soustavy pro výrobu elektrické energie 

 Ještě neţ budu popisovat jednotlivé části systému, uvedu několik zapojení 

fotovoltaické soustavy. A to z toho důvodu, ţe fotovoltaické soustavy můţeme vyuţívat 

v různých oblastech vyuţití, kde se při kaţdém zapojení mění podmínky a stavba soustavy. 

V další části kapitoly znázorním blokové schémata soustav, které se mohou vyskytnout v 

praxi. Jednotlivé části soustavy detailněji rozeberu v následujících kapitolách. Nejčastěji 

dělíme solární fotovoltaické systémy do tří skupin. 

2.2.1 Izolované soustavy 

Jedná se o izolované systémy, které nejsou připojeny k elektrické rozvodné síti, 

v angličtině se pouţívá výraz „Grid - OFF“, u nás jsou také známy pod názvem 

„autonomní systém“. Vyuţívány jsou v místech, kde není dostupná elektrická síť. 

Například u odlehlých horských chat či karavan. Základem tohoto systému jsou 

akumulátory. Soustava je znázorněna na Obrázek 5 schéma izolované soustavy. Vstupem 

systému je sluneční záření, které se přeměňuje na elektrickou energii ve fotovoltaickém 

poli. Na výše uvedeném schématu je znázorněno ţlutými šipkami. Z fotovoltaického pole 

teče elektrický proud do regulátoru, který hlídá nabíjení akumulátoru. Ten podle potřeby 

propouští proud na stejnosměrný výstup, nebo do akumulátoru a měniče. Akumulátor 

slouţí jako zásobárna energie. V případě ţe nesvítí slunce, odebírá se elektrická energie 

z akumulátorů. Měnič transformuje napětí ze stejnosměrného na střídavé. Dále z něj teče 

proud pro střídavé spotřebiče. Schéma jsem převzal z[1]. 

 

Obrázek 5 schéma izolované soustavy 
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2.2.2 Soustavy propojené s elektrickou sítí 

Tyto soustavy dodávají elektrickou energii do rozvodné sítě. V anglickém jazyce je 

pouţit výraz „Grid - on“. Soustava je k vidění na Obrázek 6 schéma soustavy propojené s 

elektrickou sítí. Na vstupu systému je sluneční záření, které se přeměňuje na elektrickou 

energii ve fotovoltaickém poli, viz ţluté šipky na obrázku dole. Z pole teče proud do 

měniče, který transformuje stejnosměrné napětí na střídavé. Tento měnič je odlišný od 

měničů v izolovaných systémech, protoţe tento typ se nastavuje na elektrickou rozvodnou 

sít. Z měniče teče proud do elektrické sítě. Schéma jsem převzal z [4]. 

 

Obrázek 6 schéma soustavy propojené s elektrickou sítí 

2.2.3 Hybridní soustava 

Hybridní systém je kombinací Izolované soustavy a soustavy propojené 

s elektrickou sítí. Jak vypadá hybridní soustava, vidíme na Obrázek 7 schéma hybridní 

soustavy. Můţe dodávat elektrickou energii do sítě nebo pracovat samostatně jako 

izolovaný systém. Popis hybridní soustavy je kombinací výše zmíněných soustav. Rozdíl 

je aţ na výstupu při měniči, kde se vedení rozděluje pro vlastní spotřebu, nebo proud 

pouštíme do sítě. Schéma je převzato z [1] 

 

Obrázek 7 schéma hybridní soustavy 

2.3 Fotovoltaický panel 
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Patří mezi základ kaţdé fotovoltaické soustavy. Jeho základním úkolem je přeměna 

světelných paprsků na elektrickou energii. Vazby, které vstupují a vystupují, si můţeme 

popsat na Obrázek 8 vstup a výstup fotovoltaického panelu. Na vstupu PV panelu jsou 

sluneční paprsky znázorněny ţlutě. Dopadají na plochu panelu a vzniká fotovoltaický jev, 

který je vysvětlený v další  kapitole. Z fotovoltaického panelu vystupuje el. Napětí 

označené na obrázku písmenem U. Vystupující napětí je stejnosměrné. Výkon panelu 

závisí, na: typu panelu, jeho velikosti a intenzitě slunečního záření. 

 

Obrázek 8 vstup a výstup fotovoltaického panelu 

2.3.1 Fyzikální princip fotovoltaického jevu 

Tato kapitola nám popíše, na jakém principu pracují fotovoltaické články, abych 

čtenáře uvedl, do problematiky pouţiju citaci z knihy Elektřina ze slunce [2], která nám 

pomůţe s objasněním tohoto jevu.“Dopadem světla na základě foto efektu v křemíku 

dotované pro vodivostní vrstvu typu n přebytek elektronů a ve vrstvě křemíku s vodivostí 

typu p nedostatek elektronů. Tento potenciálový rozdíl je příčinou vzniku elektrického 

proudu ve vnějším elektrickém obvodu, jehož energie může být využita spotřebičem. “  

Slunce vyzařuje světelné záření ve formě fotonů s různou vlnovou délkou a energií. 

Tyto fotony dopadají na povrch fotovoltaického panelu. Základem článku je polovodičový 

přechod p-n. Dopadne-li sluneční záření na povrch článku, uvolní se část elektronů 

z křemíkové mříţky. Tímto vzniknou volné elektrony a také elektronové díry, které se 

s pomocí elektrického pole oddělí. Důsledkem toho je přebytek elektronů ve vrstvě n a 

nedostatek elektronů ve vrstvě p. Propojíme-li obě strany přes zátěţ (spotřebič), vznikne 

pohyb elektronů a to znamená elektrický proud. Nakreslený fotovoltaický jev je na 

Obrázek 9 princip fotovoltaického jevu 
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Obrázek 9 princip fotovoltaického jevu 

2.3.2 Zapojení fotovoltaických panelů 

Fotovoltaické články mají dvě moţnosti zapojení. První moţnost je paralelní 

zapojení, kdy spojíme dohromady všechny kladné výstupy PV panelů a stejný postup se 

provede u záporných výstupů. Cílem paralelního zapojení je zvýšení proudu tekoucího 

z PV článku. Příklad zapojení je na Obrázek 10 paralelní zapojení, kde máme dva PV 

panely. Kaţdý panel má hodnoty 1 A a 10 V. Na výstupních svorkách teče dvojnásobný 

proud, ale napětí zůstává stejné. 

 

Obrázek 10 paralelní zapojení 

Druha moţnost zapojení je sériové zapojení. Cílem sériového zapojeni je zvýšit 

napětí. Proč však napětí chceme zvýšit? Protoţe při hodnotě vysokých napětí nedochází 

k takovým ztrátám jako u nízkých napětí. Příklad sériového zapojení dvou PV panelů je na 

Obrázek 11 sériové zapojení, kaţdý panel má hodnoty 1 A a 10 V. Na výstupních svorkách 

dostaneme hodnoty proudu 1 A a napětí 20 V. 
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Obrázek 11 sériové zapojení 

2.3.3 Základní druhy fotovoltaických panelů podle použitého typu křemíku 

Křemík je hlavním materiálem pro výrobu fotovoltaických panelů. Jeho pouţití je 

známe především v mikroelektronice. Je to jeden ze základních stavebních materiálu, pro 

dnešní procesory a jiné druhy polovodičových součástek. Jeho chemická značka je (Si). V 

dnešní době poptávka po křemíku roste i s cenou. V zemské kuře je křemík zastoupen 18 

%, coţ je relativně velké mnoţství. PV články podle pouţitého křemíku můţeme rozdělit: 

1. Monokrystalický 

2. Polykrystalický 

3. Amorfní 

Monokrystalický křemíkový fotovoltaický panel je vyroben z jednoduchých 

krystalů křemíku, jehoţ výroba je celkem pracná.  Je pouţita nejčistší forma křemíku, která 

je pro výrobu celkem drahá, ale má největší účinnost 14 – 17 %. V laboratořích se podařilo 

dosáhnout panelu s účinností aţ 25 %. Tento je vyroben z jednoduchého krystalu křemíku. 

Na příčce vyuţití v dnešní fotovoltaice je na druhém místě. Panel je zobrazen na Obrázek 

12 monokrystalický panel. 

 
Obrázek 12 monokrystalický panel 

Polykrystalický fotovoltaický panel je vyroben z mnohočetných krystalů, jak jiţ vypovídá 

název. Cena je niţší neţ u předchozího typu panelu a také je pouţit méně kvalitní křemík. 

Technologický proces výroby je daleko jednodušší. U polykrystalického panelu je účinnost 

13 – 16 %. V laboratořích se dosáhlo účinností aţ 21 %. Jedná se o nejběţnější typ článků 

v dnešní době. V příčce vyuţití je na prvním místě. Má o něco horší elektrické vlastnosti 



Tomáš Rábl Vyuţití energie z fotovoltaických článků pro dům a zahradu  
 

2009  10 

 

neţ panel vyrobený z monokrystalu křemíku. Tento panel, můţeme shlédnout na Obrázek 

13 polykrystalický panel. 

 

Obrázek 13 polykrystalický panel 

Amorfní fotovoltaický panel je velice odlišný od předchozích dvou svojí konstrukcí 

a provedením. Je velice pruţný a ohebný, ale jeho účinnost je docela malá - 5-7%. Cenově 

je zato nejvýhodnější. Amorfní panel se z hlediska četnosti vyuţití umisťuje na 3. pozici. 

Vyrábí se nanášením nebo napařením tenké vrstvy křemíku na skleněné, plastové či 

nerezové hmoty. Spotřeba křemíku při výrobě je podstatně niţší. Má vysokou absorpci 

slunečního záření, čehoţ můţeme vyuţít v praxi tak, ţe jej aplikujeme jako krycí folii na 

střechy nebo na oblečení, popřípadě na stany. Jiţ vrstva silná 1 mm vyuţije 90 % 

dopadajícího záření. Nevýhodou je však nestabilita. Výkon se ustálí po určitém čase na 80 

% původního výkonu. Většího výkonu můţeme dosáhnout vrstvením. Panel je zobrazen na 

Obrázek 14 amorfní panel. 

 

Obrázek 14 amorfní panel 

2.3.4 Elektrické vlastnosti Fotovoltaických panelů 

Jako u jiných zdrojů energie jsou i zde důleţité elektrické veličiny: napětí, proud a 

vnitřní odpor. Při dopadu slunečního záření na plochu fotovoltaického panelu se chová 

článek jako zdroj konstantního proudu. Ve většině případů se popisuje fotovoltaický článek 
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pomocí voltampérové charakteristiky. Jak vypadá obecná charakteristika panelu při 

různém osvětlení, se můţeme přesvědčit na Obrázek 15 voltampérová charakteristika PV 

článku. Intenzita záření ovlivňuje protékající proud v článku. Čím větší je intenzita 

slunečního záření, tím více fotovoltaický panel produkuje elektrický proud. Napětí článku 

je konstantní i při sníţené intenzitě osvětlení. Další vlastnosti je fakt, ţe při zvýšení teploty 

se sniţuje výkon. Optimální provozní teplota fotovoltaických článků se pohybuje okolo 25
o
 

C. Charakteristiku jsem převzal z [3]. 

 

 

Obrázek 15 voltampérová charakteristika PV článku 

2.4 Akumulátory  

 

Obrázek 16 popis vstupu a výstupu akumulátoru 

Slouţí jako zásobník energie v izolovaných systémech. Akumulátor je chemické 

zařízení, které za pomocí chemické reakce se můţe opětovně nabíjet a vybíjet. Zapojení 

akumulátor ve fotovoltaické soustavě se řeší v 2.2.1 Izolované soustavy2.2.1 Izolované 

soustavy. V této kapitole popisuji blokové fotovoltaické soustavy a znázorňuji, kde je 

umístěn akumulátor. Jednoduchý princip akumulátoru je na Obrázek 16 popis vstupu a 
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výstupu akumulátoru. Kdyţ se akumulátor nabije, vstupuje do něj el. Proud a při vybíjení 

z akumulátoru el. Proud vystupuje. Další informace jsou v Příloha 6 – Vlastnosti 

akumulátorů. Pro fotovoltaické systémy se nejvíce hodí olověný akumulátor z hlediska 

ekonomického, ale i z hlediska jeho fyzických vlastností. Proto má majoritní zastoupení 

v této oblasti.  Nároky na uskladnění energie jsou celkem vysoké; mnohé z parametrů a 

vlastností, které potřebujeme, normální akumulátory nesplní. Dále v kapitole si řekneme 

více informací o upravených bateriích vhodných do fotovoltaických instalací. Olověné 

akumulátory můţeme ještě dále rozdělit podle typu stavby na tyto typy: 

 

1. Solární akumulátory 

2. Bezúdrţbově akumulátory a gelové akumulátory 

3. Stacionární akumulátory 

2.4.1 Solární akumulátory 

Je upravenou startovací autobaterií se zesílenými mříţkovými deskami. Na rozdíl 

klasických autobaterií vydrţí dvojnásobný aţ trojnásobný počet nabíjecích cyklů a z toho 

vyplývá i vyšší ţivotnost. Zároveň je sníţené vybíjeni baterie na 2 % aţ 10 % za měsíc. 

Tento druh akumulátorů se vyuţívá na chatách a jiných zařízeních s malou spotřebou 

energie. 

2.4.2 Bezúdržbově akumulátory a gelové akumulátory 

Bezúdrţbové akumulátory se vyrábějí ve dvou variantách. První varianta je 

s mříţkovými deskami jako u solárního akumulátoru, dále existuje druhá varianta 

s pancéřovými deskami. Pouţitím speciálních materiálů pro elektrody nedochází jako u 

klasického olověného akumulátoru k vypařování elektrolytu kyseliny sírové během cyklu. 

Pojem cyklus je vysvětlen v Příloha 6 – Vlastnosti akumulátorů. Díky tomu můţeme 

umístit akumulátor do zcela uzavřené konstrukce a tím pádem je bezúdrţbový. 

Z bezúdrţbového akumulátoru vychází podmnoţina tvořící gelové akumulátory, 

které namísto tekutého elektrolytu mají v pevné formě elektrolyt (gelový). Nevýhoda je 

vyšší pořizovací cena a nemoţnost opravy vadných článku. Dále je velice citlivý na 

přebíjení, z tohoto důvodu si musíme dat pozor na nastavení regulátoru nabíjení.  
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2.4.3 Stacionární akumulátory 

Nepouţívá mříţkové desky jako solární akumulátor, nýbrţ desky pancéřové. Tento 

typ se na trhu označuje zkratkou OPzS nebo OPzV. Vyznačují se vysokou cyklickou 

ţivotností. To znamená kolik cyklů nabití a vybití můţeme uskutečnit. Počet cyklů je aţ 5 

krát vyšší neţ u solárních akumulátorů. Vyuţití při velkém mnoţství uloţeného proudu. 

Dále je charakteristický robustní konstrukcí nad 10 kg. Ţivotnost akumulátoru je aţ 20 let 

při správném zacházení s hloubkou vybití od 30 % do 40 %. Cena tohoto typu akumulátoru 

začíná u dvojnásobku ceny akumulátoru solárního, ale i přes vysoké pořizovací náklady se 

vyplatí do něj investovat z důvodu aţ pětkrát vyšší cyklické ţivotnosti.  

2.5 Regulátor nabíjení a vybíjení 

Elektronické zařízení, které slouţí k regulaci procesu nabití a vybití stavu 

akumulátoru. Kontroluje, aby nedocházelo, k nechtěnému přebití akumulátoru, čímţ by se 

nevratně poškodil. Na druhou stranu výraznější vybití akumulátoru taky nepřináší pozitivní 

dopad na akumulátor a mohlo by taky dojít časem k sníţení ţivotnosti a účinnosti. Nyní 

vysvětlím, jak měnič pracuje v obvodu. Do měniče vstupuje z fotovoltaického panelu el. 

Proud. V čase, kdy fotovoltaický panel nevyrábí elektrickou energii, teče proud 

z akumulátoru do měniče a z něj na stejnosměrný výstup. V případě, ţe nemáme výraznější 

spotřebu a fotovoltaický panel je provozu, teče elektrický proud do akumulátoru a nabíjí se 

aţ do úplného nabití. Tento popis regulátoru je na Obrázek 17 detailnější zapojení 

regulátoru nabíjení. 

 

Obrázek 17 detailnější zapojení regulátoru nabíjení 

2.5.1 Funkce regulátoru 

Regulátor obstarává vyváţené nabíjení akumulátoru. K co největší ţivotnosti 

akumulátoru se musí nabíjet vyváţeně. Při přiblíţení koncového nabíjecího napětí na 
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akumulátoru (téměř plně nabitý), musí regulátor odpojit akumulátor od fotovoltaického 

panelu nebo omezit nabíjecí napětí po určitý čas.  

Zamezení vybíjení přes fotovoltaický panel. Fotovoltaický panel se za tmy chová 

jako spotřebič, díky vlastnímu vnitřnímu odporu a akumulátor by se přes něj bezúčelně 

vybíjel. Regulátor tedy zabrání tomu, aby proud tekl opačně, tedy z akumulátoru do 

fotovoltaického panelu. 

Ochrana před celkovým vybitím akumulátoru. V případě sníţení napětí 

akumulátoru pod hodnotu vybíjecího napětí, to znamená téměř celkové vybití akumulátoru, 

regulátor odpojí spotřebič od akumulátoru a tím nedojde k jeho poškození. 

2.5.2 Nastavení a volba 

Regulátor musíme nastavit podle napětí akumulátoru buď na 12 V, nebo 24 V a 

ještě na daný typ akumulátoru. Nastavení se provádí buď ručně, nebo automaticky, záleţí 

podle typu regulátoru. Při výběru regulátoru musíme určit maximální proud 

fotovoltaického panelu a maximální proud tekoucí do zátěţe, respektive spotřebiče. 

Regulátor musí být na tyto proudy stavěný 

2.5.3 Řízení provozu 

Mezi důleţitými vlastnostmi regulátoru je předběţné varování před hlubokým 

vybitím, neţ se ochrana aktivuje. V akumulátoru je ještě malé mnoţství energie a uţivatel 

můţe reagovat na tento stav odpojením spotřebiče, coţ by jinak regulátor posléze vykonal 

sám. V dnešní době je moţno připojit regulátor na stolní počítač nebo instalovat dálkové 

zařízení, které nám zobrazuje aktuální stav akumulátoru pomocí LCD displeje nebo 

světelných diod.   

2.6 Měnič napětí (střídač) 

Představuje elektronické zařízení slouţící k přeměně stejnosměrného napětí na 

střídavé. Princip měniče napětí spočívá v pouţití polovodičových součástek. Tyto 

polovodičové součástky upraví proud a napětí. Výsledek této činnosti je na výstupu měniče 

střídavý průběh napětí. Takto upravené napětí se pak upraví na námi poţadované výstupní 

napětí. Součástí většiny moderních měničů bývá transformátor, který transformuje velikost 

napětí například z 12 V na 230 V. U většiny nekomerčních instalací fotovoltaických 

systému si vystačíme pouze s měničem. Pouţití transformátoru jako samostatné 
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elektrotechnické součástky by mělo smysl s výkonem od 10 kWp. Na Obrázek 18 popis 

vstupu a výstupu měniče napětí vidíme, ţe do měniče vstupuje stejnosměrné napětí z levé 

strany. Na pravé straně z měniče vystupuje střídavé napětí o obvyklé hodnotě 230V. 

Vystupující napětí má tvar sinusového nebo obdélníkového průběhu. 

 

Obrázek 18 popis vstupu a výstupu měniče napětí 

2.6.1 Účinnost měničů 

Tímto je myšlen poměr příkonu a výkonu a také to, jaké účinnosti měniče mohou 

dosáhnout. Dnešní moderní měniče dosahují účinnosti aţ 85 % při různém pracovním 

zatíţení a rozsahu. Měniče, které jsou spojené s elektrickou rozvodnou sítí, udává 

„evropská účinnost“. To znamená test měniče při různém vytíţení (5 %, 10 %, 50 % a 100 

%), poté se vypočítavá průměr ozáření odpovídající podmínkám střední Evropy. Evropská 

účinnost nám tedy udává, jaké účinnosti dosahuje měnič napětí ve fotovoltaických 

panelech v klimatických podmínkách střední Evropy v ročním průměru. 

2.6.2 Vstupní napětí a výkon měniče 

Vstupní napětí, jedná se o napětí, které do měniče vstupuje z akumulátoru a to v 

hodnotách 12 V, 24 V a 48 V, podle typu hodnoty výstupního napětí z akumulátoru. Měnič 

napětí nemůţe mít rozdílné napětí, neţ je výsledné výstupní napětí na akumulátoru. Je 

proto dobré při návrhu a koupě měniče zjistit, jaké bude mít napětí parametry.  

Výkon měniče je udáván ve wattech  W . Tento výstupní výkon nám určuje, jakou 

celkovou hodnotu výkonu elektrických spotřebičů v daný čas můţeme mít, připojených na 

měniči napětí aniţ by došlo k jeho poškození. Některé elektrické spotřebiče při svém 

zapnutí potřebují krátkodobý několikatinásobný výkon, neţ při svém běţném provozu. Z 

tohoto důvodu má měnič napětí špičkový výkon, který je několikatinásobek běţného 

výstupního výkonu. Špičkový výkon měnič, ale udrţí jen po dobu několika sekund.  

2.6.3 Ochrana proti hlubokému vybití 

Ze zapojení uvedených dříve například izolované soustavy, můţe vyvstávat otázka, 

jak můţeme ochránit akumulátor před hlubokým vybitím? Kdyţ je měnič napětí zapojený 
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paralelně k akumulátorům. A právě tento problém zde bude vysvětlený. Dnešní měniče 

mají několik ochranných funkcí, mezi ně patří ochrana před hlubokým vybitím. Měnič 

průběţně kontroluje aktuální stav nabití akumulátoru a v případě, ţe tato hodnota poklesne 

pod stanovenou hodnotu nastavenou na měniči, se měnič odpojí od akumulátorů. 

Zabráníme tím poškození akumulátorů. 

2.6.5 Křivka průběhu měniče 

Hlavním úkolem měniče je změna stejnosměrného napětí na střídavé, nicméně 

druhů střídavých napětí je vícero. Proto na výstupu měniče dostaneme průběh střídavého 

napětí s odlišnými vlastnostmi a tvary. Měniče můţeme rozdělit podle tvaru průběhu 

napětí, které převádějí na sinusový průběh, nebo lichoběţníkový průběh. Kaţdý z těchto se 

hodí pro jiný účel vyuţití. 

 

Obrázek 19 průběhy výstupních napětí z měniče napětí 

Obdélníkový měnič je typ měniče vyrábějící obdélníkové napětí na Obrázek 19 

průběhy výstupních napětí z měniče napětí, na kterém je zobrazen průběh napětí 

čárkovaně. Obdélníkový měnič je levnější, neţ sinusový měnič, ale mívá své jisté 

nevýhody. U některých elektrických spotřebičů například u elektromotorů, kde dochází 

k velkým ztrátám nebo i k zničení. Lichoběţníkový měnič se vyuţívá u izolovaných 

soustav s dobrou účinností, není však vhodný pro propojení s elektrickou sítí z důvodu 

rušení.  
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Sinusový měnič, má sinusový průběh a na Obrázek 19 průběhy výstupních napětí z 

měniče napětí je znázorněn plnou čarou. Tento typ měniče nám produkuje sinusové napětí, 

které vyţaduje větší nároky na elektroniku, coţ se promítne i do ceny. Zato všechny moţné 

druhy elektrických spotřebičů pracují bez problémů. Měnič je velice spolehlivý. Dále se 

vyuţívá pro napájení citlivých zařízení. Dnešní sinusové měniče jsou standardem pro 

připojení s elektrickou sítí, kde dosahují velmi dobrých účinností. 

2.6.5 Spojení měniče se sítí 

Jelikoţ má elektrická rozvodná síť svoje parametry, musí tyto vlastnosti taktéţ 

dodrţet měnič propojující jakýkoliv fotovoltaický systém s elektrickou sítí. Dnešní sítové 

měniče jsou typizovány na rozvodnou síť a plně vyhovují předpisům, které upravují 

připojení systémů vyrábějících elektrickou energii. Jedna z důleţitých vlastností měničů, 

která nás zajímá je tato. Dokáţe se měnič přifázovat k síti? Ano, měniče mají tuto vlastnost 

v sobě automaticky zaintegrovanou. Blíţe si tuto vlastnost specifikujeme na Obrázek 20 

fáze průběhu, kde máme na prvním průběhu napětí z PV systému. Na druhém průběhu je 

elektrická rozvodná síť a na třetím obrázku je porovnání mezi jednotlivými fázemi napětí. 

Tento případ nemůţe v praxi nastat. Na čtvrtém průběhu je srovnána fáze rozvodné 

elektrické sítě i PV systému. Měnič se přizpůsobí vlastnostem fáze rozvodné sítě 

 

Obrázek 20 fáze průběhu  

2.6.6 Izolované měniče 

Jak jiţ název vypovídá, tento typ měniče pracuje samostatně a je není připojený 

k rozvodné elektrické sítí. Měnič pracuje bez vnějších vlivů nutnosti nastavit napětí a 
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frekvenci. V soustavě lze mít zapojený pouze 1 měnič, jinak dochází k poškození soustavy. 

Při výběru měniče musíme vědět, jakým výkonem budeme měnič zatěţovat. Další 

zajímavá vlastnost měniče je špičkový výkon, coţ je několikanásobek normálního výkonu, 

který udrţí na několik sekund z důvodu startování některých spotřebičů. Při hlubokém 

vybití akumulátoru se měnič automaticky odpojí, protoţe nemohl dále plnit svou funkci. 

2.6.7 Měniče spojené paralelně se sítí 

Měniče jsou navrhovány, aby odpovídaly parametrům rozvodné elektrické sítě. To 

znamená, ţe musí mít parametry 230 V a 50 Hz. A napětí z měniče do sítě musí být 

totoţné. Kvůli bezpečnosti měnič kontroluje, zda je sít v provozu či ne, z důvodu 

bezpečných oprav na síti. Při volbě měniče musíme brát v potaz celkový výkon 

fotovoltaického pole a jeho napětí. 

.  

3 Výrobky určené k přeměně sluneční energie na elektrickou 

Tato kapitola nám poskytne přehled některých součástí fotovoltaického systému na 

českém trhu. Jaké mají vlastnosti, parametry a jejich cenu. Z těchto vybraných výrobku 

pak budeme v kapitole 4 Návrhy variant systému, sestavovat fotovoltaické systémy. Chtěl 

bych upozornit, ţe kaţdý výrobce dává jiné informace o svém produktu.  

3.1 Fotovoltaický panel SG-230-6Z 

Informace o fotovoltaickém panelu jsem čerpal z literatury [24]. V případě 

nedostupnosti internetu jsem uloţil na cd manuál s názvem: cz_SG_230_6Z a je umístěn 

ve sloţce manuály. Jedná se o polykrystalický typ fotovoltaického panelu. Technické 

parametry výrobku vidíme v Tabulka 1 vlastnosti fotovoltaického panelu SG-230-6Z. 

Tento výrobek můţeme vidět na Obrázek 21 SG-230-6Z. Výrobcem fotovoltaického 

panelu SG-230-6Z je společnost Solartec s.r.o. Jedná se o českou společnost. Tento 

fotovoltaický panel si můţeme objednat zde [35]. 
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Obrázek 21 SG-230-6Z 

 

Tabulka 1 vlastnosti fotovoltaického panelu SG-230-6Z 

Rozměry v (mm) 1682x1041x35 

Hmotnost v (kg) 21 

Počet solárních článků 60 ks 

Účinnost solárních článku 15-16% 

Výkon (Pmax) 230 Wp +-5% 

Maximální napětí (Vmax) 29,70 V 

Maximální proud (Imax) 7,75 A 

Napětí naprázdno (Voc) 36,90 V 

Proud nakrátko (Isc) 8,35 A 

Maximální systémové 

napětí 850 V 

Cena výrobku  29 000 Kč 

 

3.2 Fotovoltaický panel FCP 210 

Informace jsem čerpal z pouţité literatury [23]. V případě nedostupnosti internetu 

jsem umístil na cd manuál s názvem: fcp210cz, který se nachází ve sloţce manuály. Jedná 

se monokrystalický typ fotovoltaického panelu. Produkt vidíme na Tabulka 2 vlastnosti 

fotovoltaického panelu FPC 210. Vzhled panelu můţeme spatřit na Obrázek 22 FCP 210. 

Výrobcem je společnost Fitcraft production a.s., jedná se o českou firmu. Panel můţeme 

zakoupit přes internet zde [34]. 



Tomáš Rábl Vyuţití energie z fotovoltaických článků pro dům a zahradu  
 

2009  20 

 

 

Obrázek 22 FCP 210 

 

Tabulka 2 vlastnosti fotovoltaického panelu FPC 210 

Rozměry v (mm) 1878x800x35 

Hmotnost v (kg) 19 

Počet solárních článků 84 ks 

Účinnost solárních článku 14-15% 

Výkon (Pmax) 210 Wp +-5% 

Maximální napětí (Vmax) 23,40 V 

Maximální proud (Imax) 9:00 dop. 

Napětí naprázdno (Voc) 26,4 V 

Proud nakrátko (Isc) 10,5 A 

Maximální systémové napětí 1000 V 

Cena výrobku 16 430 Kč 

 

3.3 Solární akumulátor DRYFIT 230 Ah 

Informace o solárním akumulátoru DRYFIT 230 Ah jsem čerpal z pouţité literatury 

[21]. V případě nedostupnosti internetu jsem vloţil na cd manuál, název je: 

id6_navody_2_250389_navod. Je uloţen ve sloţce manuály. Parametry akumulátoru 

vidíme na Tabulka 3 technické vlastnosti akumulátoru DRYFIT 230 Ah. Výrobcem této 

solární baterie je Conrad Electronic s.r.o. jedná se zahraniční firmu s českým 

distributorem, kterou přestavuje společnost FK technics s.r.o. Výrobek lze zakoupit přes 

internet zde [33], nebo v praţské prodejně. Vzhled akumulátoru vidíme na Obrázek 23 

DRYFIT 230 Ah. 
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Obrázek 23 DRYFIT 230 Ah 

 

Tabulka 3 technické vlastnosti akumulátoru DRYFIT 230 Ah 

Typové číslo 08 198900 00 

Typové označení: standardní provedení S 12/230 A 

Délka (d) v mm 518 

Šířka (š) v mm 291 

Výška (v) v mm 242 

Vybíjecí proud (I100) A 0,23 

Jmenovitá kapacita (C100) Ah 230 

Hmotnost s elektrolytem v kg 70 

Cena výrobku 19 770 Kč 

 

3.4 Regulátor CX40 

Pouţité informace o výrobku jsem přezval z pouţité literatury [25], pokud není 

k dispozici internet, je na cd uloţen manuál se jménem: cx_cml_cs, který je uloţen ve 

sloţce manuály. Vlastnosti regulátoru CX40 vidíme v Tabulka 4 technické vlastnosti 

Regulátoru CX40. Výrobcem regulátoru CX40 je zahraniční firma MASTECH. Regulátor 

lze objednat přes internet zde [32], nebo v specializované prodejně zabývající se prodejem 

fotovoltaické techniky. Vzhled regulátoru vidíme na obrázku 23 CX40 

. 
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Tabulka 4 technické vlastnosti Regulátoru CX40 

TECHNICKÉ PARAMETRY CX40 

Max. proud z panelu 40 A 

Max. proud zátěţe 40 A 

Systémové napětí 12 i 24 V 

Vlastní spotřeba <4 mA 

Rozměry 89 x 90 x 39 mm 

Akustická signalizace ano 

Ochrana proti převrácení polarity ano 

Typ akumulátoru Pb 

LCD displej ano 

Získávání dat, programování pomocí PC ano 

Cena výrobku 2045 Kč 

 

 

Obrázek 24 CX40 

 

3.6 Měnič napětí SP 5000/12 

Údaje o měniči napětí SP 5000/12 jsem čerpal z pouţité literatury [26], pokud 

nemáme internet, je uloţen manuál na cd s názvem: pl_cs, tento manuál nachází ve sloţce 

manuály. Parametry měniče vidíme v Tabulka 5 technické vlastnosti měniče napětí SP 

5000/12. Výrobcem je zahraniční firma MASTECH. Tento měnič lze pořídit 

prostřednictvím internetu zde [31], nebo ve specializované prodejně. Jak vypadá měnič, se 

můţeme podívat na Obrázek 25 SP5000/12. 
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Obrázek 25 SP5000/12 

 

Tabulka 5 technické vlastnosti měniče napětí SP 5000/12 

TECHNICKÉ PARAMETRY SP 5000/12 

Výstupní napětí (V) 230 

Trvalý výstupní výkon (W) 5 000 

Špičkový výstupní výkon (W) 10 000 

Vstupní proudové zatíţení (A) 500 

Výstupní vlnový tvar modif. sinusoida 

Výstupní frekvence (Hz) 50 

Účinnost (%) 85-90 

Přepěťová ochrana Ano 

Ochrana před záměnou polarity ano (pojistka) 

Ochrana před záměnou napájení 12/24V Ano 

Ochrana proti vybití akumulátoru 10,5 V 

Rozměry (d x š x v) (mm) 500x169x152 

Hmotnost (g) 10 800 

Cena výrobku  26 000 Kč 

3.7 Měnič napětí FRONIUS IG PLUS 70 

Pouţité informace o měniči napětí FRONIUS IG PLUS 70 jsem převzal z pouţité 

literatury [30], v případě nedostupnosti internetu jsem uloţil manuál, který se jmenuje: 

fronius_ig_plus_70, jeţ je umístěn ve sloţce manuály. Vlastnosti měniče vidíme v Tabulka 

6 technické vlastnosti měniče napětí FRONIUS IG PLUS 70. Výrobcem měničů je 

zahraniční firma FRONIUS s.r.o., tato firma má několik českých poboček, v kterých jde 

pořídit tento výrobek. Další moţností je objednání přes internet zde [30] . Vzhled měniče 

můţeme vidět na obrázku 25 FRONIUS IG PLUS 70 
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Obrázek 26 FRONIUS IG PLUS 70 

 

Tabulka 6 technické vlastnosti měniče napětí FRONIUS IG PLUS 70 

VSTUPNÍ ÚDAJE   

Jmenovitý výkon DC 6800 W 

Rozsah napětí MPP 230-500 V 

Max. vstupní napětí  600 V 

Max. vstupní proud 29,7 A 

VYSTUPNI ÚDAJE 

 Jmenovitý výkon 6500 W 

Max. výstupní výkon 6500 W 

Max. účinnost 96,00% 

Euro účinnost 95,40% 

Účinnost přizpůsobení MPP 99,90% 

Sítové napětí/ frekvence 230V/50 Hz (60 Hz) 

 

3.8 Kabely SOLAR Plus 

Tyto kabely se vyuţívají k propojení fotovoltaických panelů. Svojí konstrukcí jsou 

přizpůsobeny na venkovní klimatické podmínky. Výrobcem těchto kabelů je zahraniční 

firma LAPP GROUP. Informace o tomto výrobku jsem převzal z [36]. V případě 

nedostupnosti internetu jsem na cd vloţil manuál: Flexibilni_kabely, který je ve sloţce 

manuály. Jedná se o zahraniční firmu s českou pobočkou. Kabeláţ od této firmy lze koupit 

na těchto webových stránkách [29]. Na vzhled těchto kabelů se můţeme podívat na 

Obrázek 27 kabely SOLAR plus. 
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Tabulka 7 vlastnosti kabelů SOLAR Plus 

Barva pláště  modrá, červená, černá 

Průřez kabelu 18 mm
2
 

Typ konstrukce  Lanko z jemných pocínovaných měděných drátů 

Izolace ţíly  Zesílený elastomer 

Plášť kabele  Speciální TPE 

Teplotní rozsah -40°C aţ +90°C 

Jmenovité napětí AC 600/1000, DC 1000/1500 

Cena za 10 m 730 Kč 

 

 

 

Obrázek 27 kabely SOLAR plus 

 

3.9 MC konektor PV-KBT 4/6 

 Konektor je vyuţitý k propojení kabeláţe fotovoltaických panelu mezi sebou a dále 

k propojení měniče napětí, regulátoru nabíjení a akumulátorů. Výrobcem těchto konektorů 

je firma Multi-Contact, tato firma je zahraničního původu. V případě nedostupnosti jsem 

umístil na cd manuál: konektor_mc_4_minus, který je ve sloţce manuály. Informace o 

těchto konektorech jsem čerpal z [38]. Výrobky můţeme zakoupit zde [37]. Jak vypadají 

konektory, se můţeme podívat na Obrázek 28 Konektor MC PV-KBT 4/6 zdířka a na 

Obrázek 29 Konektor MC PV-KBT 4/6 zástrčka. Technické vlastnosti jsou v Tabulka 8 

vlastnosti konektoru MC. 

 

 

Obrázek 28 Konektor MC PV-KBT 4/6 zdířka  
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Obrázek 29 Konektor MC PV-KBT 4/6 zástrčka 

 

Tabulka 8 vlastnosti konektoru MC 

Cena zástrčky  56 Kč 

Cena zdířky  68 Kč 

Cena rozbočovače samce 260 Kč 

Cena rozbočovače samičky 263 Kč 

Jmenovitý proud 30 A 

Jmenovitý napětí  1000 V 

Kontaktní materiál měď pokrytá cínem 

Izolační materiál PA 

Teplotní rozsah -40
 o

 C aţ +90
 o

 C 

Konektor pro kabel 4 aţ 6 mm 

 

3.10 Konektor MC 4 rozbočovač samec a samička 

Tyto konektory slouţí k rozdvojení vedení. Výrobce je opět firma Multi-Contact. 

V případě nedostupnosti jsem umístil na cd manuál: konektor_mc_4_minus, který je ve 

sloţce manuály. Informace jsem čerpal z.[38]. Tyto rozbočovač lze koupit na internetu zde 

[37]. Protoţe tyto rozbočovače mají stejné technické vlastnosti jako konektory výše 

zmíněné, můţeme jejich vlastnosti najít v Tabulka 8 vlastnosti konektoru MC. Vzhled 

rozbočovačů je na Obrázek 30 rozbočovač samec a samička. 

 

 

Obrázek 30 rozbočovač samec a samička 
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4 Návrhy variant systému 

V této kapitole navrhnu několik variant fotovoltaických systému pro praktické 

vyuţití. Budu vyuţívat části systému, které jsem popisoval v předchozí kapitole. Při 

návrhu těchto variant se budu snaţit co nejvěrněji navrhnout a přizpůsobit systém, aby byl 

co nejspolehlivější a pracoval v rámci zadání. 

4.1 Postup při návrhu fotovoltaických systémů 

Aby se vytvořil dobře pracující a spolehlivý systém, musíme pečlivě vybrat jeho 

součásti. Při návrhu musíme dimenzovat jednotlivé části, podle určitého algoritmu, který je 

na Obrázek 31 diagram návrhu fotovoltaických systémů. Tento algoritmus jsem převzal 

z pouţité literatury [1]. 

 

Obrázek 31 diagram návrhu fotovoltaických systémů 

1) Zjištění spotřeby energie 

Denní práce ve Wh/d 

2 a) Dimenzování fotovoltaických 
panelu 

Špičkový výkon generátorů ve Wp 

2 b) Dimenzování akumulátorů 

Kapacita akumulátoru v Ah 

3) Dimenzování regulátoru 
nabíjení 

4) Dimenzování měniče napětí 

5) Dimenzovaní kabeláže a jištění 

6) Kalkulace nákladů na realizaci 

Plánovaní 

dalších 

variant 
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4.1.1 Zjištění spotřeby energie 

Při návrhu systému je třeba vědět kolik elektrických spotřebičů a jaká je jejich spotřeba 

elektrické energie, abychom mohli při návrhu fotovoltaického systému určit jeho výkon. 

Tím předejdeme situaci, ţe nebudeme mít dostatek energie pro napájení elektrických 

spotřebičů. Dále bychom měli dbát na rozdílnou intenzitu slunečního záření během roku. 

Při určení jaké spotřebiče budeme vyuţívat a jak dlouho, si sestavíme tabulku spotřeby 

energie. Tyto tabulky budeme vyuţívat v navrhovaných variantách dále v kapitole. Denní 

spotřeba elektrických přístrojů za den je měřená ve watthodinách za den Wh/d. Spotřebu 

energie Wh/d jednotlivých spotřebičů vypočítáme z vzorce Rovnice 1 spotřeba energie, 

kterou jsem převzal z pouţité literatury [1]. 

Spotřeba energie Wh/d =  příkon W ∗  doba provozu  h/d  

Rovnice 1 spotřeba energie 

4.1.2 Dimenzování fotovoltaických panelů 

Při návrhu fotovoltaického systému volíme, výkon panelů takový, aby nám produkoval 

dostatečné mnoţství elektrické energie, které spotřebuje. Na výkonu fotovoltaických 

panelů má vliv řada faktorů. Jaké jsou u nás sluneční podmínky rozebírám v kapitole 2.1

 Sluneční podmínky v České republice.Tyto klimatické vlivy bychom měli brát 

v úvahu, zejména v zimních měsících. S výkonem fotovoltaických panelů souvisí jejich 

orientace a také jejich úhel tyto výpočty fotovoltaických panelu nám výborně pomůţe tato 

webová stránka [5]. Kterou jsem uţ zmiňoval v kapitole 2.1 Sluneční podmínky 

v České republice, je to výborný nástroj při výpočtu výkonu fotovoltaických panelů a je 

zcela zdarma. Při návrhu se musí brát poloha vůči Slunci a také úhel panelů a orientace. Při 

návrhu fotovoltaických panelů by se měla započítávat také ztráty při výrobě energie. Jak 

vypočítáme potřebný výkon panelů je vysvětlený v Rovnice 2 výpočet výkonu 

fotovoltaických panelů. Vzorec jsem převzal z pouţité literatury [1]. Postup jak vypočítat 

denní energetický výkon jsem popsal v Příloha 8 – Návod zacházení se slunečným 

kalkulátorem pomocí webové stránky. U všech variant fotovoltaických systému jsem 

pouţil funkci najít optimální úhel a orientaci. 

Výkon fotovoltaických panelůWp =
potřeba energieWh d 

denní energetický výkon Wh/d
 

Rovnice 2 výpočet výkonu fotovoltaických panelů 
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4.1.3 Dimenzování akumulátorů 

Musíme počítat s tím, ţe počasí není vţdy příznivě nakloněno k výrobě elektrické 

energie ze slunce, například v zataţeném počasí nebo v noci, kdy není moţná přeměna 

sluneční energie na elektrickou energii. Musíme dodávat energii z akumulátoru. K 

navrhnutí typu akumulátoru slouţí tento vzoreček Rovnice 3 vzorec pro výpočet 

ampérhodin akumulátoru, vzorec je obecný a jeho přesnější verzi si ukáţeme, aţ při 

návrhu. Vzorec jsem převzal z pouţité literatury [1]. 

Potřeba ampérhodin Ah d =
potřeba energieWh d 

systémové napětí V
 

Rovnice 3 vzorec pro výpočet ampérhodin akumulátoru 

 

Systémovým napětím rozumíme napětím akumulátoru většinou 12 V, 24 V, 48 V. 

Z těchto získaných údajů si pořídíme akumulátor s potřebnou kapacitou Ah. Čím více se 

posouváme do zimního období, tím více budeme odkázáni na zdroj energie z akumulátoru. 

S tímto souvisí pojem „ autonomní den“, kdy zásobujeme spotřebiče jen z akumulátoru. 

4.1.4 Dimenzování regulátoru nabíjení 

Mimo omezení napětí při nabíjecím cyklu, má důleţitou vlastnost odpojení 

akumulátoru od zátěţe, při hlubokém vybití. Kaţdý regulátor má maximální zatěţovací 

proud, který určuje mnoţství a počet připojených přístrojů. Proto bychom při výběru 

regulátoru měli vybírat, takový typ co nám dovolí, zatěţovat regulátor aniţ bychom 

přesáhli maximální zatěţovací proud. A také byl schopný plně zabezpečit napájení všech 

spotřebičů, které na něj připojíme. 

4.1.5 Dimenzování měniče napětí 

U měniče napětí musíme určit, jaké hodnoty vstupního napětí budou do měniče 

vstupovat, to je první podmínka při výběru pouze u měničů, které se pouţívají 

v izolovaných systémech. U měničů spojených s elektrickou rozvodnou sítí se pohybuje 

vstupní napětí v 100V. Další důleţitou informací při výběru měniče je jeho výstupní 

výkon, musíme vědět, jaká budu celková hodnota výkonu spotřebičů zároveň připojených 

na měnič.  
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4.1.6 Návrh elektrického vedení a jištění 

V této kapitole budeme řešit, jaké elektrické vedení ve stejnosměrné části 

fotovoltaického systému pouţívat. Při určení délky vedení v následujících kapitolách jsem 

určil, ţe k na 1 PV panel spotřebujeme 1,5 m vedení.  Vyberu vhodné elektrické vedení 

podle velikosti protékajícího proudu. Dále budu řešit jak navrhnout pojistky pro 

fotovoltaický systém z důvodu bezpečnosti.  

Existuje několik způsobů jak uloţit kabely, tyto rozdíly v uloţení kabeláţe řeší 

normy. Nyní uvedu tuto Tabulka 9 způsoby uloţení vodičů s těmito normami. Tuto tabulku 

jsem převzal z [28]. 

Tabulka 9 způsoby uložení vodičů 

A Izolované vodiče v trubkách zapuštěných v izolačních stěnách. 

B Izolované vodiče v trubkách nebo lištách na stěně. 

C Kabely víceţilové na zdi., ve zdivu, na podlaze 

D Kabely víceţilové v trubkách v zemi, nebo přímo v zemi. 

E Kabely 2¸3 ţilové na vzduchu 

Bohuţel nemohu určit přesně vyuţitou skupinu. Podle mého názoru se fotovoltaické 

vedení blíţí skupině E.  Je však jasné, ţe při průřezu vodiče s hodnotou 16 mm
2
. Vydrţí 

toto vedení dostatečně velké proudy. Proto dále uvedu Tabulka 10 zátěţové proudy. Kde je 

určeno jaké proudy snese vodič s průřezem 16 mm
2
. Tuto tabulku jsem převzal z [28]. 

Tabulka 10 zátěžové proudy pro vedení 

průřez vodičů  způsob uloţení podle tabulky   

(mm
2
) A B C D E 

16 50 63 63 63 63 

U fotovoltaických zapojení se pojistka nemusí dávat mezi panel a regulátor, ale musí se dát 

mezi akumulátor a regulátor nabíjení. A to z toho důvodu, ţe akumulátor dokáţe 

krátkodobě dodávat veliké proudy. Následující Tabulka 11 zátěţové proudy pro pojistky, 

určí, jaké hodnoty by pojistky měli mít. Tyto hodnoty platí pro kabely s měděným jádrem. 

Tuto tabulku jsem převzal z [28]. 

Tabulka 11 zátěžové proudy pro pojistky 

průřez vodičů  způsob uložení podle tabulky   

(mm2) A B C D E 

16 61 76 85 81 96 
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4.2 Zahradní chatka 

Máme zahradní chatku v oblasti města Orlová. Na pozemku, v kterém se chatka 

nachází, však není zřízená elektrická energie. Majitel však nechce klasický způsob 

dodávání elektrické energie z rozvodné sítě, ale poohlíţí se po alternativním způsobu 

napájení elektrických spotřebičů. A vybral si moţnost vyuţití za pomocí fotovoltaiky. 

Budeme navrhovat systém tak, aby chatka mohla být napájena 3 dny v týdnu jen 

z akumulátoru v případě špatného počasí. Budeme napájet pouze stejnosměrné spotřebiče, 

s napájecím napětím 12 V. Na kolik by to tato moţnost vyšla a jaké by byli její moţnosti, 

budeme řešit při návrhu. Chatku by chtěl majitel vyuţívat přibliţně od dubna aţ po září. 

Nebudeme vyuţívat střídavé spotřebiče, proto nám měnič napětí ze systému odpadá. 

Navrhnuté schéma systému je v Příloha 3 – Schéma fotovoltaického systému zahradní 

chatky. 

4.2.1 Spotřeba elektrické energie zahradní chatky  

V této částí si řekneme, jaké spotřebiče chceme do systému a získáme celkovou 

spotřebu energie. Majitel by rád umístil osvětlení v zahradní chatce a také na zahradě. Dále 

je na zahradě studna, ze které by chtěl majitel čerpat vodu pomocí čerpadla. Ještě majitel 

uvaţuje nad ledničkou a ventilátorem. Určíme, jaké mají spotřebiče příkon a po jakou dobu 

se vyuţívají a sestavíme tabulku. Při výběru výrobku bychom měli brát ohled na 12 

V napájecí napětí. A ţe všechny výrobky jsou stejnosměrné. U určitého výrobku, se 

můţeme setkat s názvem solární. Je tím myšleno, ţe výrobek je úspornější a je vhodný pro 

fotovoltaické vyuţití.  

Tabulka 12 Průměrná spotřeba zahradní chatky 

Navez spotřebiče Mnoţství Doba provozu [h] Výkon [W] Spotřebovaná energie Wh/d 

Halogenová ţárovka  5 2 35 350 

Halogenová ţárovka  2 1 50 100 

Ventilátor 1 1 15 15 

Lednička DC KT 165 1 24 40 960 

Čerpadlo L750 UC 1 1 36 36 

Celková spotřeba 

energie 

   
1461 

 

Pomocí tabulky 8 Průměrná spotřeba zahradní chatky, jsem dostal denní spotřebu 

elektrické energie, kdy se chatka vyuţívá. Celková spotřebovaná energie činní 1461 



Tomáš Rábl Vyuţití energie z fotovoltaických článků pro dům a zahradu  
 

2009  32 

 

Wh/d. Hodnotu jsem získal z poloţky celkové spotřeby energie. Výsledná hodnota je 

průměrná, můţe se však odlišovat v jednotlivých měsících.  

4.2.2 Návrh fotovoltaických panelů pro zahradní chatku 

Tabulka 12 Průměrná spotřeba zahradní chatky nám z celkové spotřeby energie 

vyplívá hodnota 1461Wh/d, tolik energie by spotřebovala zahradní chatka za 1 den 

v průměru. Produkci poţadovaného výkonu fotovoltaických panelů získáme tímto vzorcem 

Rovnice 4 výpočet výkonu fotovoltaických panelů pro zahradní chatku. 

Výkon fotovoltaických panelůWp =
1 461 Wh d 

3 Wh/d
= 487 Wp  

Rovnice 4 výpočet výkonu fotovoltaických panelů pro zahradní chatku 

 

Denní energetický výkon jsem vypočítal pomocí pouţité literatury [5]. Jelikoţ 

budeme vyuţívat chatku od dubna po září, musíme určit, kdy je nejmenší hodnota 

vyprodukované energie. Tento údaj získáme z Tabulka 21 vypočítané mnoţství 

vyprodukované energie fotovoltaických systému . Hodnota, kterou potřebujeme vědět, 

jsem označil červeně. Vypočítaný potřebný výkon fotovoltaický panelů pro zahradní 

chatku je 487 Wp. Z kapitoly 3 Výrobky určené k přeměně sluneční energie na elektrickou 

pouţijeme  

Rozměry v (mm) 1682x1041x35 

Hmotnost v (kg) 21 

Počet solárních článků 60 ks 

Účinnost solárních článku 15-16% 

Výkon (Pmax) 230 Wp +-5% 

Maximální napětí (Vmax) 29,70 V 

Maximální proud (Imax) 7,75 A 

Napětí naprázdno (Voc) 36,90 V 

Proud nakrátko (Isc) 8,35 A 

Maximální systémové 

napětí 850 V 

Cena výrobku  29 000 Kč 

 

3.2 Fotovoltaický panel FCP 210. O výkon 210 Wp, proto pouţijeme 3 tyto 

panely a dostaneme výkon 630 Wp, coţ by mělo dostatečně stačit pro zahradní chatku při 

současné denní spotřebě. Panely zapojíme do série, tím zvýšíme napětí tekoucí z panelů, 
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ale proud zůstane stejný. Napětí vycházející z panelů je kolem 72 V. Maximální proud 

tekoucí z panelů při maximálním výkonu je 9A. 

4.2.3 Návrh akumulátoru pro zahradní chatku 

Akumulátory vyuţijeme hlavně při nepříznivém počasí a nočním napájení 

elektrických spotřebičů. Poţadované kapacity akumulátoru získáme tímto vzorcem 

Rovnice 5 výpočet denní spotřeby ampérhodin pro zahradní chatku. 

Potřeba ampérhodin Ah d =
1 461 Wh d 

12 V
= 122 Ah d  

Rovnice 5 výpočet denní spotřeby ampérhodin pro zahradní chatku 

 

Dostane hodnotu spotřebovaných ampérhodin během dne je 122 Ah/d. Při návrhu 

akumulátoru, ale musíme započítat počet autonomních dnů a hloubku vybití akumulátoru. 

Hloubku vybití určíme na 70% a počet autonomních dnů je v našem případě zvolený na 3 

dny. A dostaneme tuto Rovnice 6 upravený výpočet kapacity akumulátoru pro zahradní 

chatku. 

Kapacita akumulátoruAh =
denní spotřeba Ah ∗ počet autonomních dnů

hloubka vybití akumulátoru
 

Rovnice 6 upravený výpočet kapacity akumulátoru pro zahradní chatku 

 

Kapacita akumulátoruAh =
119 Ah ∗ 3

0,7
= 523 Ah 

Rovnice 7 vypočítaná kapacita pro zahradní chatku 

Vypočítaná kapacita akumulátoru je 523 Ah. Tuto hodnotu jsem získal z Rovnice 7 

vypočítaná kapacita pro zahradní chatku. Z kapitoly 3 Výrobky určené k přeměně sluneční 

energie na elektrickou pouţijeme 3.3 Solární akumulátor DRYFIT 230 Ah. S kapacitou 

akumulátoru 230 Ah, nám bude stačit vyuţití těchto akumulátorů. Zapojíme 4 akumulátory 

paralelně z důvodu zvýšení kapacity a dostaneme kapacitu 690 Ah, tato kapacita 

akumulátoru by plně zajistila napájení chatky po dobu tří dnů jen z akumulátoru. 

4.2.4 Návrh regulátoru nabíjení pro zahradní chatku 

Při návrhu regulátoru se určí, jaký proud do regulátoru teče a z tabulky 3 vlastnosti 

fotovoltaického panelu FPC 210 jsem získal, ţe proud dodávaný fotovoltaickým panelem 
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je 9 A. Dále maximální proud zátěţe je zhruba 30,5 A. Z tohoto důvodu zvolíme regulátor  

3.5 Regulátor CX40, který je stavěný na 40 A vstupní i výstupní proud. 

4.2.5 Kabeláž a jištění pro zahradní chatku 

Pro vedení budu vyuţívat 3.8.1 Kabely SOLAR Plus. Vzhledem k malému počtu 

zapojených panelů by mělo stačit 10 m modrého a červeného kabelu k účelu pokrytí 

vedení. K propojení těchto fotovoltaických panelů vyuţijeme 3.8.2  MC konektor PV-

KBT 4/6. K propojení budeme potřebovat 3 konektory typu zdířka a 3 rozbočovače typu 

samička. 

K jištění vyuţiji pojistku o hodnotě 40 A, při volbě pojistky jsem bral v potaz 

maximální proud zátěţe, který je u zahradní chatky 30,5 A.  

 

4.2.6 Návratnost a cena systému pro zahradní chatku 

V této kapitole bych zhodnotit kolik celkově stál tento systém pro zahradní chatku a 

jaká bude návratnost systému. Z Tabulka 13 ceny fotovoltaického systému zahradní chatky 

vidíme, kolik jednotlivé části stály, celková částka na realizaci fotovoltaického systému 

pro zahradní chatku je 112 477 Kč, vypočítané v Tabulka 13 ceny fotovoltaického systému 

zahradní chatky. Do této částky však nejsou započteny konstrukční prvky potřebné 

k montáţi fotovoltaického systému. V Příloha 2 – Výkony fotovoltaických systému s 

aktuálním výkonem je spočítaný měsíční energetický výnos tohoto systému a následně i 

celkově za rok. Kdyţ vezmeme, ţe při výkonu 0,63kW tento systém vyrobí za rok 

562kWh. Cena 1 kWh je 12,98 Kč, kdyţ prodáváme námi vyrobenou elektrickou energii 

do sítě. Ano v tomto návrhu sice nic nedodáváme, ale z hlediska návratnosti se tento údaj 

pro výpočet hodí. Garantovaná ţivotnost fotovoltaických panelů je přes 20 let, zkusíme si 

tedy, vypočítat kolik by systém vyrobil energie za 20 let a kolik by při současné ceně 

vydělal. 

Návratnost zahradní chatky =
celková cena

roční suma + 30% z roční sumy
=

112 477

9 484
= 12 let 

Rovnice 8 výpočet návratnosti systému zahradní chatky 

 

Tabulka 13 ceny fotovoltaického systému zahradní chatky 

Název Cena s DPH v Kč Mnoţství Výsledná cena v Kč 
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akumulátor DRYFIT 230 Ah 19 770 3 59 310 

regulátor CX40 2 045 1 2 045 

Konektor MC PV-KBT 4/6 zdířka 68 3 204 

Konektor MC PV-KBT 4/6 zdířka 56 3 168 

Kabely Solar plus  730 2 1 460 

fotovoltaický panel FCP 210 16 430 3 49 290 

Celková cena systému je  

  

112 477 

Tabulka 14 výdělek fotovoltaické systému zahradní chatky 

Provoz systému v letech 1 10 20 30 

Vyrobená energie v kWh 562 5 620 11 240 16 860 

Cena za 1 kWh 12,98 12,98 12,98 12,98 

Vydělaná suma v Kč 7 295 72 947 145 895 218 843 

 

Návratnost systému bez jakékoliv finanční podpory by trvala 12 let, tento údaj jsem 

vypočítal z Rovnice 8 výpočet návratnosti systému zahradní chatky. Je to dlouhá doba, ale 

výkupní ceny ekologický vyrobené energii mají tendenci pomalu vzrůstat a cena energie se 

bude zvyšovat. Tyto faktory by příznivě ovlivnily dobu návratnosti systému, čím více se 

bude systém vyuţívat, tím rychleji se nám vloţené peníze vrátí. Návratnost jsme 

vypočítaly z Rovnice 8 výpočet návratnosti systému zahradní chatky. V tabulce Tabulka 

14 výdělek fotovoltaické systému zahradní chatky, určíme v různých časových rozmezích, 

kolik by nám fotovoltaický navrhnutý systém chatky vydělal. Přehled nejdůleţitějších 

informací o navrhnutém systému můţeme najít v Příloha 9 – Souhrn vlastnosti 

fotovoltaických systémů 

4.3 Horská chata 

V okolí města Frenštátu pod radhoštem stojí horská chata. Bohuţel je mimo dosah 

rozvodné elektrické sítě. Pro tuto chatu budu navrhovat fotovoltaický systém, který by 

zásoboval elektrickým proudem střídavé spotřebiče. Chatu by majitel rád vyuţíval od 

února po říjen, z tohoto důvodu bude počet autonomních dnů stanoven na 6. Kolik by to 

tento návrh vyšel a jaké by byli její moţnosti, budeme řešit při návrhu v dalších částech 

kapitoly. V této variantě fotovoltaického systému nebudeme vyuţívat stejnosměrné 

spotřebiče. Navrhnuté schéma varianty je v Příloha 4 – Schéma fotovoltaického systému 

horské chaty. 
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4.3.1 Spotřeba elektrické energie horské chatky 

V této částí si řekneme, jaké spotřebiče chceme do systému a získáme celkovou spotřebu 

energie. Jelikoţ chceme, aby chata bylo obyvatelná po celý rok, určitě budeme chtít na 

chatě spotřebiče jako je lednička, mikrovlnka, televize a další běţné střídavé spotřebiče. 

Při výběru osvětlení budeme vybírat úspornější typy ţárovek.  

Z tabulky 11 Průměrné spotřeba horské chaty jsem dostal denní spotřebu elektrické 

energie, kdy se horská chata vyuţívá. Celková spotřebovaná energie činní 3794 Wh/d. 

Výsledná hodnota je průměrná, můţe se však odlišovat v jednotlivých měsících. Hodnotu 

3794 Wh/d jsem dostal sečtením jednotlivých spotřebovaných hodnot všech elektrických 

spotřebičů. Tato hodnota je zobrazena v poloţce celková spotřeba energie 

 

Tabulka 15 průměrné spotřeba horské chaty 

Navez spotřebiče 

Mnoţst

ví 

Doba 

provozu [h] 

Výkon 

[W] 

Spotřebovaná energie 

[Wh/d] 

LED reflektorová ţárovka s paticí 

E14 9 3 2 54 

Ţárovka Philips Economy 4 2 20 160 

Ţárovka Benlux 5 2 9 90 

Ventilátor Rowenta VU2010F0 1 1 40 40 

Chladnička AEG SANTO C 81840-

5i 1 24 40 960 

Eurojet ponorné nerez. Čerpadlo 1 1 550 550 

Mikrovlnka Bosch HMT 75M420 1 0,2 800 160 

TV Hyundai CTV 2931 SPDVBT 1 5 130 650 

Rychlovarná konvice 

1 0,3 2400 720 Philips HD4686 

DVD - přehrávač Ferguson D-

880HX HDMI 1 2 15 30 

Pračka Siemens WS 10X360 BY 1 0,5 760 380 

Celková spotřeba energie 

   
3 794 

4.3.2 Návrh fotovoltaických panelů pro horskou chatu 

Pomocí Tabulka 15 průměrné spotřeba horské chaty, je v poloţce celkové spotřeby 

energie hodnota 3794 Wh/d, tolik energie by spotřebovala horská chata za 1 den 

v průměru. Výpočet poţadovaného výkonu fotovoltaických panelů získáme touto Rovnice 

9 výpočet výkonu fotovoltaických panelů pro horskou chatu. 



Tomáš Rábl Vyuţití energie z fotovoltaických článků pro dům a zahradu  
 

2009  37 

 

Výkon fotovoltaických panelůWp =
3 794 Wh d 

2 Wh/d
= 1 897 Wp 

Rovnice 9 výpočet výkonu fotovoltaických panelů pro horskou chatu 

Vypočítaný potřebný výkon fotovoltaický panelů pro zahradní chatku je 1897 Wp. 

Denní energetický výkon jsem vypočítal pomocí pouţité literatury [5]. Jelikoţ budeme 

vyuţívat horskou chatu od února po říjen, musíme určit, kdy je nejmenší hodnota 

vyprodukované energie. Tento údaj získáme z Tabulka 21 vypočítané mnoţství 

vyprodukované energie fotovoltaických systému na výkon 1 Wp. Hodnota, kterou 

potřebujeme vědět, jsem označil modře. Z kapitoly 3 Výrobky určené k přeměně sluneční 

energie na elektrickou pouţijeme 3.1 Fotovoltaický panel SG-230-6Z o výkon 230 Wp. 

Pouţijeme 10 těchto panelů a dostaneme výkon 2 300 Wp, coţ by mělo dostatečně stačit 

pro horskou chatu při současné denní spotřebě. Panely zapojíme po 5 kusech do série a 

takto zapojené 2 řetězce panelů zapojíme paralelně. Napětí vycházející z panelů je kolem 

148,5 V. Maximální proud tekoucí z panelů při maximálním výkonu dostane hodnotu 15,5 

A. 

4.3.3 Návrh akumulátoru pro horskou chatu 

Akumulátory vyuţijeme hlavně při nepříznivém počasí a nočním napájení 

elektrických spotřebičů. Poţadované kapacity akumulátoru získáme tímto vzorcem 

Rovnice 10 výpočet denní spotřeby ampérhodin pro horskou chatu. 

Potřeba ampérhodin Ah d =
3 794 Wh d 

12 V
= 316 Ah d  

Rovnice 10 výpočet denní spotřeby ampérhodin pro horskou chatu 

Dostane hodnotu spotřebovaných ampérhodin během dne, která činí 316 Ah/d. Při 

návrhu akumulátoru, ale musíme započítat počet autonomních dnů a hloubku vybití 

akumulátoru. Hloubku vybití určíme na 60% a počet autonomních dnů je v našem případě 

zvolený na 6 dnů. K výpočtu slouţí tato Rovnice 11 upravený výpočet kapacity 

akumulátoru pro horskou chatu. 

Kapacita akumulátoruAh =
denní spotřeba Ah ∗ počet autonomních dnů

hloubka vybití akumulátoru
 

Rovnice 11 upravený výpočet kapacity akumulátoru pro horskou chatu 
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Kapacita akumulátoruAh =
316 Ah ∗ 6

0,6
= 3 160 Ah 

Rovnice 12 vypočítaná kapacita pro horskou chatu 

Vypočítaná kapacita akumulátorů je 3 160 Ah, tato kapacita byla vypočtena z 

rovnice 12 vypočítaná kapacita pro horskou chatu. Z kapitoly 3 Výrobky určené k přeměně 

sluneční energie na elektrickou pouţijeme 3.3 Solární akumulátor DRYFIT 230 Ah. 

S kapacitou akumulátoru 230 Ah, budeme muset pouţít 14 akumulátorů. Zapojíme všech 

14 akumulátorů paralelně. Z důvodu zvýšení kapacity a dostaneme kapacitu o hodnotě 

3220 Ah, tato kapacita akumulátoru by plně zajistila napájení horské chaty po dobu šesti 

dnů jen z akumulátoru.  

 

4.3.4 Návrh regulátoru nabíjení pro horskou chatu 

Při návrhu regulátoru se určí, jaký proud do regulátoru teče. Z tabulky 2 vlastnosti 

fotovoltaického panelu SG-230-6Z jsem získal, ţe proud dodávaný fotovoltaickým 

panelem SG-230-6Z je 7,75 A, ale vzhledem k tomu, ţe jsme panely zapojily paralelně 

výsledný proud je 15,5 A. Maximální proud zátěţe je zhruba 21,2 A. Z tohoto důvodu 

zvolíme regulátor 3.5  Regulátor CX40, který je stavěný na 40 A vstupní proud 

z panelů. A do zátěţe vydrţí přivádět aţ 40 A výstupní proud. 

4.3.5 Návrh měniče napětí pro horskou chatu 

Při návrhu měniče musíme spočítat maximální výkon všech elektrických spotřebičů 

současně zapnutých a tato hodnota je 4878 W, kterou jsem získal z tabulky 11 Průměrné 

spotřeby horské chaty. Proto jsem vybral 3.6 Měnič napětí SP 5000/12, který má stálý 

výstupní výkon 5 000 W a špičkový výkon má 10 000 W. 

4.3.6 Kabeláž a jištění pro horskou chatu 

Pro rozvod vedení jsem vybral 3.8.1 Kabely SOLAR Plus. U této varianty je jiţ 

větší počet panelů, neţ u předchozí varianty. K propojení fotovoltaických panelů jsem 

odhadl 20 m modrého a červeného kabelu. K propojení těchto fotovoltaických panelů 

vyuţijeme 3.8.2 MC konektor PV-KBT 4/6 a 3.8.3 Konektor MC 4 rozbočovač samec a 

samička. K propojení budeme potřebovat 8 konektory typu zdířka a 12 konektorů typu 

zástrčka. Ke spojení těchto 2 řetězců vyuţiji 2 rozbočovače typu samička. 
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K jištění vyuţijeme pojistku o hodnotě 30 A, při volbě pojistky jsem bral v potaz 

maximální proud zátěţe, který je u horské chaty 21,2 A. 

4.3.7 Ekonomická realizace systému pro horskou chatu 

V této kapitole bych zhodnotit kolik celkově stál tento systém pro horskou chatu a 

jaká bude návratnost systému. Z tabulky vidíme, kolik jednotlivé části stály, celková částka 

na realizaci fotovoltaického systému pro zahradní chatku je 596 559 Kč, tato částka 

vypočítaná v. Tabulka 17 cena fotovoltaického systému horské chaty. Do této částky však 

nejsou započteny konstrukční prvky potřebné k montáţi fotovoltaického systému. 

V Příloha 2 – Výkony fotovoltaických systému s aktuálním výkonem je spočítaný měsíční 

energetický výnos tohoto systému a následně i celkově za rok. Kdyţ vezmeme, ţe při 

výkonu 2,3 kW tento systém vyrobí za rok 2098kWh. Cena 1 kWh je 12,98 Kč, kdyţ 

prodáváme námi vyrobenou elektrickou energii do sítě. Tento systém také nedodává 

elektrickou energii, tedy budeme postupovat stejně jako u minulého systému. Garantovaná 

ţivotnost fotovoltaických panelů je přes 20 let, určíme si tedy, kolik by vyrobil systém 

energie za 20 let a kolik by při současné ceně vydělal. Výpočet návratnosti dostaneme z 

Rovnice 13 výpočet návratnosti systému horské chaty. 

Návratnost horské chaty =
celková cena

roční suma + 30% z roční sumy
=

596 559

35 402 
= 17 let 

Rovnice 13 výpočet návratnosti systému horské chaty 

 

Tabulka 16 cena fotovoltaického systému horské chaty 

Název Cena s DPH v Kč Mnoţství Výsledná cena v Kč 

akumulátor DRYFIT 230 Ah 19 770 14 27 6780 

Regulátor CX40 2045 1 2 045 

měnič napětí SP5000/12 22990 1 22 990 

Konektor MC PV-KBT 4/6 zdířka 68 12 816 

Konektor MC PV-KBT 4/6 zástrčka 56 8 448 

Konektor MC 4 rozbočovač samička 2 260 520 

Kabel Solar Plus 4 740 2 960 

fotovoltaický panel SG-230-6Z 29000 10 29 0000 

Celková cena systému je 

  

596 559 
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Tabulka 17 výdělek fotovoltaické systému horské chaty 

Provoz systému v letech 1 10 20 30 

Vyrobená energie v kWh 2098 20 980 41 960 62 940 

Cena za 1 kWh 12,98 12,98 12,98 12,98 

Vydělaná suma v Kč 27 232 272 320 544 641 816 961 

Návratnost systému bez vnější finanční podpory by trvala 17 let. Jak vidíme 

návratnost systému u horské chaty, je v této horské lokalitě daleko delší neţ u předchozího 

systému. Jak jsem jiţ zmínil u zahradní chatky, jsou tu faktory, které by dobu návratnosti 

mohla sníţit. V tabulce 13 výdělek fotovoltaické systému horské chaty vidíme, kolik 

v časových intervalech vydělal tento navrhnutý fotovoltaický systém. Přehled 

nejdůleţitějších informací o navrhnutém systému můţeme najít v Příloha 9 – Souhrn 

vlastnosti fotovoltaických systémů 

4.4 Rodinný dům  

Máme rodinný dům, v okolí města Bohumína. V současné době je dům napájen 

zcela z elektrické rozvodné sítě, ale chceme navrhnout hybridní systém pro tento dům, 

který by vyráběl elektrickou energii a přebytky vyprodukované elektrické energie by 

dodával do sítě. V případě, ţe by byla elektrická sít mimo, provoz bude tento systém 

schopen zásobit dům po dobu 1 dne. V noci nebo při nedostatečném výkonu 

fotovoltaických panelů budeme odebírat elektrický proud ze sítě. Během denního provozu 

fotovoltaických panelů chceme, aby systém napájel jak střídavé tak i stejnosměrné 

spotřebiče. Jiţ navrhnuté schéma varianta je v Příloha 5 – Schéma fotovoltaického systému 

rodinného domu. 

4.4.1 Spotřeba elektrické energie rodinného domu 

V této částí si řekneme, jaké spotřebiče chceme do systému a získáme celkovou 

spotřebu energie. Rodinný dům je jiţ plně vybavený elektrickými spotřebiči, získáme 

seznam spotřebičů. Jejich mnoţství a přibliţně čas denního vyuţití. Seznam jsem omezil 

jen na některé nejčastěji vyuţívané spotřebiče z důvodu velikosti tabulky průměrné 

spotřeby energie. Celková denní průměrná spotřeba z Tabulka 18 průměrné spotřeby 

rodinného domu je výsledek 6080 Wh/d. Hodnota se bude lišit v jednotlivých dnech. 

Tuto hodnotu jsem získal z poloţky celková spotřebovaná energie. 
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Tabulka 18 průměrné spotřeby rodinného domu 

Navez spotřebiče 

Mnoţst

ví 

Doba provozu 

[h] 

Výkon 

[W] 

Spotřebovaná 

energie [Wh/d] 

PC s monitorem a reproduktory 1 5 230 1150 

halogenová ţárovka dc 4 2 20 160 

ţárovka 230V 8 2 60 960 

ţárovka 230V 7 1 100 700 

Ţárovka 3 3 40 360 

lednička Elektrolux ERN 29650 1 24 37 888 

trouba Elektrolux EOB 53003 X 1 0,1 2400 240 

mikrovlnka Zanussi ZM 21 M 1 0,5 1080 540 

pračka  AQUAMATIC 1000 T  1 0,5 660 330 

tv LCD Samsung LE19R86WD 1 5 55 275 

tv Daewoo DTL 29S7K 1 3 80 240 

tv anténa philips SDV4235/10 dc 2 4 15 60 

hifi věţ PHILIPS FWM143/12 1 2 40 80 

čerpadlo do akvária T-HEAD 550 1 24 4 96 

Celková spotřeba energie 

   

6080 

4.4.2 Návrh fotovoltaických panelů pro rodinný dům 

Z Tabulka 18 průměrné spotřeby rodinného domu, dostaneme z položky celkové 

spotřeby energie hodnotu 6800 [Wh/d], tato hodnota odpovídá průměrné spotřebě horské 

chaty za 1 den v průměru. Výpočet poţadovaného výkonu fotovoltaických panelů získáme 

tímto vzorcem Rovnice 14 výpočet výkonu fotovoltaických panelů pro rodinný dům. 

Výkon fotovoltaických panelůWp =
6080 Wh d 

1 Wh/d
= 6080 Wp 

Rovnice 14 výpočet výkonu fotovoltaických panelů pro rodinný dům 

Vypočítaný potřebný výkon fotovoltaický panelů pro rodinný dům je 6080 Wp. 

Denní energetický výkon jsem vypočítal pomocí pouţité literatury [5]. Jelikoţ budeme 

vyuţívat rodinný dům celý rok, musíme určit, kdy je nejmenší hodnota vyprodukované 

energie. Tento údaj získáme z Tabulka 21 vypočítané množství vyprodukované energie 

fotovoltaických systému . Hodnota, kterou potřebujeme vědět, jsem označil zeleně. 

Z kapitoly 3 Výrobky určené k přeměně sluneční energie na elektrickou pouţijeme 3.1

 Fotovoltaický panel SG-230-6Z. O výkon 230 Wp. Pouţijeme 27 těchto panelů a 

dostaneme výkon 6210 Wp, coţ by mělo dostatečně stačit pro rodinný dům při současné 

denní spotřebě. Panely zapojíme po 9 série a takto zapojené 3 řetězce panelu zapojíme 

paralelně. Napětí vycházející z panelů, je kolem 251 V. Maximální proud tekoucí z panelů 

při maximálním výkonu, je hodnota 23,25 A. 
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4.4.3 Návrh akumulátoru pro rodinný dům 

Akumulátory u tohoto návrhu vyuţijeme při výpadku elektrické sítě. Poţadované 

kapacity akumulátoru získáme tímto vzorcem Rovnice 15 výpočet denní spotřeby 

ampérhodin pro rodinný dům. 

Potřeba ampérhodin Ah d =
6080 Wh d 

12 V
= 507 Ah/d 

Rovnice 15 výpočet denní spotřeby ampérhodin pro rodinný dům 

Dostane hodnotu spotřebovaných ampérhodin během dne, která činí 507 Ah/d. Při 

návrhu akumulátoru, ale musíme započítat počet autonomních dnů a hloubku vybití 

akumulátoru. Hloubku vybití určíme na 50% a počet autonomních dnů je v našem případě 

zvolený na 1 den. A dostaneme tuto Rovnice 16 upravený výpočet kapacity akumulátoru 

pro rodinný dům. 

Kapacita akumulátoruAh =
denní spotřeba Ah ∗ počet autonomních dnů

hloubka vybití akumulátoru
 

Rovnice 16 upravený výpočet kapacity akumulátoru pro rodinný dům 

 

Kapacita akumulátoruAh =
507 Ah ∗ 1

0,5
= 1014 Ah 

Rovnice 17 vypočítaná kapacita pro rodinný dům 

 

Vypočítaná kapacita akumulátorů je 1014 Ah, pomocí rovnice 17 vypočítaná 

kapacita pro rodinný dům Z kapitoly 3 Výrobky určené k přeměně sluneční energie na 

elektrickou pouţijeme 3.3 Solární akumulátor DRYFIT 230 Ah. S kapacitou akumulátoru 

230 Ah, budeme muset pouţít 5 akumulátorů. Zapojíme všech 5 akumulátorů paralelně. 

Z důvodu zvýšení kapacity a dostaneme kapacitu o hodnotě 1150 Ah, tato kapacita 

akumulátoru by plně zajistila napájení rodinného domu, po dobu 24 hodin. 

4.4.4 Návrh regulátoru nabíjení pro rodinný dům 

Při návrhu regulátoru se určíme, jaký proud do regulátoru teče. Z Tabulka 1 

vlastnosti fotovoltaického panelu SG-230-6Z jsem určil, ţe proud dodávaný 

fotovoltaickým panelem SG-230-6Z je 7,75 A, ale v vzhledem k tomu,ţe jsme 3 řetězce 

panelů zapojily paralelně výsledný proud je 23,25 A. Maximální proud zátěţe je zhruba 35 
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A. Z tohoto důvodu zvolíme regulátor 3.5 Regulátor CX40, který je stavěný aţ na 40 A 

vstupní proud z panelů. A výstupní proud regulátoru taktéţ je 40 A. 

4.4.5 Návrh měniče napětí pro rodinný dům 

Při návrhu měniče musíme spočítat maximální výkon všech elektrických spotřebičů 

současně zapnutých a ten je 6080 W, tuto hodnotu jsem získal z  tabulky 14 Průměrné 

spotřeby rodinného domu a vstupní výkon z fotovoltaických panelů je 6210 W. Těmto 

parametrům odpovídá 3.6 Měnič napětí FRONIUS IG PLUS 70, který má vstupní výkon 

6800 W a výstupní výkon má 6300 W. 

4.4.6 Jištění a kabeláž pro rodinný dům 

Pro rozvod vedení jsem vybral 3.8.1 Kabely SOLAR Plus. K propojení 

fotovoltaických panelů jsem odhadl 40 m modrého a červeného kabelu. K propojení těchto 

fotovoltaických panelů vyuţijeme 3.8.2 MC konektor PV-KBT 4/6 a 3.8.3 Konektor MC 4 

rozbočovač samec a samička. K propojení budeme potřebovat 31 konektorů typu zdířka a 

31 konektorů typu zástrčka. Ke spojení těchto 3 řetězců vyuţiji 2 rozbočovače typu samec 

a 2 rozbočovače typu samička. 

K jištění vyuţijeme pojistku o hodnotě 50 A, při volbě pojistky jsem bral v potaz 

maximální proud zátěţe, který je u rodinného domu 35 A. 

4.4.7 Ekonomická realizace systému pro rodinný dům 

V této kapitole budeme jako u předchozích řešit cenu a návratnost systému pro 

rodinný dům. Z tabulky 15 cena fotovoltaického systému rodinného domu vidíme, kolik 

jednotlivé části stály, celková částka na realizaci fotovoltaického systému pro zahradní 

chatku je 1 077 554 Kč, tato částka je vypočítaná v tabulce 15 cena fotovoltaického 

systému rodinného domu. Do této částky však nejsou započítané konstrukční prvky 

potřebné k montáţi fotovoltaického systému. V příloze 2 – Výkony fotovoltaických systému 

s aktuálním výkonem je spočítaný měsíční energetický výnos tohoto systému a následně i 

celkově za rok. Kdyţ vezmeme, ţe při výkonu 6,21kW tento systém vyrobí za rok 

5512kWh. Cena 1 kWh prodané do elektrické sítě je 12,98 Kč. Garantovaná ţivotnost 

fotovoltaických panelů je přes 20 let, určíme si tedy, kolik by vyrobil systém energie za 20 

let a kolik by při současné ceně vydělal. Dobu návratnosti dostaneme z rovnice 18 výpočet 

návratnosti systému rodinného domu. 
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Návratnost rodinného domu =
celková cena

roční suma
=

1 077 554

93 001
= 12 let 

Rovnice 18 výpočet návratnosti systému rodinného domu 

 

Tabulka 19 výdělek fotovoltaické systému rodinného domu 

Provoz systému v letech 1 10 20 30 

Vyrobená energie v kWh 5 512 55 120 110 240 165 360 

Cena za 1 kWh 12,98 12,98 12,98 12,98 

Vydělaná suma v Kč 71 545 715 458 1 430 915 2 146 373 

 

 

 

Tabulka 20 cena fotovoltaického systému rodinného domu 

Název Cena s DPH v Kč Mnoţství Výsledná cena v Kč 

akumulátor DRYFIT 230 Ah 19 770 6 118 620 

regulátor CX40 11864 1 11 864 

měnič napětí FRONIUS IG PLUS 70  95260 1 95 260 

fotovoltaický panel SG-230-6Z 29000 29 84 1000 

Kabel Solar Plus  740 8 5 920 

Konektor MC PV-KBT 4/6 zdířka 56 31 1 736 

Konektor MC PV-KBT 4/6 zástrčka 68 31 2 108 

Konektor MC 4 rozbočovač samička 263 2 526 

Konektor MC 4 rozbočovač samec 260 2 520 

Celková cena systému je 

  

1 077 554 

 

Návratnost systému pro rodinný dům bude trvat 12 let, bez vnější finanční podpory. 

Jak vidíme návratnost systému u rodinného domu. Jak jsem jiţ zmínil u zahradní chatky a 

horské chaty, jsou tu faktory, které by dobu návratnosti mohly sníţit. V Tabulka 19 

výdělek fotovoltaické systému rodinného domu, vidíme v časových intervalech kolik by 

vydělal tento navrhnutý fotovoltaický systém. Přehled nejdůleţitějších informací o 

navrhnutém systému můţeme najít v Příloha 9 – Souhrn vlastnosti fotovoltaických 

systémů. 
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5 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a navrhnou několik variant fotovoltaických 

systémů produkujících elektrickou energii. Dále jsem jednotlivé části fotovoltaického 

systému blíţe popsal a uvedl, jaké existují moţnosti zapojení. U návrhu jednotlivých 

variant fotovoltaických systému jsem vyuţíval části systému, které se nacházejí v současné 

době na českém trhu dostupné. K výrobkům jsem uvedl jejich technické parametry. 

První fotovoltaický systém, který jsem navrhoval, byl určen pro zahradní chatku 

v blízkosti města Orlová. Poţadavkem této varianty bylo zajistit napájení stejnosměrných 

spotřebičů. Systém jsem navrhl a jeho cena vyšla na 112 447 Kč. Výkon systému je 630 

Wp a dokázal plně napájet spotřebiče, které byly jiţ instalované. Návratnost této varianty 

je 12 let. Osobně bych nedoporučil vyuţívat fotovoltaický systém z důvodu dlouhé 

návratnosti. Druhý fotovoltaický systém jsem navrhl pro horskou chatu v okolí města 

Frenštátu pod Radhoštem. Jelikoţ je chata v blízkosti hor, dopadá sluneční záření v menší 

míře, coţ jsem musel kompenzovat velkým počtem akumulátorů, které se nepříznivě 

promítly do pořizovacích nákladů. Nedoporučil bych samostatný fotovoltaický systém, ale 

při kombinaci s jiným zdrojem energie a by se systém vyplatil realizovat. Návratnost je 17 

let a výkon fotovoltaické soustavy je 2300 Wp při pořizovací ceně systému 596 559 Kč. 

Poslední varianta návrhu fotovoltaického systému byla určena pro rodinný dům v okolí 

města Bohumína. Cílem návrhu této varianty bylo pokrýt spotřebu jiţ vyuţívaných 

elektrických spotřebičů a přebytek elektrické energie prodávat do rozvodné elektrické sítě. 

V případě výpadku sítě můţe systém napájet rodinný dům po čas 24 hodin. Výkon 

soustavy je 6210 Wp a pořizovací cena instalace činí 1 077 554 Kč. Návratnost 

fotovoltaického systému rodinného domu je 12 let. Ze všech navrţených systémů bych 

doporučil k realizaci právě fotovoltaický systém pro rodinný dům. Z důvodu praktického 

vyuţití systému a následnému příjmu peněz z tohoto návrhu po jeho splacení. 

Fotovoltaika je zajímavý způsob, jak vyrábět ekologicky elektrickou energii, ale 

v našich klimatických podmínkách je návratnost instalovaných fotovoltaických elektráren 

celkem vysoká a dotace od státu nejsou tomuto odvětví příznivě nakloněny. Také 

pořizovací cena je relativně vysoká, coţ je velký nedostatek. Budoucnost fotovoltaiky je 

však slibná, protoţe výkon fotovoltaických panelů se stále zvyšuje. 
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Příloha 1 – Výkony fotovoltaických systému pro výkon 1 Wp 

Údaje jsem převzal z [5] 

Tabulka 21 vypočítané množství vyprodukované energie fotovoltaických systému na výkon 1 Wp 

Zahradní chatka                         

Měsíc   Leden Únor Březen  Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen  Listopad  Prosinec 

Výroba za den (kWh) 0,001 000,2 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 

Horská chata                     

  Měsíc   Leden Únor Březen  Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen  Listopad Prosinec 

Výroba za den (kWh) 0,001 000,2 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 

Rodinný dům                         

Měsíc   Leden Únor Březen  Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen  Listopad  Prosinec 

Výroba za den (kWh) 0,001 000,2 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 
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Příloha 2 – Výkony fotovoltaických systému s aktuálním výkonem  

Údaje jsem převzal z [5]. 

Tabulka 22 vypočítané množství energie fotovoltaických systému s aktuálním výkonem 

Zahradní chatka                         

Měsíc   Leden Únor Březen  Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen  Listopad  Prosinec 

Výroba za měsíc (kWh) 20,8 30,3 46,9 57,8 71,2 66,6 73,6 66,4 49,1 43,4 20,5 15,2 

Výroba za den (kWh) 0,67 1,08 1,51 1,93 2,3 2,22 2,37 2,15 1,64 1,4 0,68 0,49 

Celková roční výroba (kWh/rok)                       562 

Roční průměr za měsíc (kWh)                       46,8 

Roční průměr za den (kWh)                       1,54 

Horská chata                         

Měsíc   Leden Únor Březen  Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen  Listopad  Prosinec 

Výroba za měsíc (kWh) 80 114 177 218 261 245 272 245 188 161 81 57 

Výroba za den (kWh) 2,6 4,1 5,7 7,3 8,4 8,2 8,8 7,9 6,3 5,2 2,7 1,8 

Celková roční výroba (kWh/rok)                       2098 

Roční průměr za měsíc (kWh)                       175 

Roční průměr za den (kWh)                       5,7 

Rodinný dům                         

Měsíc   Leden Únor Březen  Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen  Listopad  Prosinec 

Výroba za měsíc (kWh) 202 297 457 567 701 657 722 654 480 425 201 149 

Výroba za den (kWh) 6,5 10,6 14,8 18,9 22,6 21,9 23,3 21,1 16 13,7 6,7 4,8 

Celková roční výroba (kWh/rok)                       5512 

Roční průměr za měsíc (kWh)                       459 

Roční průměr za den (kWh)                       15,1 
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Příloha 3 – Schéma fotovoltaického systému zahradní chatky 

 

 

 

Příloha 4 – Schéma fotovoltaického systému horské chaty 
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Příloha 5 – Schéma fotovoltaického systému rodinného domu  

 

 

 

Příloha 6 – Vlastnosti akumulátorů 

Kapacita akumulátorů 

Kapacita je v ampérhodinách (Ah) říká, jak dlouho můţeme akumulátor při zatíţení 

vyuţívat, jako zdroj energie, neţ se úplně vybije a bude se muset opětovně nabít. Pro 

vysvětlení máme akumulátor s kapacitou 200 Ah, který se bude vybíjet proudem 2 A. 

Takový akumulátor se muţe vybíjet, po dobu 100 hodin do úplného vybití. Kapacitu 

akumulátoru a jeho vybíjení nám ovlivňuje teplota, v jakém prostředí máme uskladněný 

akumulátor. S klesající teplotou okolí se zhoršují vlastnosti akumulátoru. 

Nabíjecí a vybíjecí cykly akumulátoru 

Kaţdý akumulátor má svoji ţivotnost a ta je daná počtem nabíjecím a vybíjecích 

cyklů. Cyklus je vlastnost akumulátoru, která určuje, kolikrát můţeme nabít a vybít 

akumulátor. Rozlišujeme u akumulátoru dva druhy cyklů částečné a úplné. Částečné cykly 
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vybijí pouze část kapacity akumulátoru, částečných cyklů je mnohem více neţ cyklů 

úplných. A při úplných cyklech se vybije akumulátor aţ na hranici vybíjecího napětí 

Nabíjení a vybíjení 

Napětí na akumulátoru se mění v průběhu vybíjení. Napětí nejprve postupně klesá a 

ke konci vybíjení začne napětí klesat podstatně rychleji. Vybíjení ovlivňuje vybíjecí proud 

a doba, po kterou akumulátor vybíjíme. Aţ se dostane, do stádia hlubokého vybití musíme 

přerušit vybíjení, jinak hrozí poškození akumulátoru a poté ho co nejdříve opětovně nabít 

abychom předešli sníţení kapacity. Jak vypadají průběhy napětí, a proudu při nabíjení se 

podíváme na Obrázek 32 příklad nabíjení akumulátoru. Obrázek jsem převzal z [2] 

 

 

Obrázek 32 příklad nabíjení akumulátoru 

 

Obdobnou vlastnost mají akumulátory i při fázi nabíjení. V tomto případě se musí 

dávat pozor, aby při dosaţení plného nabití, nedošlo k přesaţení nabíjecího napětí. To by 

vedlo k zničení akumulátoru. Průběh vybíjení víz Obrázek 33 příklad vybíjení akumulátoru 

při různě velikých proudech. Obrázek jsem převzal z pouţité literatury [1]. 
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Obrázek 33 příklad vybíjení akumulátoru při různě velikých proudech 

Příloha 7 – Sluneční sledovač 

Jedna z moţností jak zvýšit výkon článku je montáţ panelu na pohyblivý stojan. 

Ten sleduje slunce za pomocí senzoru a zajišťuje pravý úhel dopadu parsků na panely 

během dne. Na konstrukci sou umístěny čidla, která reagují na změnu polohy slunce. Dále 

je zde pohonná jednotka, která natáčí panel s konstrukcí podle potřeby. Stejnosměrný 

motor reaguje na řídící automat a podle něho je ovládán. Motor je napájen se samostatným 

malým panelem umístěným na ose trubky. Obrázek jsem převzal z pouţité literatury [3]. 

 

Obrázek 34 schéma sledovače slunce 
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Příloha 8 – Návod zacházení se slunečným kalkulátorem pomocí 

webové stránky 

Tato webová stránka [5] nám bude slouţit, jako jeden z hlavních pomocných 

nástrojů při výpočtech v mé bakalářské práci. Proto je důleţité, aby čtenář moji práce 

věděl, jak má tento nástroj ovládat. Na této webové stránce je větší mnoţství výpočtů a 

aplikací, neţ budu potřebovat. Z tohoto důvodu vysvětlím pouze, jak vypočítat mnoţství 

vyrobené energie fotovoltaickým systémem. Tato příloha je dostupná pouze v elektronické 

podobě bakalářské práce. Všechny následující obrázky v této příloze pocházejí z [5] 

1. Výběr jazyka: Poté, co jsme se dostali na webovou stránku, klikneme v pravém 

horním na slovenskou vlajku a stránka se znovu načte ve slovenštině. 

2. V levém dolním rohu stránky je napsán výraz: „vyberte krajinu/region“, pří kliknutí 

na tuto vysouvací lištu se nám zobrazí seznam evropských států. Vybereme proto námi 

poţadovaný stát. 

3. Po výběru státu, máme k dispozici další vysouvací lištu opět vlevo dole. Na liště je 

napsáno: „vyberte město“, při kliknutí nám vyjede seznam měst v námi vybraném státě. 

Vybereme tedy město, kde bude fotovoltaický systém umístěn. 

4. Po výběru města se načte další webová stránka, kde jiţ zadáváme údaje o systému. 

5. V této části si nastavíme, jaké bliţší vlastnosti by nás budoucí fotovoltaický systém 

měl mít. 

a)  Kliknutím na lištu krystalický křemík, máme moţnost výběru mezi 

klasickým křemíkovým panelem či panelem amorfním. 

b) Zde si zvolíme maximální celkový výkon fotovoltaických panelů 

v našem systému, tento údaj je v kWp. Tato jednotka je vysvětlena v kapitole 

seznam zkratek a pouţitých pojmů.  

c) Kaţdá soustava vyrábějící elektrickou energii má ztráty, coţ není 

výjimka ani fotovoltaického systému. Nastavím si v % kolik si myslím, ţe náš 

systém bude mít ztráty. Běţně se tato hodnota pohybuje od 10 % aţ 20 %. 

d)  Náklon modulů znamená, v jakém úhlu vůči rovinně mají být, 

fotovoltaické panely umístěny. Údaj náklonu je v stupních. 

e) Orientace PV panelů určuje, jak jsou panely orientovány na světové 
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polohy. Jednotka je opět stupeň.  

f) Zde si vybereme jednu ze tři moţnosti, které panelům změní orientaci a 

náklon. Začneme tedy od první věty „Pouţijte aktuální náklon a orientaci modulů 

“, to znamená pouţití jiţ zadaných hodnot. A tyto hodnoty se budou brát v potaz 

ve výpočtech výkonu PV panelů. Druhá věta nám říká „Najít optimální náklon pro 

danou orientaci“, aplikace zhodnotí nejlepší úhel náklonu panelu v dané lokalitě, 

ale orientace zůstane stejná. A třetí věta říká „Najít optimální náklon a orientaci“, 

webová aplikace vyhodnotí a najde nejlepší orientaci a náklon fotovoltaických 

panelů v daném městě. 

g) V této části máme moţnost vybrat si pomocí zaškrtávacích poliček 

grafy, které v dolní části webové stránky později uvidíme. Nás budou zajímat 

pouze první a třetí moţnost. Zobrazení horizontu slunce nás nezajímá. Bez 

zaškrtnutí následujících moţností by se zobrazila pouze jedna tabulka a jeden 

graf.  Při zaškrtnutí první moţnosti „ zobrazit 2 osový sledovací systém“, nám 

přibude tabulka s hodnotami vyrobené sluneční energie, kterých by dosahoval 

sluneční sledovač. Třetí moţnosti je „Zobrazit energii slunečného záření na 

nakloněnou rovinu“, při jejím zvolení nám přibude třetí graf a také i tabulka. Kde 

jsou vypočítané hodnoty slunečního záření vůči ploše PV panelu v m
2
. 

h) Dostáváme se k tlačítku „potvrdit“, které kdyţ stiskneme, vyjedou 

v dolní části stránky grafy a tabulky, které jsme si navolily. Tyto grafy a tabulky 

mají také orientaci, úhel náklonu a špičkový výkon, který jsme zvolili 

v předchozích bodech. 

6. Zde vidíme parametry PV systému, které jsme zvolili. Je to vlastně celkové shrnutí 

informací o našem fovotoltaickém systému. 

7. V této části máme jiţ vypočítaný graf vyprodukované solární energie, podle 

parametru PV systému, které jsme zadaly. Na levé stupnici grafu je mnoţství vyrobené 

energie v kWh za měsíc a na vodorovné stupnici grafu jsou jednotlivé měsíce a vyrobená 

energie během těchto měsíců. 

8. Také se jedná o graf vyprodukované energie během jednotlivých měsíců v roce, ale 

s rozdílem, ţe tento graf vykresluje PV systém umístěný na slunečním sledovači. Další 

informace o slunečním sledovači mam v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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9. Opět se je jedna o graf řešící vyprodukovanou energii, ale u tohoto grafu je rozdíl 

v tom, ţe je zde vyprodukovaná energie je v kWh/m
2
. Jinými slovy jedná se o energii 

vyrobenou na ploše m
2
. Je zde nepatrný nárůst vyrobené energie oproti grafu 7. 

10. Jedná se o tabulku kde, jsou vyneseny hodnoty vyrobené energie normálním PV 

systémem, myslím tím fotovoltaický systém, který má standardně umístěné fotovoltaické 

panely. Tyto panely jsou instalovány fixně. Údaje pro tento PV systém jsou v levé části 

tabulky. A data pro 2 osový systém jsou umístěny v pravé části tabulky. Pro oba typy 

instalovaných systému jsou zde informace o měsíční vyrobené energii a denní vyrobené 

energii. Následně je v tabulce popsán měsíční a denní průměr vyrobené energie. 

Nejdůleţitější údaj v tabulce je roční vyrobené mnoţství energie v kWh/h, je to energie 

vyrobená PV systémem za 1 rok. Pomocí této informace určíme návratnost PV systému. 

11. Jako v předchozí tabulce 10 zde máme vypočítané hodnoty vyrobené energie. 

Rozdíl však je, ţe v této tabulce se nám vypočítá mnoţství sluneční energie na ploše 1 m
2
. 

Proč jsou zde větší hodnoty, neţ v předchozí tabulce, protoţe tyto hodnoty nepočítají 

s účinností fotovoltaických panelu a jejich energetické ztrátě během přeměny sluneční 

energie na energii elektrickou. Jedná se o mnoţství energie vyzářené sluncem na 

fotovoltaický panel o ploše 1 m
2
. 
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Příloha 9 – Souhrn vlastnosti fotovoltaických systémů 

 

Tabulka 23 Nejdůležitější informace navrhnutých fotovoltaických systémů 

    Zahradní chatka Horská chata Rodinný dům 

Typ počasí Intenzita slunečního záření Instalovaný výkon panelů Instalovaný výkon panelů Instalovaný výkon panelů 

Jasné nebe  1 000 W/m2 630 W 2 300 W 6 210 W 

Polojasno 600 W/m2 486 W 1 602 W 4 806 W 

Zataţeno 300 W/m2 243 W 801 W 2 403 W 

Kapacita akumulátorů 

 

690 Ah 3 220 Ah 1 150 Ah 

Město   Orlová Frenštát pod Radhoštem Bohumín 

Náklady    112 477 Kč 596 559 Kč 1 077 554 Kč 

Návratnost   12 let 17 let 12 let 

Úhel panelů    35 ° 35 ° 35 ° 

Systémové napětí   12 V 12 V 12 V 

Typ panelu 

 

monokrystalický polykrystalický polykrystalický 

Počet panelů   3 ks 10 ks 27 ks 

Zastavěná plocha   4,5 m
2
 17,5 m

2
 47,3 m

2
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Obrázek 35 úvodní strana 
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Obrázek 36 výběr státu a města 
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Obrázek 37 nová webová stránka 
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Obrázek 38 nastavení parametru systému 
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Obrázek 39 popis systému a graf vyrobené energie 
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Obrázek 40 graf vyrobené energie 2 osového systému 
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Obrázek 41 graf plošného rovinného záření 
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Obrázek 42 tabulka vypočítaných hodnoty vyrobené energie pro normální a 2 osový systém 
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Obrázek 43 tabulka plošného slunečního záření 
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