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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Straka, J. Fotovoltaický systém: bakalářská práce. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2012, 38 s. Vedoucí 

práce: doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaické elektrárny na střechu 

rodinného domu a jeho zhodnocení. Dále je v ní popsán vývoj, historie, princip a možnosti 

využití fotovoltaických článků. Na závěr jsou spočítány měsíční zisky a návratnost systému. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Straka, J. Photovoltaic system: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2012, 38 p. 

Thesis head: doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. 

 

The bachelor thesis presents the project of a photovoltaic power plant situated on the roof 

of family house and its analysis. Next, this thesis describes a development, history, a principle 

and ways of utilization of photovoltaic cells. At the end the monthly income and return of the 

system is counted. 
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Seznam symbolů a zkratek 

 

 

  

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratka       Název 

AC       Střídavý proud 

FV       fotovoltaická 

Značka Popis Jednotky 

A výkupní cena energie [Kč/Wp] 

f frekvence [Hz] 

P výkon [W] 

Psp výkon při standardních podmínkách [Wp] 

S plocha [m
2
] 

t teplota [°C] 

t teplota [K] 

U napětí [V] 

η účinnost [%] 
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0Úvod 

Bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaického systému pro uplatnění na rodinném 

domu. Fotovoltaický systém je navržen tak, aby splňoval normy a využil velikosti plochy 

střech tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu. Práce obsahuje také popis způsobu 

zapojení a jeho provozování. 

              V praktické části je stanovený odhad vyrobené fotovoltaické elektřiny a také 

vypočítaná návratnost podle aktuálních cen na trhu. 
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1 Slunce jako zdroj energie 

 

1.1 Sluneční energie a její perspektiva  

 

Sluneční energie či sluneční záření představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi 

nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Slunce je středem planetární 

soustavy, do níž patří také Země. Je nám nejbližší hvězdou a ze všech hvězd je pro nás 

nejdůležitější. Slunce má tvar koule o průměru 139,2.10
4 

m. Skládá se z atomárního vodíku 

(70%) s  příměsí helia (28%) a s nepatrným množstvím ostatních prvků periodické soustavy. 

Všechny tyto prvky jsou ve hmotě Slunce obsaženy jako žhavé elektricky vodivé prvky, ve 

skupenství plasmy. Slunce je zdrojem zářivé energie v celém rozsahu spektra od nejmenších 

vlnových délek rentgenového a ultrafialového záření až po metrové délky záření rádiového. 

Světelné a infračervené záření o vlnové délce 0,2 µm až 0,3 µm je však nejčetnější. Celkový 

tok energie, který vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno za 15 

miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný. Přímé využívání záření je 

perspektivní, avšak problémy  “velké energetiky “ dosud neřeší. 

 

1.2 Využití sluneční zářivé energie 

 

Využívání sluneční zářivé energie se realizuje její přeměnou na energii tepelnou, 

chemickou nebo elektrickou. U všech těchto transformací vznikají obtíže  s malou plošnou 

koncentrací, proměnlivou intenzitou a nestejnoměrným rozložením slunečního záření. 

Nejvýznamnější formou energie pro naši civilizaci je nepochybně elektřina. Hlavním 

důvodem je to, že ji lze snadno rozvádět i snadno využívat. Bez problémů se dá totiž přeměnit 

na všechny ostatní formy energie. Naše technická civilizace je na ní tak závislá, jako jsou živé 

organismy závislé na potravě nebo rostliny na slunečním záření. Několika hodinový výpadek 

elektrické sítě způsobí naprosté zastavení většiny činností. Přes všechny snahy o snižování 

spotřeby energie spotřeba elektřiny stoupá a zřejmě ještě nějakou dobu stoupat bude. Většinu 

elektřiny zatím ale vyrábíme v tepelných elektrárnách, které mají poměrně malou účinnost a 

využívají převážně fosilní paliva nebo uran jako zdroje energie. Je to zvláštní paradox, že tak 

málo využíváme onen universálně dostupný a žádné škodlivé emise neprodukující zdroj 

energie, kterým je sluneční záření dopadající na Zemi         
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1.2.1 Přímé a nepřímé metody využití slunečního záření 

 

 Právě ta universální dostupnost a možnost dosažení dobré účinnosti je největší výhodou 

přímého využití sluneční energie. Všechny nepřímé způsoby využití energie slunečního záření 

jakou jsou energie větru či vody už nejsou zdaleka tak široce dostupné a nemají dostatečný 

potenciál pro to, aby zabezpečily větší část energie potřebné pro naši civilizaci. Pro přímé 

využití sluneční energie potřebujeme ovšem vhodné zařízení, které je schopné přeměnit 

sluneční záření na elektřinu. Výroba elektřiny ze slunečního záření není ale jen záležitost 

technická, významnou roli hrají i otázky ekonomické. Zařízení musí být natolik levné, účinné 

a spolehlivé, aby cena získané elektřiny byla srovnatelná s cenou elektřiny vyrobené ve 

velkých elektrárnách. V dnešní době je nejběžnějším takovým zařízením fotovoltaický článek. 

 

1.3 Klimatické faktory 

 

Pro aktivní využívání slunečního záření jsou vyžadovány poměrně podrobné údaje o 

slunečním záření, které dopadá na zemský povrch, nejen z hlediska kvantity, ale i z hlediska 

kvality ve funkční závislosti na času a zeměpisné šířce. Na dopadající sluneční záření mají 

vliv klimatické podmínky uvažované lokality, čistota ovzduší, stupeň oblačnosti, teplota 

vzduchu a orientace budoucího zařízení vzhledem ke světovým stranám. Číselné údaje 

klimatických veličin udávané v literatuře nebo získané z hydrometeorologických ústavů 

představují reprezentativní hodnoty pro navrhování slunečních energetických systémů. 

 

1.3.1 Vliv atmosféry na sluneční záření 

 

  První překážka, která stojí slunečnímu záření v cestě ,je zemská atmosféra. Na plynech, 

aerosolech a pevných částicích v atmosféře dochází k odrazu, rozptylu a pohlcení části záření. 

Jednak se změní spektrum záření a jednak se sníží i celková intenzita. 

    Veškeré sluneční záření přicházející na zemský povrch se nazývá globální záření a 

zahrnuje záření všech vlnových délek přicházející ze všech směrů. Při praktickém měření 

intenzity slunečního záření se rozlišuje záření přímé a záření difuzní. Při zatažené obloze je 

přítomna jen difuzní složka záření. Obrázek 1.1 ukazuje změny spektra slunečního záření po 

průchodu atmosférou. Pro srovnání je zakresleno emisní spektrum černého tělesa při teplotě 

6000K.  
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   Většina sluneční energie, která dopadá na povrch atmosféry a proniká k zemskému 

povrchu, se vyzáří zpět do vesmíru jednak ve formě krátkovlnného záření (cca 30%) tak i ve 

formě dlouhovlnného záření, tedy tepla (47%). 

        Výsledný vliv atmosféry závisí na mnoha faktorech. Patří mezi ně výška slunce nad 

obzorem a s ní související tloušťka vrstvy vzduchu, skrz niž musejí sluneční paprsky projít. 

Dále rozhodují nadmořská výška, místa a míra znečišťění atmosféry.Je všeobecně známo,že 

nad městy a ve velkých průmyslových oblastech je zřetelně větší obsah aerosolů a tuhých 

částic, a díky tomu i menší intenzita slunečního záření. 

 

1.3.2 Vliv venkovní teploty 

Sluneční záření, jehož denní průběh je dán střední intenzitou, ovlivňuje a určuje i průběh 

denní teploty venkovního vzduchu. Teplota vzduchu v době slunečního svitu je potřebná pro 

stanovení tepelné účinnosti kolektoru. V našich klimatických podmínkách se vlivem tepelné 

setrvačnosti povrchových vrstev Země teplota venkovního vzduchu opožďuje za intenzitou 

slunečního záření asi o dvě až tři hodiny. Maximální teploty vzduchu jsou mezi 14. a 15. 

hodinou a minimální hodnoty teploty vzduchu jsou při východu slunce. Rozdíl mezi nejvyšší 

a nejnižší denní teplotou závisí na stupni oblačnosti a ročním období.  

 

 

 

Obr.1.1[7] 
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      Největší překážkou v atmosféře jsou pochopitelně mraky,které značnou část 

dopadajícího záření odrazí a zbytek rozptýlí tak,že nedopadá ze směru slunce,ale přichází více  

méně rovnoměrně,ze všech směrů jako difuzní záření. Relativní četnost  slunečných a 

oblačných dnů závicí na lokálním klimatu a zpravidla je k dispozici dostatek 

meteorologických údajů za dlouhou dobu,po kterou se to sleduje.                                                                   

 

 

Obr.1.2 

 

2 Fotovoltaický článek 

 

2.1 Historie fotovoltaického článku 

Fotovoltaický jev objevil v roce 1839 francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel. 

První fotovoltaický článek však byl sestrojen až v roce 1883 Charlesem Frittsem, který 

potáhnul polovodivý selen velmi tenkou vrstvou zlata. Jeho zařízení mělo pouze 

jednoprocentní účinnost. V roce 1946 si nechal patentovat konstrukci solární článku Russel 

Ohl.  

Současná podoba solárních článků se zrodila v roce 1954 v Bell Laboratories. Při 

experimentech s dopovaným křemíkem byla objevena jeho vysoká citlivost na 

osvětlení.Výsledkem byla realizace fotovoltaického článku s účinností kolem šesti procent. 

Význam fotovoltaiky se projevil zvláště v kosmonautice,  kde fotovoltaika tvoří prakticky 

jediný zdroj elektrické energie pro umělé družice země. Prvou družicí s fotovoltaickými 

články byla sovětská družice Sputnik 3, vypuštěná na oběžnou dráhu 15. května 1958. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Edmond_Becquerel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Selen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Russel_Ohl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Russel_Ohl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bell_Laboratories
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
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 Na začátku sedmdesátých let se fotovoltaické články dostaly z laboratoří a z kosmického 

prostoru i na zem, z velké části díky ropným společnostem těžícím v Mexickém zálivu. 

Fotovoltaické články zcela vytlačily do té doby používané primární články elektrické energie. 

     Nad hranicí zemské atmosféry dopadá na metr čtvereční plochy nastavené kolmo ke 

slunečním paprskům zářivý výkon přibližně 1,4kW, což je takzvaná solární konstanta.  Při 

průchodu atmosférou je část záření odražena, část pohlcena a rozptýlena a na povrch  Země se 

dostává jednak přímé záření a jednak záření rozptýlené a odražené od mraků. Na zemském 

povrchu výkon slunečního záření zpravidla nepřesahuje 1kW/m2 při čisté obloze. Při zatažené 

obloze je k dispozici jen rozptýlené difúzní  záření o znatelně menší intenzitě, které je 

přibližně 10× nižší. Důležitější je údaj, kolik energie dopadne za delší časový úsek myšleno 

měsíc nebo rok na určitou plochu. Celkové množství energie, které se dá takto získat za rok v 

určitém místě závisí především na zeměpisné šířce a na místním klimatu což znamená, že 

závisí na počtu slunečných dnů v roce. Zde na obrázku 2.1 je mapka ukazující rozložení 

celkového ročního množství sluneční energie v Evropě. Na území České republiky rozdíly v 

množství dopadající energie nejsou příliš výrazné. 

 

 

                                                 Obr.2.1[8] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexick%C3%BD_z%C3%A1liv
http://www.nazeleno.cz/solarni-energie.dic
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Z praktického hlediska je důležité vědět, kolik energie dopadá na např. na jižní střechu, 

kde jsou umístěny kolektory či na prosklenou fasádu domu. Tato hodnota závisí pochopitelně 

na sklonu a orientaci této plochy a na roční době. 

            

 2.2 Princip fotovoltaického článku 

Fotovoltaický článek (viz obr. 2.2) je v podstatě polovodičová dioda. Jeho základem je 

tenká křemíková destička s vodivostí typu P. Na ní se při výrobě vytvoří tenká vrstva 

polovodiče typu N, obě vrstvy jsou odděleny takzvaným přechodem P-N. Osvětlením článku 

vznikne v polovodiči vnitřní fotoelektrický jev a v polovodiči se z krystalové mřížky začnou 

uvolňovat záporné elektrony. 

 Na přechodu P-N se vytvoří elektrické napětí, které dosahuje u křemíkových článků 

velikosti zhruba 0,5 V. Energie dopadajícího světla se v článku mění na elektrickou energii. 

Připojíme-li k článku pomocí vodičů spotřebič, začnou se kladné a záporné náboje vyrovnávat 

a obvodem začne procházet elektrický proud. Je-li třeba větší napětí nebo proud, zapojují se 

jednotlivé články sériově či paralelně a sestavují se z nich fotovoltaické panely. Proud, který 

můžeme ze slunečního článku odebírat, je úměrný velikosti ozařované plochy článku. Výkon 

křemíkových fotovoltaických článků o ploše 1 m2 je 80 – 100 W, účinnost přeměny světelné 

energie na energii elektrickou závisí na struktuře materiálu a způsobu výroby článku. 
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Obr. 2.2[9] 

 

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/k31.htm
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/k41.htm
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2.3 Generace fotovoltaických článků 

 

2.3.1 První generace 

Jde o fotovoltaické články vyráběné z destiček monokrystalického křemíků, v nichž je 

vytvořen velkoplošný p přechod. Tento typ se vyznačuje dobrou účinností a dlouhodobou 

stabilitou výkonu a v současné době je to stále ještě nejpoužívanější typ fotovoltaických 

článků. Nevýhodou je relativně velká spotřeba velmi čistého , a tedy drahého křemíku a 

poměrně velká náročnost výroby. Tyto články tvoří přes 95 % současné produkce 

fotovoltaického průmyslu. Dosahují vysokých účinností fotovoltaické přeměny blížících se 

20%. 

 

2.3.2 Druhá generace 

Impulsem pro rozvoj článků druhé generace byla především snaha o snížení výrobních 

nákladů úsporou drahého základního materiálu a to křemíku. Články druhé generace se 

vyznačují 100 krát až 1000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou a jejími 

představiteli jsou např. články z amorfního a mikrokrystalického křemíku (případně silicon-

germania, či silicon-karbidu, ale také tzv. směsné polovodiče z materiálů jako Cu, In, Ga, S, 

Se, označované obecně jako CIS struktury). S úsporou materiálu došlo v porovnání s články 

první generace k poklesu výrobních nákladů, nicméně dosahovaná účinnost je obvykle nižší 

(v sériové výrobě obecně pod 10%).                            nespornou výhodou tenkovrstvých 

článků je možnost volby substrátu a v případě použití flexibilních materiálů (organické, 

kovové či textilní folie) i značně širší aplikační sféra. Komerčně se začaly články druhé 

generace prodávat v polovině osmdesátých let. 

 

2.3.3 Třetí generace 

Solární články třetí generace představují revoluci ve fotovoltaice. Jejich hlavním cílem je 

snížení výrobních nákladů a maximalizace účinnosti fotovoltaických článků. Třetí generace 

článků zahrnuje více vývojových směrů, nejvýznamnější jsou zatím články vícevrstvé a 

koncentrátové. Účinnosti vícevrstvých článků je dosaženo pomocí více vrstev, z nichž každá 

využívá pouze část slunečního spektra a zbylé záření propouští do nižších vrstev. 

 Maximální účinnost komerčních článků je cca 30% pro třívrstvé články, avšak jejich 

výroba je nákladnější než výroba jednovrstvých článků a jsou nejčastěji vyráběny z 

nákladného křemíku, a jsou proto cca 2 až 3 krát dražší. Koncentrátové články jsou vyráběny 

z dostupnějších materiálů, jejich účinnost je zatím max. cca 40%, avšak články využívají 

pouze přímé sluneční záření ne difuzní záření, které se v ČR vyskytuje nejvíce. 
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 Ve stádiu výzkumu a vývoje jsou články organického typu. U těchto článků došlo k 

výraznému snížení výrobních nákladů, účinnost těchto článků je však zatím pouze 2 až 4% a 

komerčně jsou zatím nedostupné. 

 

2.4 Typy solárních článků 

    Pro solární články existuje řada materiálů a koncepcí. Liší se tvarem a barvou a také 

svými vlastnostmi a výkonovými parametry. V následujícím textu bych rád představil důležité 

typy solárních článků. 

 

2.4.1 Monokrystalické články 

Monokrystalické křemíkové články jsou většinou čtvercové nebo čtvercové se 

zaoblenými rohy. Délka hrany čtvercových článků je 10, 12,5  a 15 centimetrů. V 

mezinárodním měřítku je v solárním průmyslu obvyklé udávat rozměry v palcích, jde tedy o 

rozměry 4,5 a 6 palců. Příčinou jejich menšího rozšíření je neobvyklost použití zakulacených 

článků v pravoúhlých modulech a menší účinnost modulů v důsledku menšího využití plochy. 

V modulech pro integraci do budov, u kterých je žádoucí částečná průhlednost nebo určité 

vzhledové působení, nebo pro domácí solární systémy však oblé články představují naprosto 

vhodnou alternativu. Aby se zvýšilo využití plochy a současně snížila spotřeba materiálu, jsou 

nabízeny také šestihranné články. 

 Jelikož se materiál článku skládá z jediného krystalu, je povrch článků homogenně 

tmavomodrý až černý. Elektrická kvalita monokrystalických solárních článků je velmi 

vysoká. Dosahují účinnosti přes 21% , průměrná účinnost je potom tedy 15 až 17 %. 

 

2.4.2 Polykrystalické články 

Polykrystalické články lze snadno rozpoznat podle odlišně modře se třpytící krystalické 

struktury. Jsou čtvercové s délkou hrany 4, 5, 6 nebo 8 palců. Obvyklé účinnosti leží mezi 13 

a 16 procenty. 

Polykrystalický křemík lze vyrábět jednodušeji a levněji než monokrystalický křemík. 

Většinou se zde používá metoda blokového lití. Touto metodou se tvoří krystaly s rozdílnou 

orientací. Podle rozdílných odrazů světla lze dobře poznat jednotlivé krystaly. 
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Obr.2.3[10] 

 

V současnosti se experimentuje také s různými barevnými odstíny polykrystalických 

článků, což by umožnilo sladit barvu panelů s požadavky investora nebo architekta. 

 

 

 

 

Obr. 2.4[11] 

 

2.4.3 Tenkovrstvé články 

Vysoká spotřeba materiálů a energie a nákladná výroba udržují výrobní náklady 

krystalický křemíkových článků na vysoké úrovni. Výrobci museli bojovat s vysokými 

počátečními náklady a technologickými potížemi. Později se někteří výrobci specializovali na 

tenkovrstvé technologie a úspěšně nabízejí moduly se zlepšenými technickými parametry. 

Z dlouhodobého hlediska patří těmto modulům budoucnost. Cenová výhoda levnějších 

tenkovrstvých modulů se většinou vyrovnává zvýšenými montážními a instalačními náklady, 

což znamená, že pro stejný výkon je potřeba větší solární plocha s vyššími projekčními 

náklady. 
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2.5 Účinnost solárních článků 

Jak je graficky zobrazeno na obrázku 5.2 , je hodnota odváděného užitečného tepla 

podstatně závislá na celé řadě vnějších a vnitřních faktorů. Nemá smysl mluvit o výkonu 

kolektoru, respektive o jeho účinnosti, pokud nedefinujeme celou řadu okrajových podmínek. 

 

Obr.2.5[5] 

Pokud má být prokazatelně stanovena výkonnost kolektoru, je třeba jej podrobit řadě 

normovaných testů, v jejichž průběhu se obměňují různě vlivy, aby bylo možné popsat 

chování kolektoru za těchto podmínek. Účinnost kolektoru se tedy mění podle intenzity 

slunečního svitu a rozdílu mezi teplotou absorbéru a okolní teplotou. Z tohoto důvodu se 

nemůže nikdy uvádět jako jednotlivá pevná hodnota, nýbrž vždy jako křivka. Účinnost 

kolektoru je bezrozměrná nebo v procentech uváděná. Účinnost kolektoru η popisuje poměr 

tepelného výkonu odváděného z kolektoru k dopadajícímu záření. Závisí do značné míry na 

rozdílu teplot kolektoru a okolí, na momentálním výkonu záření a také na konstrukci 

kolektoru. Matematicky se popisuje pomoci koeficientů k1 a k2. Uvádění účinnosti kolektoru 

má smysl jen v případě, že se zároveň uvedou dané okrajové podmínky a to výkon záření a 

rozdíl teplot a konečně definice plochy kolektoru, ze které se vychází. 
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2.5.1 Koeficienty prostupu tepla 

Lineární koeficient prostupu tepla se označuje jako k1. Při nízkých rozdílech teplot 

kolektoru a jeho okolí probíhá zvyšování tepelných ztrát a tím také pokles charakteristiky 

účinnosti téměř lineárně a lze je popisovat pomocí faktoru k1. 

Kvadratický koeficient prostupu tepla se se označuje jako k2. V důsledku exponenciální 

teplotní závislosti tepelného záření se tepelné ztráty kolektoru při vyšších rozdílech teplot 

kolektoru a jeho okolí silně zvyšují. Charakteristika účinnosti se v tomto teplotním rozsahu 

stále více odchyluje od lineárního průběhu. K popisu tohoto průběhu slouží kvadratický faktor 

tepelných ztrát k2. 

 

2.5.2 Optická účinnost 

Optická účinnost η0 kolektoru je maximálně možná účinnost a definuje se jako produkt 

optických vlastností krytu a absorpční schopnosti absorbéru. Tepelné ztráty, které jsou v praxi 

rozhodující pro výkonnost kolektoru, nemají vliv ani na zjištění optické účinnosti, ani je nelze 

jeho uváděním definovat. 

 

2.5.3 Stagnační teplota 

Popisuje maximální dosažitelnou teplotu kolektoru. Závisí na záření dopadajícím aktuálně 

na plochu kolektoru. V podmínkách, kdy nedochází k odběru tepla ze solárního systému, 

zůstává veškerá energie v kolektoru, a proto stoupá jeho teplota. Konečného bodu je dosaženo 

v okamžiku, kdy veškerý tepelný výkon kolektoru uniká jako ztráta do okolí. 
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  3 Fotovoltaické systémy 

Jediný fotovoltaický článek má jen velmi malé využití. Výstupní napětí i výkon je pro 

většinu aplikací příliš malý. Proto se články podle požadovaného napětí a odebíraného proudu 

spojují a vytvářejí fotovoltaický modul neboli panel. Spojením více modulů vzniká rozměrné 

fotovoltaické pole, které se instaluje například na střechu či fasádu budovy (viz. Obr.2.4 a 

2.5).  

Pro dosažení vysoké životnosti se moduly ukládají do hermeticky uzavřených pouzder, 

která jsou opatřena vysoce průhledným tvrzeným sklem. Tato úprava chrání moduly před 

povětrnostními vlivy a  udává se životnost  20 až 30 let. 

 

 

Obr.3.1 

 

                            

 

   Obr.3.2 



22 

 

4 Připojení FV systému 

4.1 Síťové systémy (on-grid) 

Systémy připojené k síti jsou nejvíce uplatňovaný v oblastech s hustou sítí elektrických 

rozvodů. Připojení k síti podléhá schvalovacímu řízení u rozvodných závodů. Špičkový výkon 

fotovoltaických systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek kilowatt až 

jednotek megawatt. Možnosti aplikace jsou střechy rodinných domů 1 až 10 kWp, fasády a 

střechy administrativních budov 10 kWp až stovky kWp.   

 

Obr.4.1[12] 

4.2 Ostrovní systémy (off-grid) 

Nejsou připojené na síť a používají se všude tam, kde není k dispozici rozvodná síť a kde 

je potřeba střídavého napětí 230 V. Obvykle jsou ostrovní systémy instalovány na místech, 

kde není účelné anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku. 

 

 

Obr.4.2[13] 
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5 Návrh fotovoltaické elektrárny 

 

5.1 Umístění a základní popis fotovoltaické elektrárny 

      Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střeše obytného domu v Hranicích. Jednat 

se bude o fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem přibližně 10,85 Wp se střídači o 

maximálním výkonu 10,56 kW, která byla uvedena do provozu v roce 2008. Systém bude 

zhotoven z fotovoltaických panelů na bázi monokrystalického křemíku. Systém bude umístěn 

na pevných, kovových , nosných konstrukcích. Orientace pro výpočet odhadu vyrobené 

elektrické energie bude jih, sklon 35°.Systém bude budován s ohledem na maximální využití 

slunečního záření pro přímou přeměnu na elektrickou energii dodávanou do rozvodné sítě NN 

23O/4OOV. 

Instalovaná řídící a zabezpečovací automatika umožňí provozovat fotovoltaickou 

elektrárnu bez trvalé přítomnosti obsluhy. Obsluhu na zařízení fotovoltaické elektrárně a 

rozvodech nn si provozovatel provádí sám, opravy a údržbu provádí provozovatelem 

pověřená osoba, případně si provozovatel dle potřeby zajišťuje dodavatelským způsobem. 

Vyrobená elektřina bude sloužit k pokrytí vlastní spotřeby výrobny a přebytek vyrobené 

energie bude dodáván do distribuční sítě ČEZ. Střídače systému fotovoltaické elektrárny 

budou tři kusy jednofázové a jsou připojeny vodiči do rozvaděče. Odtud kabelem do 

podružného rozvaděče s elektroměrem vyrobené elektrické energie v režimu ,,zelený bonus“. 

Budou instalovány tři střídače vyrobené společností Fronius. Každý střídač má integrovanou 

řídící a regulační elektroniku, která umožní automatický režim. 

 

 5.1.1 Základní parametry navrhovaného systému 

 

   Na jižní střeše bude umístěno celkem 36 panelů o výkonu 6,3 kWp. Na východní střeše 

bude celkem 18 panelů o výkonu 3,15 kWp. Na střeše zimní zahrady bude umístěno 8 panelů 

s celkovým výkonem 1,4 kWp. Celkem bude instalováno 62 FV panelů o výkonu 175Wp. 

Celkový instalovaný výkon bude 62 x 175 = 10850Wp. 

Pro přeměnu energie z DC na AC budou pro každou střechu použité samostatné měniče. 

Jeden kus IG 60, jeden kus IG30 a jeden kus IG20. 
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5.2 Technické řešení 

Výkon fotovoltaických panelů bude ze stejnoměrného napětí transformován třemi střídači 

na jednofázové střídavé napětí AC 230V, 50 Hz, které bude automaticky jednotlivými střídači 

nafázováno k jednotlivým fázím distribuční sítě nn 400/23OV.  

Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou, která v případě odchylek sledovaných 

parametrů jako jsou nadpětí, podpětí, nadfrekvence, podfrekvence od normovaných hodnot 

automaticky odpojí solární generátor od distribuční sítě nn. Navržený systém je v souladu 

s technickými doporučeními a požadavky na rozhraní mezi fotovoltaickým systémem a 

uživatelskou síťí dle ČSN EN 61727. 

 

5.3 Technické řešení nosné konstrukce 

Nosné konstrukce jsou navrženy jako ocelové nebo hliníkové modulární konstrukce 

s nosnými rámy posazenými na střeše budovy a jejich umístění bude respektovat stávající 

zařízení na střeše jako jsou větrací šachty apod. 

Systém bude umístěn na kovových konstrukcích s panely umístěnými v řadách. 

Konstrukce bude navržena na základě statického posouzení budovy a ukotvena přímo do 

střešního pláště. Předpokládané zatížení budovy se pohybuje okolo 20 – 30 kg/m
2 

 dle 

složitosti konstrukce a způsobu ukotvení.  

Konstrukce budou navrženy tak, aby bylo možné provádět běžnou údržbu plochy střech. 

Prvky pod fotovoltaické panely jsou navrženy z profilu umožňující variabilní upevnění panelů 

pomocí standartních příchytek. Na tyto příčníky jsou nosné rámy uchyceny šroubovými spoji. 

Materiál konstrukce je hliník či ocel. 

 

5.4 Místo a způsob připojení fotovoltaické elektrárny k síti ČEZ 

  

Předávací místo je v podružném elektroměrovém rozvaděči jedna. Spínací místo, kde je 

možno za provozu elektrárnu vypojit ze sítě je v elektroměrovém rozvaděči dva. Střídače 

systému fotovoltaické elektrárny jsou 3ks jednofázové a jsou připojeny vodiči do rozvaděče. 

Odtud kabelem do podružného rozvaděče elektroměrem vyrobené elektrické energie v režimu 

,,zelený bonus“.  

Rozpadovým místem, kde dochází k odpojení fotovoltaické elektrárny od sítě vlivem 

působení jeho ochran a automatik, a také místem, kde dochází k přifázování fotovoltaické 

elektrárny k síti, je stykač integrovaný ve střídači. 
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 6 Dispoziční řešení 

Nyní si vypočítám celkový počet modulů, který budu potřebovat na FV elektrárnu. Vyjdu 

z jednoduchého vzorce: 

   
    
    

 

   
     

   
 

       

 

NC – celkový počet modulů 

Pele  – výkon elektrárny 

Pmod – výkon jednoho modulu 

 

 

Fotovoltaické panely, kterých bude 62 kusů  budou umístěny na jižní a východní střeše 

objektu a na střeše zimní zahrady na kovových nosných profilech. 

 

 

Obr.6.1 
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7 Způsob provozování fotovoltaické elektrárny 

 

7.1 Standartní provozní stav 

Standartní provozní stav fotovoltaické elektrárny představuje především automatické 

přifázování k síťi a neustálá automatická kontrola napětí, frekvence a impedance sítě. Provoz 

s dodávkou činného výkonu sítě. Provoz plně funkční řídící automatiky a ochran. Přibližně do 

1 minuty automatické spuštění a provoz s dodávkou činného výkonu do sítě po předchozím 

výpadku sítě a po obnovení základních parametrů síťového napětí. 

 

        

7.2 Řídící automatika 

Je koncipována pro plně automatický provoz bez trvalé přítomnosti obsluhy. Zajišťuje 

automatické přifázování k síti. Automatické odstavení fotovoltaické elektrárny při vnitřních 

poruchách nebo při stavu sítě mimo nastavené parametry. Poruchovou signalizaci a 

automatické opětné nastavení fotovoltaické elektrárny po obnovení normálního stavu sítě a to 

bez zásahu obsluhy. Automatické provozní a havarijní odstavení fotovoltaické elektrárny na 

ruční zásah obsluhy. 

 

7.3 Obsluha a práce na fotovoltaické elektrárně 

Při práci a obsluze elektrického zařízení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy  

související s touto činností a to zejména ,,Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 

elektrických zařízeních. Z hlediska obsluhy je elektrické zařízení fotovoltaické elektrárny 

považováno za zařízení jednoduché a smí ho obsluhovat pracovník s minimální kvalifikací. 

Za obsluhu se považují následující úkony spojené s provozováním fotovoltaické elektrárny a 

to: ovládání, vypínání/zapínání, nastavování parametr pomocí prvků k tomu určených, 

ovládání jističe v rozvaděči, čtení údajů z napevno nainstalovaných měřících přístrojů a 

elektroměrů a také prohlídka zařízení jak pohledová, tak i poslechová. 

 

     7.4 Údržba elektrického zařízení 

Revize všech rozvodů fotovoltaické elektrárny budou prováděny v pravidelných 

pětiletých cyklech, ověření funkčnosti a nastavení ochran budou prováděny v pravidelných 

dvouletých cyklech. Údržbu a opravy si zajišťuje provozovatel. 

8 Odhad vyrobené fotovoltaické elektřiny 
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Lokalita:49°33’9“, 17°44’18“ východ, nadmořská výška: 254 m.n.m. 

 

Fotovoltaická technologie :  krystalický křemík 

Orientace  : 0° V 

Sklon panelu  :  35° 

Odhadované ztráty vlivem teploty :  6,7%  (s použitím databáze teplot) 

Odhadované  ztráty vlivem úhlové odrazivosti :  2,9% 

Jiné ztráty (kabely, měnič, atd.) : 14.0% 

Celkové ztráty systému :   23,6% 

 

 

 

Obr.8.1[14] 

 

 

Uvažovaný objekt, pro který bude navržen fotovoltaický systém se nachází v 

Olomouckém kraji ve městě Hranice. Pro zhodnocení vhodnosti vycházím z údajů ČHMÚ 

zaznamenané za posledních deset let. Vzhledem k tomu, že statistický soubor je poměrně 

velký, dovoluji si tvrdit, že statisticky zpracované údaje jsou dostatečně vypovídající. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

8.1 Horizont v dané lokalitě  

 

 
 

Graf 8.1Horizont v dané lokalitě 

 

8.2 Průměrný roční úhrn slunečního záření 

 

        

Graf 8.2Roční úhrn slunečního záření 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

le
d

en

ú
n
o
r

b
ře
ze

n

d
u

b
en

kv
ět
en

če
rv
en

če
rv
en

ec

sr
p

en

zá
ří

ří
je
n

lis
to

p
ad

p
ro

si
n

ec

kWh 



29 

 

Z uvedených zpracovaných statistik vyplývá, že v měsících květen až srpen lze očekávat 

největší získaný výkon fotovoltaických panelů. 

                                                        

Měsíc 

výroba za měsíc 

kWh 

výroba za den 

kWh 

Leden 348 11 

Únor 520 19 

Březen 821 26 

Duben 1032 34 

Květen 1253 40 

Červen 1180 39 

Červenec 1300 42 

Srpen 1173 38 

Září 874 29 

Říjen 752 24 

Listopad 351 12 

Prosinec 247 8 

      

Roční průměr 821 27 

Celková roční výroba 

kWh   9851 

 

Tab.8.1 Výroba elektrické energie 
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8.3 Výkupní ceny a zelené bonusy 

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření: 

 

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané 

do sítě v Kč/MWh 

    Zelené bonusy 

v Kč/MWh 

Výroba elektřiny využitím 

slunečního záření pro zdroj 

uvedený do ledna 2012 do 31. 

prosince 2012 
 

 

6160 

 

5080 

 

8.3.1 Zelený bonus 

Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů elektřiny. Systém zelených bonusů je zakotven v zákoně č. 180/2005 

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

Výše zeleného bonusu v Kč/MWh je pro každý druh obnovitelného zdroje každoročně 

upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

 

8.4 Odhad tržby 

Ve výpočtu je zahrnuta roční valorizace ceny +2% a úbytek výkonu panelů -0,8% za rok. 

Tržba v prvním roce závisí na termínu připojení do sítě. Výkupní cena pro rok 2012 je 

stanovena na 5,08kč/kWh v režimu „zelený bonus“. Celkový výnos z FVE se skládá z tržby 

za Zelený bonus a ušetřené náklady za nákup energie. Předpokládaný součinitel využití bude 

0,3 (pro vlastní spotřebu bude využito 30% vyrobené energie). Celkový roční výnos je 50 

043,-Kč dotace a 10 344,-Kč úspora za nenakoupenou energii. Celkový roční výnos investice 

činí 60 387,- Kč 
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Odhad tržby FVE  pro instalovaných 10,85 kWp: 

 

Rok Výroba kWh/rok Výkupní cena Kč/kWh Tržba Kč 

1 9 851 5.08 Kč 50 043 Kč 

2 9 758 5.18 Kč 50 564 Kč 

3 9 667 5.29 Kč 51 090 Kč 

4 9 576 5.39 Kč 51 622 Kč 

5 9 486 5.50 Kč 52 160 Kč 

6 9 397 5.61 Kč 52 703 Kč 

7 9 308 5.72 Kč 53 252 Kč 

8 9 221 5.84 Kč 53 806 Kč 

9 9 134 5.95 Kč 54 366 Kč 

10 9 048 6.07 Kč 54 932 Kč 

 Celkem za 10 let                524 537 Kč 

Tab.8.2 Tržby za 10 let 

 

 

Rok Výroba kWh/rok Výkupní cena Kč/kWh Tržba Kč 

11 8 963 6.19 Kč 55 504 Kč 

12 8 879 6.32 Kč 56 082 Kč 

13 8 795 6.44 Kč 56 666 Kč 

14 8 713 6.57 Kč 57 256 Kč 

15 8 631 6.70 Kč 57 852 Kč 

16 8 550 6.84 Kč 58 455 Kč 

17 8 469 6.97 Kč 59 063 Kč 

18 8 390 7.11 Kč 59 678 Kč 

19 8 311 7.26 Kč 60 300 Kč 

20 8 233 7.40 Kč 60 927 Kč 

 Celkem za 20 let                1 106 321 Kč 

 

Tab.8.3 Tržby za 20 let 
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8.5 Celkový výnos 

 

Tab.8.4 Celkový výnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Měsíční 

výroba z 

10kWp 

Zelený 

bonus  

  

Dotace 

zelený 

bonus 

  

        

Vlastní 

spotřeba 

(30%) 

  

Nákupní 

cena 

1kWh 

      

Ušetřené 

náklady na 

energii 

  
Výnos 

celkem 

  kWh Kč Kč   kWh Kč Kč   Kč 

leden 348 5.08 Kč 1 768 Kč   104    3.5 Kč 365 Kč   2 133 Kč 

únor 520 5.08 Kč 2 642 Kč   156    3.5 Kč 546 Kč   3 188 Kč 

březen 821 5.08 Kč 4 171 Kč   246    3.5 Kč 862 Kč   5 033 Kč 

duben  1 032 5.08 Kč 5 243 Kč   310    3.5 Kč      1 084 Kč   6 326 Kč 

květen  1 253 5.08 Kč 6 365 Kč   376    3.5 Kč      1 316 Kč   7 681 Kč 

červen  1 180 5.08 Kč 5 994 Kč   354    3.5 Kč      1 239 Kč   7 233 Kč 

červenec  1 300 5.08 Kč 6 604 Kč   390    3.5 Kč      1 365 Kč   7 969 Kč 

srpen  1 173 5.08 Kč 5 959 Kč   352    3.5 Kč      1 232 Kč   7 190 Kč 

září 874 5.08 Kč 4 440 Kč   262    3.5 Kč 918 Kč   5 358 Kč 

říjen 752 5.08 Kč 3 820 Kč   226    3.5 Kč 790 Kč   4 610 Kč 

listopad 351 5.08 Kč 1 783 Kč   105    3.5 Kč 369 Kč   2 152 Kč 

prosinec 247 5.08 Kč 1 255 Kč   74    3.5 Kč 259 Kč   1 514 Kč 

          Celkem 

za rok 
9 851   

50043 

Kč 
  2 955      10 344 Kč   60 387 Kč 
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9 Výpočet doby návratnosti 

9.1 Investiční náklady 

Ve spolupráci s firmou Ellan Hranice jsem si zjistil přibližnou cenu investice a stanovil ji 

vzhledem k velikosti instalovaného výkonu. Investiční náklady se pohybují od 49-51 Kč/Wp. 

Odhad nákladů tedy vypočteme vynásobením  instalovaného výkonu a průměrné hodnoty 

investičních nákladů na Wp. 

           10850 . 50 = 542500 

Odhad nákladů činí 542 500,- Kč 

 

9.2 Výpočet doby návratnosti 

Dobu návratnosti investice vypočteme jako podíl investovaných prostředků a ročního 

výnosu. 

 

542500 / 60387 = 8,98 

Odhadovaná návratnost investice je asi 9 let. Skutečná návratnost je dána především 

intenzitou slunečního záření v daném roce a skutečným součinitelem využití vyrobené 

elektrické energie pro vlastní spotřebu objektu. 

 

10 Environmentální hledisko 

Fotovoltaické panely mají obrovskou výhodu oproti ostatním zdrojům energie a to, že 

pracují bez paliva, odpadu nebo znečištění životního prostředí. Jediným „palivem" 

fotovoltaických elektráren je sluneční záření, jedná se tedy o plně obnovitelný zdroj, s jehož 

provozem nesouvisí žádné emisní, tepelné ani hlukové znečištění. Energii obsaženou ve 

slunečních paprscích přeměňují fotovoltaické panely přímo na elektrickou energii. 

 Fotovoltaická elektrárna je plně recyklovatelná a zajišťuje tedy plnou bezpečnost i po 

skončení životnosti. Všechny prvky jsou nevýbušné, nevyzařují žádné radiační záření, 

neuvolňují nebezpečné látky a nejsou jedovaté. Fotovoltaická elektrárna nepotřebuje ke 

svému  provozu vodu a pro čištění fotovoltaických článků stačí dokonce jen občasný déšť.  

Další velkou výhodou je to, že lze fotovoltaickou elektrárnu instalovat po velmi malých 

zdrojích i na místech, která by jinak nemohla být využita k žádným rozumným účelům. 

Myslím si, že můj návrh fotovoltaické elektrárny je ekologicky přínosný. 
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11 Závěr 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělil na dva větší celky a to na část teoretickou a část 

vlastního návrhu fotovoltaické elektrárny. Nejprve jsem objasnil sluneční záření jako zdroj 

energie. Dále jsem se zaobíral obecným vysvětlením problematiky fotovoltaických článků a 

dokonce i jejich historií.  Poté jsem se snažil vysvětlit princip funkce fotovoltaických článků 

obecně a problematiku fotovoltaických systémů, kde jsem vysvětlil i připojení 

fotovoltaického systému a legislativní prvky podpory.  

V druhé části bakalářské práce jsem si nejprve vhodně vybral umístění a velikost 

rodinného domu. Dále jsem navrhl dispoziční řešení a elektroinstalaci systému. Poté jsem se 

snažil co nejpřesněji určit měsíční zisky a zároveň je zaznamenat jak v grafu, tak i v přehledné 

tabulce. Na základě všech naměřených a vypočítaných údajů jsem se snažil co nejpřesněji 

určit dobu návratnosti takového systému. 

Na závěr jsem se zabýval vyhodnocením návrhu z environmentálního hlediska, kde jsem 

se snažil zdůraznit, jak je tento zdroj energie velmi šetrný k životnímu prostředí. 
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