
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra Ochrany životního prostředí v průmyslu 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Možnosti využití solárních článků v energetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011       Jan Stanovský



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkováni: 

Velice děkuji panu Ing. Pavlovi Platošovi, Ph.D. za trpělivou pomoc při návrhu a 

tvorbě. Dále také doc. Ing. Petrovi Jančíkovi, Ph.D. za technické připomínky. 

 

 

 



 

Anotace v českém jazyce 

Bakalářská práce se zabývá využitím solární energie. Konkrétně možnostmi využití 

solárních článků v energetice.  

Teoretická část se zaměřuje na rozbor slunečního záření jako takového. Dále 

vysvětluje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii v solárních článcích, které 

následně popisuje. Na základě několika teoretických výpočtů je odvozen energetický zisk z 

těchto solárních zařízení. 

V praktické části je již na základě měřených hodnot slunečního záření počítána 

energetická výnosnost FV zařízení. Dále je na základě výpočtu výnosu kalkulována 

návratnost investice do tohoto zdroje energie a porovnáním návratnosti je prováděna 

ekonomická bilance zařízení o daném výkonu různých výrobců. Také jsou nastíněny 

možnosti navýšení zisků. V grafech a tabulkách je znázorněna ekonomická situace 

fotovoltaických elektráren v České republice, která je porovnávána se situací v některých 

zahraničních státech. 

Klíčová slova: solární záření, solární článek, fotovoltaický děj, výkon, výnos, 

návratnost. 

Anotace v anglickém jazyce 

This thesis deals with the use of solar energy. Specifically, the possibilities of using 

solar cells in energy sector. 

The theoretical part focuses on the analysis of solar radiation as such. It further 

explains the transformation of sunlight into electricity in solar cells, which in 

turn describes. Based on several theoretical calculations of energy profit is derived from 

these solar systems. 

The practical part is already on the basis of measured values of solar radiation 

calculated energy profitability PV devices. It is based on calculating the return on 

investment the yield calculated in this energy source and is performed by comparing the 

return on the economic balance of the power devices from different manufacturers. It 

also outlines the possibility of increasing profits. The graphs and tables shows the 

economic situation of photovoltaic power plants in the Czech Republic, which is 

compared with the situation in some foreign countries. 

Key words: solar radiation, solar, photovoltaic action, performance, yield, return. 
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1 Úvod 

Zdrojem téměř veškeré energie na Zemi, a proto základním předpokladem pro život, 

je Slunce. Na Slunci probíhají termonukleární reakce, jejichž produktem je 

elektromagnetické záření, které dopadá na Zemi. Aby Slunce fungovalo, je v něm důležitý 

poměr vodíku a hélia. Z množství těchto dvou prvků lze vyvodit, že Slunce vzniklo před 

cca 5 mld. pozemských let, a nejméně stejně dlouhou dobu potrvá, než se energie Slunce 

vyčerpá. Proto je z hlediska lidského života solární energie považována za obnovitelnou 

energii. Dále se tato práce bude zabývat již jen přeměnou solární energie na elektrickou 

energii. [2] 

S účelem ochrany klimatu a životního prostředí, dále pak jako nástroj pro podporu 

obnovitelných zdrojů energie, byly v rámci Evropské Unie přijaty legislativní opatření. 

Jedná se především o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES vydané 27. 9. 

2001, O podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s 

elektřinou. [28] 

V České Republice je implementací evropské směrnice zákon č. 180/2005 Sb., o 

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 

(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) a vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Pro rok 

2010 byl stanoven indikativní cíl, že podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

na hrubé spotřebě energie bude činit 8 %. [16]; [17]  

Nainstalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) koncem února 2011 

v ČR činil 1900 MW. [8] 
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2 Intenzita slunečního záření  

Slunce je jedinou hvězdnou této sluneční soustavy, jež má tvar koule o průměru 

139,2. 10
4
 km. Váha Slunce činí 1,983 . 10

30
 kg. Celkový výkon Slunce se odhaduje na 

3,85. 10
26

 W. [1], [2] 

Ve střední oblasti Slunce, při teplotě řádově v desítkách miliónů kelvinů a tlaku 

řádově v desítkách miliard pascalů, probíhají termonukleární reakce. Zjednodušeně se při 

každé z nich sloučí čtyři atomy vodíku v jeden atom helia za vzniku energie, kterou Slunce 

vyzáří. Tato reakce pravděpodobně probíhá v pěti krocích. Celkem do reakce vstupuje 

přibližně 564.10
9
 kg.s

-1
 vodíku, a produktem je cca 560.10

9
 kg.s

-1
 helia, přičemž rozdíl 

těchto hmotností je vyzářen do prostoru. Množství této energie určuje podle A. Einsteina 

vztah (1):  

E = Δmc
2     

[J]          (1) 

 kde  E  je  uvolněná energie  [J], 

  c - rychlost světla ve vakuu  ( c = 2,99.10
10

 m.s
-1 

), 

  Δm - hmotnostní defekt, což je rozdíl hmotnosti jádra helia a hmotnosti čtyř 

vodíkových jader před reakcí  [kg]. 

Uvolněná energie má podobu proudu fotonů, které mají charakter elektromagnetického 

záření. Když se záření dostane ze středních vrstev Slunce na povrch, je jeho energie 

přibližně o devět řádů nižší, než byla při jeho vzniku. To zapříčiňuje vysoká hustota hmoty 

Slunce, s kterou se foton střetává. Důsledkem je opakující se proces zániku fotonů s 

následným vznikem nových fotonů o nižší vlnové délce. Následně po vyzáření trvá 

fotonům cesta ze Slunce na Zemi osm sekund. Elektromagnetické záření je vyzařováno v 

rozsahu celého spektra, nicméně největší podíl energie přísluší části spektru viditelnému a 

infračervenému. [1]; [2] 

Na naši planetu však dopadá jen nepatrné množství tohoto záření. Je to v důsledku 

toho, že při vzdálenosti Slunce od Země, (150 milionů km) se záření s zvyšující se 

vzdáleností rozptýlí na větší plochu. Tato sluneční energie, současně i s energií dalších 

hvězd a jiných objektů v naší Galaxii, je zdrojem veškeré energie na Zemi (vyjma jaderné 

energie). Intenzitu toku elektromagnetické energie před vstupem do atmosféry hodnotí 

solární konstanta. Jedná se o množství záření dopadajícího na plochu jednoho metru 

čtverečního, která je kolmo ke slunečním paprskům, za sekundu. V oblasti České republiky, 

tj. 50° severní šířky, byla přijata hodnota 1 367 W.m
-2

 nebo se často používá hodnota 
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1 353 W.m
-2

.  Z hodnoty výše uvedeného výkonu Slunce a ze znalosti solární konstanty lze 

vyvodit, že na naši planetu dopadne přibližně 1,8. 10
14

 kW. [1], [2], [3] 

Při průchodu záření atmosférou nutně dojde k jeho zeslabení vlivem jevů rozptylu 

od složek obsažených v atmosféře a pohlcení (absorpce). [2] 

 Při absorpci je pohlcena část záření (resp. počet fotonů) molekulami prostředí. 

Následkem je zvýšení kinetické energie prostředí a potažmo se zvýší teplota. V atmosféře 

ve výšce 60 km, neboli v ionosféře, se absorbuje ultrafialové a rentgenové záření. V nižší 

vrstvě ozonosféře ve výšce 20 – 30 km se pohltí ultrafialové záření. V nejnižší vrstvě 

troposféře dochází k absorpci sluneční energie v oblačnosti. Celkově se 19 % záření pohltí 

v atmosféře, další část asi 34 % záření se odrazí od mraků a pevných částic a k zemskému 

povrchu dorazí zbylých 47 %. Intenzita záření dopadající až na zemský povrch se nazývá 

ozářenost, neboli intenzita světelného toku, a značí se I v jednotkách W.m
-2

. Celkové roční 

množství světelného toku, který dopadá na povrch např. na území ČR je přibližně 50 % 

roční dávky světelného toku nad atmosférou jeho celoroční průměrná hodnota činí okolo 

620 W.m
-2

.  [1]; [2] 

Mírou průchodu záření přes atmosféru je součinitel znečištění atmosféry, který je 

definován Linkeho vztahem (2):  

č

n

II

II
Z

lnln

lnln

0

0




      [ ]        (2) 

 kde I0  je  sluneční konstanta  [W.m
-2

 ], 

In - intenzita záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při daném   

    znečištění ovzduší  [W.m
-2 

], 

  Ič - intenzita slunečního záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při 

    dokonale čistém ovzduší  [W.m
-2

]. [2] 
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Pojem znečištění v tomto případě zahrnuje nejen obsah znečišťujících látek 

v ovzduší, ale také aktuální oblačnost. Při heliotechnických výpočtech ozářenosti ale není 

možné přímo použít solární konstantu pro různé zeměpisné šířky. Dalšími faktory 

ovlivňujícími celkovou intenzitu světelného toku je denní doba a roční období. V případě 

různých zeměpisných šířek paprsky nedopadají na plochu orientovanou kolmo, ale tečnou 

k povrchu. Na denní době je závislá poloha slunce nad obzorem a roční období ovlivňuje 

denní dávku ozářenosti za den v jednotlivých měsících. Na obr. 1 je zobrazena intenzita 

slunečního záření pro ČR. [2] 

Obr. 1:  Roční průměrný úhrn slunečního záření [14] 

Pro určení intenzity slunečního záření v reálných podmínkách je zapotřebí nejdříve 

vypočítat nebo změřit atributy všech faktorů ovlivňujících průchod záření atmosférou a 

dopad na zemskou plochu. Pro určení polohy slunce nad obzorem vzhledem k obecně 

položené rovině, jejíž poloha se nemění a je určena světovými stranami, se používají 

parametry výšky slunce nad obzorem h a jeho azimut a. Mění se pouze poloha slunce nad 

obzorem v závislosti na čase. Pro jejich výpočet se používá následující schéma na obr. 2:  
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Obr. 2:  Schéma pro výpočet intenzity solárního záření na obecně položenou 

 plochu  [1]  

kde h je výška slunce nad obzorem  [rad], 

 a - azimut slunce  [rad],  

 as - azimuth osluněné plochy  [rad], 

 α - sklon plochy od vodorovné roviny  [rad], 

 γ - úhel dopadu slunečních paprsků  [rad]. 

  

Z hlediska množství dopadající energie na osluněnou plochu je v našich 

podmínkách výhodné pevné solární zařízení trvale dimenzovat pod úhlem α = 30° až 45° 

vzhledem k vodorovné rovině. [1], [4] 

Jak již bylo výše zmíněno, na zemskou plochu dopadá záření přímé nebo difúzní. 

Intenzita paprsků dopadajících kolmo na plochu se vypočítá podle vztahu (3): 

 










Z

IIPn exp0      [W.m
-2

]       (3) 

 kde I0 je sluneční konstanta  ( nejčastěji se používá hodnota 1360 W.m
-2

), 

 Z - součinitel znečištění atmosféry  [ ], 

    - součinitel závislý na výšce slunce nad obzorem a na nadmořské výšce  

    daného místa  [ ]. [1] 

Součinitel  se vypočítá podle vztahu (4): 

  
 

91018,0
)10.1(0015,2

)sin003,0(sin38076,9
4

5,02







H

hh
     [ ]    (4) 

 kde h je výška slunce nad obzorem  [rad], 

  H - nadmořská výška daného místa  [m]. [1] 

Intenzita přímého slunečního záření dopadajícího na obecně položenou rovinu se potom 

vypočte na základě vztahu (5): 
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  cosPnP II      [W.m
-2

]        (5) 

 kde γ je úhel dopadu paprsků na osluněnou plochu  [rad] 

  IPn - intenzita slunečního záření na plochu kolmou ke směru paprsků  [W.m
-2

]. 

Difúzní sluneční záření se vyjadřuje podle vztahu (6), (7) a (8): 

))(cos1(5,0)cos1(5,0 DhPhDhD IIrII       [W.m
-2

]            (6) 

Pro IPh a IDh z rovnice IX platí: 

 hII PnPh sin      [W.m
-2

]                (7) 

 hIII PnDh sin)(33,0 0       [W.m
-2

]               (8) 

kde α je úhel sklonu osluněné plochy od vodorovné roviny  [°], 

  r - reflexní schopnost okolních ploch pro sluneční paprsky, tzv. albedo  

    ( r = 0,15 až 0,25 )  [ ], 

  IPh - intenzita přímého slunečního záření na vodorovnou plochu  [W.m
-2

], 

  IDh - intenzita difúzního záření na vodorovnou plochu  [W.m
-2

]. [1] 

Výsledný energetický účinek se rovná součtu sluneční intenzity přímého a difúzního 

slunečního záření podle vztahu (9): 

 DP III       [W.m
-2

]                (9) 

Celková intenzita slunečního záření pak slouží k dalším výpočtům  dopadající energie na 

osluněnou plochu. Střední Evropa a Česká republika se rozkládá v zeměpisné šířce 

50° ± 2°, které ale způsobují ve výpočtech zanedbatelnou odchylku. Relevantní odchylku 

způsobuje až rozdíl ± 5° zeměpisné šířky. Teoreticky možné množství energie dopadající 

na osluněnou plochu se vypočítá podle následujícího vztahu (10): 

 




 
2

1

IdQ teordenS      [W.h.m
-2

]               (10) 

kde τ je doba slunečního svitu v charakteristickém dni  [h], 

  I - intenzita celkového slunečního záření  [W.m
-2

], 

  τ1, τ2 - krajní hodnoty označující čas východu a západu slunce  [h]. 

Hodnota teordenSQ   udává energii dopadající na osluněnou plochu za den za předpokladu 

jasné oblohy po celý den od východu do západu slunce. Nejvýhodnější pozice osluněné 

plochy, kdy teordenSQ   dosahuje maximálních hodnot je, když je plocha orientována na jih. 

Krajní hodnoty τ1, τ2 určují tzv. astronomickou dobu slunečního svitu τteor, která je 
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specifická pro charakteristické dny v jednotlivých měsících. Její hodnoty v oblastech 50° 

severní šířky udává tabulka č. 1. 

Tab. č. 1:  Teoretická doba slunečního svitu τteor: 

      Zdroj:  [1] 

Z hodnoty τteor je možno také vyvodit střední intenzitu slunečního záření v průběhu dne 

podle dalšího vztahu (11), 

 












2

1

1

teor

teordenS

teor

stř

Q
IdI      [W.m

-2
]              (12) 

který se používá k dalším výpočtům vycházejícím z dlouhodobých klimatických údajů. 

V našich klimatických podmínkách je celková doba svitu 1700 až 2200 hodin za rok. Za 

zcela jasné oblohy se dopadající energie vypočítá podle vztahu (5) a při „zataženém“ stavu 

oblohy se pro výpočet použije vztah (10). V reálných podmínkách obzvlášť v našich 

poměrech nebývají dny, kdy je „jasno“ celý den, příliš časté. Proto při výpočtu skutečné 

dopadající energie denSQ   je zapotřebí nejdříve vyjádřit tzv. poměrnou dobu slunečního 

svitu  , která se vyjadřuje v rámci delšího časového období (např. měsíce), a která se 

vypočítá podle vztahu (13): 

 
teor

skut




      [h]                 (13) 

 kde skut  je skutečná naměřená doba slunečního svitu  [h]. 

Skutečné množství dopadající energie se pak vypočítá pomocí vztahu (14): 

 denDteordenSdenS QQQ   )1(      [W.h.m
-2

]             (14) 

kde denDQ     je energie difúzního záření dopadající za den  [W.h.m
-2

]. [1]; [4] 

měsíc XII. XI. a I. X. a II. IX. a III. VIII. a IV. VII. a V. VI. 

τteor [h] 7,85 8,26 10,12 12,00 13,90 15,70 16,34 
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3 Přeměna solární energie a zařízení 

Energie Slunce je využívána buď přímo, jakožto elektromagnetické záření k výrobě 

tepla a elektřiny, nebo nepřímo je možné jej využít prostřednictvím energie větru, vodních 

toků nebo vln, tepelné energie prostředí a energie živé hmoty, tj. biomasy. Schéma 

základního rozdělení způsobu využití slunečního záření zobrazuje obr. 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3:  Schéma využití solární energie [4] 

V následujících kapitolách bude veškerá pozornost zaměřena na aktivní využití slunečního 

záření a konkrétně na fotovoltaické články. [4] 

3.1 Princip a konstrukce fotovoltaických článků 

FV článek je ústředním prvkem u přeměny solární energie na energii elektrickou. 

Moduly skládající se ze vzájemně spojených bloků se nazývají solární panely. FV panely 

produkují stejnosměrný proud. Většina spotřebičů ale vyžaduje střídavý proud, proto musí 

být za FV panely další zařízení např. měnič (střídač) napětí. Fyzikální podstatou přeměny 

solární energie v elektrickou energii je FV jev. [9]   

 K pochopení FV jevu je zapotřebí nejdříve popsat samotné polovodiče, na kterých 

k jevu dochází. Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní pevné látky, jejichž elektrická 

vodivost je závislá na teplotě, obsahu příměsí nebo na dopadajícím světle. Vlastní 

polovodiče jsou bez příměsí, pokud jsou dotovány, mluvíme o nevlastních (příměsových) 

polovodičích. Polovodič se skládá z množství navzájem se neovlivňujících atomů, z nichž 

má každý vlastní energetické hladiny. Při uspořádání atomů do kondenzovaného stavu jsou 

mezi atomy dostatečně silné interakce a nelze uvažovat o těchto atomech jednotlivě. 

Využití solárního záření 

Výroba tepla 

solárními kolektory 

Ploché a trubicové 

kapalinové kolektory 

Teplovzdušné kolektory 

Aktivně 

Výroba elektrické 

energie Fotovoltaické články 

Solárně-termická 

přeměna 

Pasivně 
Přeměna solárního 

zařízení zachyceného 

konstrukcemi budovy na 

teplo 
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Valenční elektrony proto patří k systému jako celku. Energetické hladiny se pak shlukují 

do uspořádaných hladin, tzv. pásů. Nejvyšší zaplněný pás se nazývá valenční pás, nad 

kterým je prázdný pás, tzv. vodivostní. Tyto pásy odděluje pás „zakázaných “ energií šířky 

Eg resp. zakázaný pás. Tento stav je zobrazen na obr. 4: 

 

Obr. 4:  Energetické hladiny – pásy [12] 

Pokud na polovodič působí energie (dopad fotonu), může ji elektron absorbovat a 

tím je schopen přeskočit z valenčního do vodivostního pásu přes zakázaný pás. Na 

uvolněném místě vzniká prázdný kvantový stav, tzv. díra. Ta vlivem vzniklého 

elektrického pole dovoluje elektronům zbylým ve valenčním pásu vyměňovat si vzájemně 

místa. Důsledkem je pohyb elektronů valenčním pásem, který je rovnocenný ale opačný 

k pohybu děr. Opačným procesem k excitaci elektronů a vzniku děr je rekombinace, která 

za daných podmínek také může nastat. [12] 

Jestliže při dodání energie je elektron schopen excitace z valenčního do 

vodivostního pásu (přičemž po sobě zanechá volný stav-díru), tak pravděpodobnost jeho 

přeskočení  do daného stavu s energií E je za termické rovnováhy určena rozdělovací 

funkcí (15): 

  1/exp

1
)(




TkEE
Ef

Bf

     [ ]               (15) 

kde E   je energie daného hladiny ( stavu )  [J], 

 Bk  - Boltzmanova konstanta  [eV], 

 fE  - Fermiho energie (Fermiho hladina)  [J]. 
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Fermiho hladina má pravděpodobnost obsazení 
2

1
. U většiny čistých polovodičů se 

vyskytuje v blízkosti středu zakázaného pásu. U polovodičů typu n leží na středu 

zakázaného pásu a u polovodičů p se nachází pod jeho středem. [12] 

Páry elektron-díra vzniklé absorpcí fotonu markantně mění elektrické vlastnosti 

materiálu. O elektrických a optických vlastnostech materiálu také podstatně rozhoduje 

šířka zakázaného pásu. Materiály, které mají široký zakázaný pás a zaplněný valenční pás, 

se nazývají elektrické izolanty. Naopak u materiálů, u nichž se překrývá pás valenční a 

vodivostní nebo u nichž je vodivostní pás z poloviny prázdný jsou elektrickými vodiči. U 

polovodičů je zakázaný pás široký přibližně 0,1 až 3 eV. [12] 

Princip FV jevu je naznačen na obrázku 5 a znázorňuje princip činnosti FV článku 

první generace: 

 

Obr. 5:  Princip činnosti FV článku 1. generace [4] 

V praxi jsou články ve své podstatě polovodičové diody z tenké křemíkové desky. 

Jak již bylo výše zmíněno dotováním jiným prvkem periodické soustavy prvku lze změnit 

koncentraci volných nosičů náboje i o několik řádů. Nahradí-li se některé vlastní atomy 

prvky, které mají přebytečný valenční elektron (donorem), stávají se hlavním nosičem 

náboje elektrony, a materiálu se přikládá vlastnost nazývaná vodivost typu n. Při dopování 

atomy s menším počtem valenčních elektronů má materiál vodivost typu p (majoritním 

nosičem náboje jsou díry nesoucí kladný náboj). Na rozhraní těchto materiálů je přechod 

P-N, ve kterém v důsledku rozdílu potenciálu mezi materiálem P a N existuje elektrické 

pole. Materiály s vodivostí typu N jsou polovodiče dopovány některými cizími prvky z V. 

skupiny Mendělejevovy periodické tabulky prvku, např. arsenem, fosforem, selénem nebo 

telurem. Materiály typu P jsou dopovány cizími atomy III. skupiny periodické tabulky, 

např. borem, hliníkem, indiem nebo galiem.  [4]; [12] 
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Při dopadu fotonů na polovodič dochází ke generaci částic elektron-díra, přičemž 

také na P-N rozhraní dochází k jejich rekombinaci. Separací nosičů náboje na rozhraní 

dojde k rozdílu v napětí mezi předním (-) a zadním (+) kontaktem článku. Při zapojení 

zátěže na oba kontakty dojde k toku stejnosměrného elektrického proudu. Velikost vzniklé 

elektrické energie je přímo úměrná ploše solárních článků a intenzitě dopadajícího 

slunečního záření. [4] 

Průměrná účinnost přeměny u komerčně vyráběných FV článků je 14 až 16 % a 

využitelnost vlivem konstrukce a přírodních podmínek je 7 až 11 %. V současné době jsou 

v největším zastoupení FV články z křemíku ve formě monokrystalu nebo multikrystalu a 

také tenkovrstvé struktury na bázi amorfního křemíku. Solární články skládající se z 

organických materiálů jsou ve fázi vývoje. [4] 

Spojené články se zapouzdří a takto vzniká solární panel. Hermetické zapouzdření 

musí splňovat ochrannou funkci vůči mechanickým a klimatickým vlivům. Dalším cílem 

při konstrukci článků je úspora materiálu a eliminace elektrických a optických ztrát. 

Optické ztráty způsobuje reflexe a neúplná absorpce záření. Proto se používají různé 

antireflexní vrstvy materiálů buď anorganických (např. TiO2, ZnS, SiO, Al2O3) nebo 

organických (na základě polyamidů). Dalším způsobem jak redukovat činitel odrazu je 

použití tzv. texturovaných materiálů. Elektrický odpor se snižuje aplikací kovové mřížky 

nebo dobře vodivé a průhledné elektrody, např. sklo s vrstvou SnO2. Celkově dochází ke 

ztrátám účinnosti FV článku vlivem celé řady aspektů, které znázorňuje obrázek 6. [2] 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.  Ztráty účinnosti FV panelu  [2] 
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Výkonnost neboli účinnost panelu se odvíjí od vlastností konstrukce FV konstrukce. 

Polovodičový článek musí mít danou šířku zakázaného pásu energií, mezi 1,1 eV až 1,7 eV. 

Dále je také důležitým požadavkem, aby minoritní nosiče náboje měly dlouhou životnost a 

vysokou pohyblivost. Obecně se fotovoltaika dělí do tří generací: 

 První generace: představují ji solární články na bázi krystalického křemíku, 

solární panely jsou pak složeny z těchto prvků pospojovaných sériovým 

zapojením, 

 Druhá generace: je tvořena tenkovrstvými strukturami polovodičových 

materiálů, především na bázi amorfního a mikrokrystalického 

hydrogenovaného křemíku (např. struktury kadmium-telur, měď-indium-

galium-selen), 

 Třetí generace: jedná se nové nízkonákladové technologie využívajících 

efektivní přeměny solární energie na elektrickou energii (např. nanovlákna). 

Samostatně stojící skupinu pak představují organické a polymerní solární články a 

jako specifickou aplikací solárních článků jsou koncentrátorové FV systémy. Ty zaměřují 

sluneční energii dopadající z velké plochy na menší plochu PV panelu. Používají optických 

koncentrátorů (např. zrcadel nebo Fresnelovy čočky). Výhodou je větší energetická 

účinnost, ale nevýhodou je nízká efektivita při dopadu pouze difúzního záření a je také 

nezbytné, aby byl systém pomocí sledovače zaměřen přímo na slunce. [4]; [5]; [19] 

3.1.1 První generace - krystalický křemík 

Tato technologie je i v současné době nejznámější a převažující. Křemík má 

z polovodičů nejdelší historii. Solární článek z monokrystalického křemíku s účinností 

přeměny 6 % byl poprvé vyroben v roce 1954 a o jeho realizaci se zapříčinili D.M. Chapin, 

C.S. Fuller a G.L. Pearson. V období mezi lety 1960 až 1975 zaznamenala technologie jen 

nepatrný pokrok. Důvodem bylo hlavní využití pro kosmické aplikace. Pro pozemské 

aplikace nastal největší vývoj po roce 1975 a byl podnícen změnou ceny ropy. V letech 

1975 až 1980 bylo dosaženo jen nepatrného zvýšení účinnosti. Monokrystalický křemík 

byl však drahý a jeho ekonomická návratnost trvala roky až desítky let. Výsledkem 

následujících výzkumů byl článek z multikrystalického křemíku (polykrystalický materiál 

s velkými krystaly), jehož účinnost dosahovala 12 až 16 % a jehož výroba byla méně 

nákladná. V laboratoři bylo dosaženo účinnosti až 25 %. [2]; [5]; [9] 
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Multikrystalický křemík se vytváří řízeným chlazením taveniny křemíku. Poté jsou 

ingoty zpracovávány na desky. Tato výroba nevyžaduje příliš čisté vstupní suroviny, proto 

je ekonomicky méně náročná, ale vyúsťuje v multikrystalické články s menší účinností. 

Naopak snaha o vytváření článků, které mají co největší velikost krystalů, vede 

k minimalizaci těchto ztrát. [2] 

V ČR byly první solární články na bázi krystalického křemíku vyrobeny v 

laboratořích ČVUT v Praze. Další vývoj probíhal v Tesle Vrchlabí a následně v Tesle 

Sezam v Rožnově pod Radhoštěm. Na tento vývoj navazuje např. Firma Solartec s.r.o., 

která se zabývá produkcí FV článků na bázi monokrystalického křemíku a také výzkumem 

v této oblasti. V roce 2000 představoval podíl technologie krystalického křemíku 87 % 

světové produkce.  [5]; [10] 

PV panely se vyrábějí z ingotů z metalurgického křemíku. Ten se získává redukcí 

oxidu křemičitého. Metalurgicky vyrobený křemík je důležitým materiálem pro 

elektrotechnický průmysl. Surový křemík se vyrábí redukcí písku v obloukové peci podle 

následující rovnice: 

SiO2 + C → Si + CO2         

Redukce se provádí uhlíkem. Shora se do pece přivádí koks s pískem. V nižší části pece při 

teplotě přibližně 2000 °C se hromadí tekutý křemík, který se následně odlévá. Ziskem je 

křemík s čistou 99 %. Nečistoty obsahují prvky jako Fe, C a Al. Pro použití v 

elektrotechnice je ale nutno surový křemík vyčistit. Příklad technologie ukazuje následující 

obr. 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7:  Technologie Simens s chlórovým cyklem [13] 
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Vznik většiny ingotů probíhá na základě jednoho ze dvou rozdílných procesů: 

Czochralského metoda růstu pro pěstování monokrystalického křemíku, nebo metoda 

řízeného tuhnutí pro výrobu multikrystalického křemíku. [10]; [13] 

Czochralského metodou se křemík taví v rotujícím kelímku. Zárodečný krystal se ponoří 

do taveniny a křemík krystalizuje na povrchu zárodečného krystalu. Tažením z kapalné 

taveniny a rotací, lze vypěstovat ingot z monokrystalického křemíku, který může nabývat 

rozměrů až 1 metr délky, průměru více než 20 centimetrů a hmotnosti 50 kilogramů. 

Nečistoty zůstávají v tavenině. Vzniklé krystaly mají stejnou strukturu a orientaci jakou 

měl zárodečný krystal. [13] 

Metodou řízeného tuhnutí se křemík nejdříve taví v kelímku, následuje postupné 

kontrolované chlazení jeho dna. Když se křemík ochladí na teplotu tuhnutí, rychle se 

přemění na pevné skupenství. Ingoty mohou mít rozměry jako 60 cm x 60 cm x 30 cm a 

mohou vážit až 300 kg. Nečistoty se oddělí na hranici zrn ve vrchní části ingotu. [10]; [13] 

Ingoty se dále zpracovávají řezáním na destičky, jejichž šířka je průměrně 0,3 mm. 

Polovodič vhodný pro použití v elektrotechnice se vyrábí v difúzní peci a buď fosfor, nebo 

bor je vnesen do křemíkové destičky za vzniku buď vodiče typu n, nebo typu p. [10] 

Panel z monokrystalického ( vlevo ) a z polykrystalického křemíku (vpravo) 

ukazuje obrázek  8 : 

 

Obr. 8.:  panel z monokrystalického a polykrystalického křemíku [7] 

3.1.2 Druhá generace – Tenkovrstvé struktury a polovodiče 

Nejčastějším typem struktury druhé generace a zároveň efektivní náhradou za výše 

zmíněné články první generace jsou tenkovrstvé sluneční články a konkrétně jsou to články, 

jejichž podstatou je amorfní hydrogenizovaný křemík. [2]; [5] 
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Rozšířenost tohoto typu opodstatňuje nízká cena amorfního křemíku a jeho 

optoelektrické vlastnosti. Pás zakázaných energií je široký přibližně 1,7 eV, a protože je 

činitel absorpce větší než  10
-6

 m
-1

, je většina dopadající energie absorbována již ve vrstvě 

užší než 1 μm. Takový tenký článek je výhodný vzhledem ke spotřebě křemíku, která je 

mnohonásobně menší než u struktur s jiným uspořádáním křemíku. Další výhodou 

amorfního křemíku je možnost snadně jej dopovat jinými prvky, přičemž vznikají struktury 

mající různou šířku zakázaného pásu. Čistý amorfní křemík je nevhodný pro využití 

v elektronice, pouze v zařízeních s malou spotřebou např. v hodinkách nebo v kapesních 

kalkulátorech. Články na bázi amorfního křemíku mají účinnost 5-10 %. [2] 

Hydrogenizovaný amorfní křemík má v porovnání s čistým křemíkem rozdílné 

vlastnosti. Jedná se o sníženou hustotu stavů v zakázaném pásu. Je tedy možné strukturu 

dopovat za vzniku polovodičů typu N nebo P. [2] 

GaAs 

Výkonnost panelů obsahující polovodič arsenid galia je přibližně 17,5 %, ale jsou 

dražší než panely křemíkové. [2] 

CdTe 

 Telurid kademnatý má vhodnou šířku zakázaného pásu i vysoký absorpční 

koeficient.  Jeho nevýhodou je ale jeho malé množství v zemské kůře. Při použití teluridu 

bylo dosaženo účinnosti kolem 10 %. [2] 

CdS 

Přesněji se skládá z forem Cu2S-CdS. Tato slitina má nízkou hmotnost a proto 

nalezla využití v kosmických aplikacích. Bylo dosaženo účinnosti nad 10 %, ale vzhledem 

k jejich nestabilitě se považují za málo perspektivní. [2] 

3.1.3 Třetí generace – nové technologie  

Materiály 3. generace se prostřednictvím nových principů pokoušejí maximálně 

zvýšit svou účinnost přeměny solární energie v elektrickou energii. Kýženou výkonností je 

účinnost nad 50 %. V ČR se především jedná o vývoj v oblasti struktur, které se skládají 

z kombinace vrstev amorfního a mikrokrystalického křemíku, popřípadě křemíkových 

nanočástic, což jsou materiály s rozměry menšími než 200 nm. [5] 
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4 Další součásti solárních systémů a typy zapojení  

Systémy se dělí podle závislosti na rozvodné elektrické síti na systémy nezávislé, 

tzv. „grid off“ neboli ostrovní systémy, a na systémy dodávající energii do rozvodné sítě, 

tzv. „grid on“ neboli síťové solární systémy. [4] 

Systémy lze ale dělit podle jejich výkonu: 

 do 5 W: používají se např. u kapesních kalkulátorů, nabíječek,… 

 do 500 W: menší osvětlení, telefonní budky, semafory, malá komutační 

zařízení, ventilace,… 

 do 50 kW: čerpadla, odsolování, pohon rekreačních lodí, ostrovní systémy 

stojící mimo distribuční síť,… 

 500 kW a více: velké grid-on systémy buď jako součásti budov (střech, 

fasád), nebo samostatně stojící. [10] 

4.1 Systémy grid off 

Jedná se o systémy, které nejsou spojeny s distribuční sítí elektrické energie. 

Znamená to, že uživatel je závislý pouze na elektrické energii vyrobenou tímto systémem. 

Používají se tam, kde je finančně nevýhodné zřizovat elektrickou přípojku z důvodu 

odlehlosti lokality. Ostrovní systémy se následně dělí na systémy s přímým napájením, 

dále na systémy s akumulací elektrické energie a na hybridní systémy. [4] 

U systémů s přímým napájením je FV článek přímo napojen na spotřebič, který tak 

funguje jen po dobu slunečního svitu. Jako příklad lze uvést zařízení pro čerpání vody pro 

závlahu nebo okamžité dobíjení akumulátorů drobných přístrojů. [4] 

Systémy s akumulací elektrické energie skýtají výhodu v tom, že spotřebiče mohou 

energii odebírat i mimo dobu slunečního svitu. Systémy se pak skládají z: FV panelů, 

regulátoru dobíjení akumulátorů, akumulátoru a napěťového měniče 230 V/~50 Hz. Přímo 

na solární panely lze napojit spotřebiče určené pro napájení stejnosměrným proudem nebo 

běžné spotřebiče konstruované pro střídavý proud přes napěťový střídač (měnič). Systém 

dále může pro zvýšení účinnosti obsahovat prvky jako např. sledovače slunce. [4] 
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Ostrovní hybridní systémy jsou vhodné pro celoroční provoz a v obdobích s nízkou 

sluneční intenzitou používají alternativní doplňkový zdroj elektrické energie, kterým 

nahrazuje energetický deficit vlastní solární energie. Doplňkovým zdrojem může být např. 

větrná elektrárna, malá vodní elektrárna, kogenerační jednotka atd. [4] 

4.2 Systémy grid on 

Grid – on systémy neboli síťové systémy jsou propojeny s distribuční sítí elektrické 

energie. Své uplatnění nacházejí v lokalitách s vysokou hustotou rozvodné sítě. Síťové 

systémy umožňují vlastní nespotřebovanou energii dodávat do rozvodné sítě. Tato situace 

může nastat při dostatku slunečního záření. Naopak pokud je vlastní vyrobené energie 

nedostatek, je odebírána ze sítě. Pořízení těchto systému podléhá schvalovacímu řízení 

daného distributora elektrické energie, na jehož síť bude systém napojen. Příklad postavení 

prvků v FV sytému grid – on je na obrázku 9: 

 

 

 

 

 

Obr. 9:   Prvky v FV system grid – on [4]; [7] 

Výkon FV panelů se často posuzuje v jednotkách Wp (wattpeak), což je špičkový 

výkon dodávaný solárním panelem za ideálních podmínek, tj. bezoblačný den. Obecně lze 

říci, že jeden m
2
 FV panelu z monokrystalického křemíku při průměrném ozáření 

1000 W.m
-2

 a při světelném spektru AM 1,5 (spektrální hustota zářivého toku při 

bezoblačné obloze vztažená na 1 m
2
 vodorovné plochy) vygeneruje 115-125 Wp. [4]; [5] 

Jednou z možností navýšení efektivnosti produkce elektrické energie je použití FV 

panelu s pohyblivým stojanem a se sledovačem slunce, který oproti panelu s pevným 

rámem dosáhne větší účinnosti o 57 %. [4]; [5] 

Příklad výpočtu množství energie vyrobené modulem s pevným rámem se provede podle 

vzorce (16): 

ISdtdW       [ ]                 (16) 

Solární panely Síťový střídač pro 

solární systémy 

elektroměr 
Veřejná 

Rozvodná síť 

elektroměr Vnitřní elektrické rozvody 
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kde I je množství slunečního záření dopadající na plochu 1 m
2
   [Wm

-2
], 

 t - doba slunečního svitu (délka světlé části dne)  [h], 

 S - plocha solárního modulu  [m
2
]. 

Úpravou výrazu (16) získáme vzorec o tvaru (17): 

 



t

IStdtW      [kWh]                 (17) 

Za předpokladu osvitu paprsky dopadajícími na kolmou rovinu o hodnotě 1100 W.m
-2

 a 

době slunečního svitu 12 h = 43200 s, je panel s pevným rámem nastaven tak, že na jeho 

plochu paprsky dopadají kolmo pouze v pravé poledne. Průmět této plochy do směru 

kolmého ke směru záření se vyjádří podle rovnice (18):  

 cos.0SS      [m
2
]                 (18) 

 kde S0 je plocha kolektoru  [m
2
], 

  φ - úhel dopadu záření  [rad] a pohybující se v intervalu hodnot 
2

;
2





 . 

Pro úhlovou rychlost ω platí vztah (19): 

T



2

     [h
-1

]                 (19) 

kde T je perioda (doba trvání jednoho opakování, tj. 24 h)  [h]. 

Pak ze vzorce (17) s použitím výrazu (18) a (19) bez zahrnutí vlivu atmosféry se vypočítá 

teoretické množství energie dopadlé na plochu kolektoru 1 m
2
 za 1 den podle vztahu 

(20): [13] 





t

dtISW cos0      [kWh]                 (20) 

kWh
ISt

IStdtIStdtIS

h

h

t

t

h

h

41,8
10.27,7

1.1100.22sin
coscos

5

0

6

6

2

1

2

1

0

6

6

00 




























    

Výpočet získané energie pro pohyblivý kolektor o ploše 1 m
2
 a při zanedbatelném vlivu za 

jeden den pomocí vztahu (16) po úpravě lze použít výpočet: [13] 

kWhtISW 2,130    
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4.3 Využití sluneční energie na výrobu vodíku 

Jedním z největších problému solární energie je její neregulovatelnost. Produkce je 

podmíněná slunečním svitem. Řešením je buď doplňkový zdroj energie, nebo akumulace 

solární energie. Energii lze uchovávat v bateriích nebo transformovanou v jiné formě, např. 

použít ji k výrobě vodíku, který následně může sloužit jako zdroj tepla při spalování, nebo 

v palivovém článku na výrobu elektrické energie. Velká nevýhoda tohoto způsobu 

skladování energie je technická obtížnost skladování vodíku. Schéma takového článku 

znázorňuje obr. 10.  

 

Obr. 10:  Schéma výroby vodíku [2] 
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5 Výkon a účinnost - zisk 

Shrnutím lze dojít k závěru, že aspekty mající vliv na účinnost FV panelů se dělí do 

dvou druhů. Prvním faktorem jsou klimatické podmínky, např. intenzita slunečního záření 

nebo doba slunečního svitu. Dále je účinnost závislá na technických parametrech vlastního 

FV panelu. Příkladem je účinnost FV přeměny nebo sklon roviny panelu k dopadajícím 

paprskům. [13] 

Je zřejmé, že v různých zeměpisných šířkách je úhrn solárního záření rozdílný. 

Názorně je to ukázáno na následujícím obr. 11., na kterém je na ploše Evropy naznačen 

roční průměrný úhrn slunečního záření: [13] 

 

Obr. 11:  Izoplochy ročního průměrného úhrnu slunečního záření v Evropě [14] 

Z obrázku č. 11. vyplývá, že hodnoty roční produkce elektrické energie získané 

z modulu o optimálním naklonění (úhel naklonění odpovídající zeměpisné šířce) o výkonu 



21 

 

1 kWp jsou v poměru 0,75 k sumě ročního dopadajícího záření na optimálně nakloněný FV 

panel orientovaný na jih o ploše 1 m
2
. [13] 

V podmínkách ČR dopadá maximálně 1340 W.m
-2

 a pro komerční křemíkové 

moduly obecně platí, že plocha panelu potřebná k dosažení výkonu 1 kW je 10 m
2
. 

Teoreticky podle izoploch obrázku 11 se na území ČR na panelech o výkonu 1 kWp vyrobí 

energie v intervalu 950 až 1340  kWh.rok
-1

. Což je po přepočtu na plochu 1 m
2
 95 až 

134  kWh.m
-2

.rok
-1

. Pro porovnání s touto hodnotou jsou v tab. 3 uváděny skutečně 

naměřené hodnoty při provozu velkoplošného FV systému (20 kWp, 162,1 m
2
) na VŠB-TU 

Ostrava: 

Tab. č. 2:   průměrný roční výkon FV panelů: 

Produkce energie [kWh.m
-2

]
  

126,5 

 

114,5 

 

118,9 

 

120,0 

Rok 2003 2004 2005 průměrně 

Zdroj: [11] 

Z tabulky hodnot je patrné, že v našich podmínkách je prakticky možné na 1 m
2
 FV 

panelu ročně vyrobit 120 kWh elektrické energie, a tato hodnota leží v předpokládaném 

intervalu. Výrobci udávají, že účinnost po 12 letech klesá na 90 % a po 25 letech klesne na 

80 %. Při zohlednění doby životnosti FV, se kterou pracuje i vyhláška ( tedy 20 let ), je tak 

tento systém schopen vygenerovat celkem 389.040 kWh. Cena projektu a dodávky činila 

8.502.690 Kč a v rámci dotace byly uděleny dotace 5.747.000 Kč. Podíl ceny FV systému 

a celkového vyrobeného počtu kWh představuje skutečné náklady investora na výrobu 

1 kWh. V tomto konkrétním případě jsou náklady ve výši 21,86 Kč a při odečtení 

přidělené dotace z nákladů je cena 7,10 Kč/kWh. [11]; [13]; [15]; [16]; [17] 

PV systém byl na VŠB-TUO nainstalován v roce 2001. Stav pořizovacích cen FV 

panelů na současném trhu potažmo nákladů na výrobu 1 kWh znázorňuje tab. 3: 
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Tab. č. 3:  Ceny výrobců FV elektráren dostupných na českém trhu: 

Výrobce Plocha 

[m
2
] 

Výkon 

[kWp] 

Produkce       

[kWh/20 let] 

Celkové investiční 

náklady za zařízení 

[Kč] 

Náklady na výrobu 

1 kW  [Kč] 

Suntech 37 5 95000 až 134000 558.332 5,88 až 4,17  

Kyocera 36 5,04 95760 až 135072 662.208 6,92 až 4,90  

Samsung 

S-energy 

38,1 5,28 100320 až 141504 569.184 5,67 až 4,02  

Trina 

solar 

40,3 5,52 104880 až 147936 536.100 5,11 až 3,62 

            [19] 

5.1 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

V ČR FVE podporují zákony č. 458/2000 Sb., „energetický zákon„ a zákon 

č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a vyhláška 

č. 475/2005 Sb. [16]; [17]; [26] 

Na základě těchto zákonů vznikl v roce 2001 Energetický regulační úřad (ERÚ), 

který stanovuje technicko-ekonomické parametry FVE. Při jejich dodržení je zaručena 

15tiletá doba návratnosti investic. Pro rok 2011 je u zařízení předpokládaný pokles 

jmenovitého výkonu o 0,8 % ročně a předpokládané vyrobené množství energie je větší 

nebo rovno 150 kWh na 1 m
2
 za rok. Novelizace parametrů každé dva roky. Pouze v roce 

2010 mimořádná novelizace této vyhlášky. Hodnoty technicko ekonomických parametrů 

ukazuje tab. 4. [16]; [17]; [26] 

Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 

diferencuje dva způsoby podpory. Jedná se o výkupní ceny a zelené bonusy, jejichž výši 

každoročně stanovuje již dříve zmíněný ERÚ. [16]; [17] 
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Tab. č. 4:  Hodnoty technicko ekonomických parametrů: 

Výkon Celkové měrné investiční 

náklady zdroje  [Kč/kWp] 

Roční využití instalovaného špičkového 

výkonu  [kWh/kWp] 

 Do 30 kW 

včetně 

2010 2011 2010 2011 

<110 000 <75 000 >980 >980 

30-100 kW <90 000 <60 000 >1000 >1000 

100 kW a více <90 000 <55 000 >1000 >1000 

Zdroj: [17] 

5.1.1 Princip výkupních cen 

Způsob stanovování výše podpory pro výkupní ceny se řídí následujícími vzorci (21) 

a (22): 

 


 
hT

t

t

nt rCFNPV
1

0)1.(      [Kč]               (21) 

 a 

 tttttt VQcVPCF  .min      [Kč]                        (22) 

 Kde NPV je současná hodnota všech výdajů a příjmů souvisejících s projektem za  

    dobu hodnocení  [Kč], 

  CFt - hotovostní tok v t-ém roce hodnoceného období  [Kč], 

  Th - doba hodnocení  [roky], 

  rn - nominální diskont  [ ], 

  t - t-tý rok hodnoceného období  [ ], 

  Pt - příjmy v t-tém roce hodnoceného období  [Kč], 

  Cmin t - minimální cena jednotky produkce v t-tém roce  [Kč/jednotka produkce], 

  Qt - prodej elektřiny  [MWh], 

  Vt - výdaje v t-tém roce hodnoceného období  [Kč]. 

Nominální diskont rn je ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu. [29] 
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Výkupní ceny jsou postaveny na režimu, kdy provozovatel distribuční sítě kupuje 

od výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů. Zaručena doba návratnosti je do 15 let. 

Výkupní cena na každý další kalendářní rok se může snížit jen na 95 %  než byla hodnota 

výkupních cen platných v roce, v němž se o novém  stanovení  rozhoduje. To ovšem 

neplatí pro zdroje, u nichž je dosaženo návratnosti menší než 11 let. Režim výkupních cen 

znázorňuje obr. 12. [16]; [17] 

 

Obr. 12:  Princip výkupních cen [18] 

5.1.2 Princip zelených bonusů 

Pro určování ceny zelených bonusů platí pravidlo (23) cZB:  

 TRZB ccc  min      [Kč]                 (23) 

 kde cZB je cena zeleného bonusu  [Kč],  

  cmin - minimální výkupní cena elektřiny z OZE  [Kč], 

  cTR - tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE  [Kč]. [33] 

Zelený bonus je finanční obnos, který navyšuje tržní cenu elektřiny při zohlednění 

využití obnovitelného zdroje se sníženým negativním vlivem na životní prostředí. Investor 

je povinen si najít na trhu obchodníka, který od něj energii nakoupí za tržní cenu. Tato 

cena je ve skutečnosti nižší než konvenční tržní cena, protože obsahuje korekci na 

nestabilitu takto vyrobené energie. V momentě prodeje cenu bonusu pak hradí 

provozovatel distribuční nebo přenosové soustavy. Možností je také využití elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřeby. Legislativa nezaručuje dobu 

návratnosti, ale ročně mohou poklesnout jen o 5 % stejně jako výkupní ceny. [16] 

Pokud množství spotřebované energie je vyšší nebo roven než objem vyrobené 

energie, tak příjmy investora tvoří samotné zelené bonusy a tento případ ukazuje obr. 13. 

Pokud ale objem vyrobené energie převyšuje spotřebované množství energie, tak příjmy 

výrobce tvoří zelené bonusy a cena za silovou elektřinu
*
 a tento případ představuje obr. 14. 
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*
pozn.: Silová elektřina je vlastní odebraná elektřina, neregulovaný podíl celkové ceny za 

elektřinu. Regulovaná část je poplatek za dopravu elektrické energie distribuční sítí.  [27] 

 

 

 

 

Obr. 13:  Zelené bonusy při spotřebě energie [16] 

 

Obr. 14:  zelené bonusy při odvádění nespotřebované energie [16] 

5.1.3 Osvobození od daně z příjmu 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., jsou příjmy z provozu FV zařízení osvobozeny od 

daně ze zisku v roce uvedení do provozu a následujících 5 let. [27] 

5.2 Stop-stav 

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) v 

důsledku vysokého nárůstu nainstalovaného výkonu v roce 2009 a 2010 vydalo na jaře 

roku 2010 zprávu. Ta říká, že připojením velkého množství neregulovatelného zdroje, čímž 

FV elektrárny jsou, není zajištěna stabilita a spolehlivá funkčnost distribuční sítě. 

Distribuční firmy tak nebudou zakládat nové smlouvy o připojení elektrárny. Tento stav 

blokování kapacity nainstalovaného výkonu podle tiskové zprávy vydané dne 24. 3. 2011 

bude nadále trvat až do září 2011. V současné době se provádí analýza dopadu výkonu 
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instalovaných FVE elektráren na provoz distribuční sítě. Nárust nainstalovaného výkonu a 

vývoj výkupních cen a zelených bonusů je znázorněn na obrázcích 15 a 16:  [8]  

Obr. 15:  Nárust instalovaného výkonu FVE k 1. 4. 2011 [18] 

Tab. č. 5:  Historie vývoje výkupních cen a zelených bonusů: 

Zdroj: [20]; [21]; [22]; [23] 

Výkupní ceny jsou brány podle rozhodnutí ERÚ na následující roky, nikoli po 

dodatečných úpravách. Od 1. 3. 2011 se bude podpora týkat pouze instalací na střechách a 

do výkonu 30 kW. Graficky je historie vývoje výkupních cen a zelených bonusů 

znázorněna na následujícím obrázku č. 16: 

 Rok 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Do 30 

kW 

Nad 

30 kW 

>30 

kW 

<30 

kW 

>30 

kW 

30-100 

kW 

>100 kW 

Výkupní 

cena 

Kč/kWh 

13,2 13,8 13,5 12,9 12,8 12,3 12,2 7,5 5,9 5,5 

Zelené 

bonusy 

Kč/kWh 

12,6 13,0 12,7 12,0 11,8 11,3 11,2 6,5 4,9 4,5 
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  Obr. 16:  graf vývoje podpory energie z FVE [20]; [21]; [22]; [23] 
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6 Návratnost 

Z hlediska hodnocení finanční výhodnosti investice do solární elektrárny je zapotřebí dále 

vypočítat návratnost investice. Obecný vzorec pro tento výpočet ukazuje vzorec č. (24). 

 
C

CIN
N       [t]                 (24) 

 kde  N je návratnost, čas v řádu desítky let [t],  

  CIN - celkové investiční náklady  [Kč], 

  C - příjem za elektřinu  [Kč]. [13]; [22] 

Příjem za elektřinu např. výkupními cenami se např. pro systém o výkonu 150 kWp 

vypočítá pomocí váženého průměru například následujícím způsobem: 




kW

kWhKčkWkWhKčkWkWhKčkW

150

/9,5.50/9,5.70/5,7.30
6,22 Kč/kWh. 

Porovnání investičních nákladů na FVE, uvádí následující tabulky 6 a 7: 

Tab. č. 6:  Náklady na FVE - stavebnice svépomocí: 

výrobce Výkon 

[kW] 

Cena  

[Kč] 

Výnos [Kč] Návratnost [rok] 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

solartec 5  367.700 64.178 61.193 37.313 5,7 6,0 9,9 

suntech 5 558.322 8,7 9,1 15,0 

sunmaster 5,04 700.800 64.691 61.682 37.611 10,8 11,4 18,6 

[6]; [19]; [21]; [22]; [23]; [31]; 

 

 

 

 

 



29 

 

Tab. č. 7:  Náklady na FVE – stavebnice na klíč: 

výrobce Výkon 

[kW] 

Cena  

[Kč] 

Výnos [Kč] Návratnost [rok] 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

wattsun 4,9 754.668 62.894 59.969 36.565 12,0 12,6 20,6 

Sun4pe

ople 

5 537.684 64.176 61.193 37.313 8,4 8,8 14,4 

       [21]; [22]; [26]; [33]; [34] 

Výše uvedené systémy jak na klíč, tak svépomocí zahrnují cenu za FV panely, 

nosnou konstrukci, kabeláž a střídač napětí. Výpočty pracují s ročním průměrným úhrnem 

slunečního záření 955 kWh na rok na 1 kW špičkového výkonu. [14] 

Další tabulka č.8 uvádí příklad FV elektrárny–stavebnice svépomocí, pohyblivý 

systém s oboustrannými panely: 

Tab. č. 8:  Bilance pohyblivého FV systému: 

výrobce Výkon 

[kW] 

Cena  

[Kč] 

Výnos [Kč] Návratnost [rok] 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

traxle 5 678.000 99.459 94.833 57.825 6,8 7,2 11,7 

        [13]; [21]; [22]; [23] 

Cca o 55 % vyšší účinnost než základní nepohyblivá verze o výkonu 

995 kWh/rok/kWp, tj. přibližně 1542 kWh/rok/kWp. [13]; [14] 

Do 1. 3. 2011 platily i podpory elektráren s výkonem nad 30 kW. V tabulce je 

počítáno i s ročním úbytkem výkonnosti panelů o 0,8 %. Z novelizace zákona 

o obnovitelných zdrojích energie č. 330/2010 vydané 3. 11. 2010 také vyplývá, že podpora 

se nadále nebude již týkat ostrovních solárních systémů, nicméně do 12 měsíců od vydání 

této novelizace je možné ostrovní systémy dodatečně připojit k síti a dále využívat jako 

grid-on.  [16]; [23]; [24] 
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Pro porovnání následující tabulky č. 9,10 a 11 ukazují výkupní ceny platné pro rok 

2011 pro některé zahraniční státy: 

Tab. č. 9:  Výkupní ceny v zahraničí - Anglie 

 

 

Tab. č. 10:  Výkupní ceny v zahraničí – Španělsko 

 

 

 

 

Tab. č. 11:  Výkupní ceny v zahraničí – Rakousko 

 

 

 

 

[23]; [24]; [25]; [26] 

Výkon do 50 kW včetně 50-150 kW 150-250 kW 250 kW-5 MW 

Cena 

[Kč/kWh] 

7,96 4,6  3,6  2,1  

Výkon do 20 kW včetně  nad 20 kW 

Cena  [Kč/kWh] 7,4 5,1  

Výkon do 20 kW včetně nad 20 kW 

Cena  [Kč/kWh] 9,2  8,0 
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7 Závěr 

Z ceny FV systému a z předpokládané produkce elektrické energie skutečné 

náklady na výrobu 1 kWh energie. Průměrný skutečný náklad na základě výše uvedených 

tabulek č. 7, 8, 9, činí 5,85 Kč/kWh. Je zřejmé, že pokud bude výkupní cena, resp. zelený 

bonus nižší než tato hodnota, nebude se již jednat o návratnou investici. Rozvojem 

FV článků a přídavných zařízení se tento zdroj může stát perspektivním 

a konkurenceschopným. 

Výnos z FV systému tedy začne, jakmile skončí doba návratnosti. Čistý zisk pak 

bude určen rozdílem výkupní ceny/zeleného bonusu a tržní ceny elektrické energie. Tržní 

cena elektřiny za rok 2010 činila 4,51 Kč za 1 kWh a v roce 2011 4,54 Kč za kWh. Jedná 

se o průměrné ceny českých distributorů elektrické energie. [28]; [37] 

Z ekologického hlediska mají FV systémy své uplatnění. Literatura udává, že na 

výrobu PV panelů o výkonu 1 kWp na bázi polykrystalického křemíku se spotřebuje 

5600 kWh energie. Pokud pak budou panely nainstalovány na pevný stojan bez 

koncentrátorů záření lze dojít k závěru, že spotřebovaná energie na výrobu bude 

revanšována přibližně za 5 let. Použitím pohyblivých stojanů a dalších zařízení je možno 

tuto dobu podstatně zkrátit. [13] 

Z důvodu obrovského nárustu instalovaného výkonu a možného negativního vlivu 

na rozvodnou síť, v současné době probíhá přezkoumání těchto vlivů, přičemž distributoři 

nemají povinnost nové FV systémy připojit. [8] 
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10 Seznam zkratek a  použitých veličin 

Seznam zkratek 

ERÚ -  Energetický regulační úřad 

ČR – Česká republika 

FV –  fotovoltaický/á  

FVE – fotovoltaická elektrárna 

 

Seznam použitých veličin 

a - azimut slunce  [rad], 

as - azimuth osluněné plochy  [rad], 

c – rychlost světla ve vakuu  (  2,99.10
10

 m.s
-1 

), 

 C - příjem za elektřinu  [Kč], 

 CFt - hotovostní tok v t-ém roce hodnoceného období  [Kč], 

CIN - celkové investiční náklady  [Kč], 

 cmin - minimální výkupní cena elektřiny z OZE  [Kč], 

Cmin t - minimální cena jednotky produkce v t-tém roce  [Kč/jednotka produkce], 

cTR - tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE  [Kč], 

cZB – cena zelených bonusů   [Kč], 

E – energie  [J], 

Ef - Fermiho energie ( Fermiho hladina )  [J], 

 Eg – zakázaný pás energií  [eV], 

h - výška slunce nad obzorem  [rad], 

H - nadmořská výška daného místa  [m], 

 I - intenzita celkového slunečního záření  [W.m
-2

], 

I0 - sluneční konstanta  [W.m
-2

 ], 
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Ič - intenzita slunečního záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při 

  dokonale čistém ovzduší  [W.m
-2

], 

ID - difúzní sluneční záření  [W.m
-2

], 

IDh - intenzita difúzního záření na vodorovnou plochu  [W.m
-2

], 

In - intenzita záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při daném   

  znečištění ovzduší  [W.m
-2 

], 

Ip - intenzita přímého slunečního záření dopadajícího na obecně položenou  

  rovinu  [W.m
-2

], 

Iph - přímého slunečního záření na vodorovnou plochu  [W.m
-2

], 

Ipn - intenzita paprsků dopadajících kolmo na plochu  [W.m
-2

], 

Istř. - střední intenzita slunečního záření v průběhu dne  [W.m
-2

], 

 kb – Boltzmanova konstanta  [eV], 

m – hmotnost  [kg], 

N – návratnost, časový úsek v řádu desítky let [t], 

NPV - současná hodnota všech výdajů a příjmů souvisejících s projektem za  

  dobu hodnocení  [Kč], 

 Pt - příjmy v t-tém roce hodnoceného období  [Kč], 

 denDQ   - energie difúzního záření dopadající za den  [W.h.m
-2

], 

 denSQ   - skutečné množství dopadající energie za den  [W.h.m
-2

], 

teordenSQ   - energie dopadající na osluněnou plochu za den za jasné   

   oblohy  [W.h.m
-2

], 

 Qt - prodej elektřiny  [MWh], 

r - reflexní schopnost okolních ploch pro sluneční paprsky, tzv. albedo  

  ( r = 0,15 až 0,25 )  [ ], 

 rn - nominální diskont  [ ], 

S0 - plocha kolektoru  [m
2
], 

S - plocha solárního modulu  [m
2
], 
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t – doba ( slunečního svitu, světlé části dne )  [h],  

T - perioda ( doba trvání jednoho opakování, tj. 24 h )  [h], 

 Th - doba hodnocení  [roky], 

 Vt - výdaje v t-tém roce hodnoceného období  [Kč], 

W - množství energie vyrobené modulem o ploše 1 m
2
 [kWh], 

Z - součinitel znečištění atmosféry [ ], 

  

α - sklon plochy od vodorovné roviny  [rad], 

γ - úhel dopadu slunečních paprsků  [rad], 

ε - součinitel závislý na výšce slunce nad obzorem a na nadmořské výšce  

  daného místa  [ ], 

τ - doba slunečního svitu v charakteristickém dni  [h],  

   - poměrná doba svitu  [h], 

 τ1, τ2 - krajní hodnoty označující čas východu a západu slunce  [h], 

 τteor - teoretická doba slunečního  [h], 

 skut  - naměřená doba slunečního svitu  [h],  

φ - úhel dopadu záření  [rad], 

ω - úhlovou rychlost  [h
-1

], 

    

  

  


