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Anotace 

 

Předmětem této bakalářské práce je recyklace fotovoltaických panelů na konci 

jejich životnosti. V úvodní kapitole je osvětlení legislativy Evropské unie a české 

legislativy týkající se recyklace fotovoltaických panelů a komparace právních úprav. Další 

kapitola charakterizuje fotovoltaické panely a pojednává o jejich složení. Ve čtvrté kapitole 

tato práce zmiňuje systém organizace PV Cycle. Poslední kapitola je věnována 

recyklovatelným materiálům a způsobům recyklace fotovoltaických panelů. 
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Summary 

 

 The subject of this bachelor thesis is recycling of end-of-life photovoltaic panels. 

The introductory chapter is enlightenment of European Union and Czech legislation about 

recycling of pohotovoltaic panels and comparison both of these legislation. Next chapter 

describes the fotovoltaic panels and explain their composition. In the 4th chapter this thesis 

is mentioned PV Cycle organization and its systeme. Last chapter is dedicated to recycable 

materials and to recycling methods of photovoltaic panels.  
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1  ÚVOD 

 

 

Obecně fotovoltaika, fotovoltaické systémy, moduly, články a jejich recyklace je 

v současné době velmi aktuálním, atraktivním a diskutovaným tématem nabírajícím na 

důležitosti v rámci ochrany životního prostředí.  

 Historický vývoj fotovoltaických solárních panelů není příliš obsáhlý. Ovšem je 

datován již k roku 1883, kdy byl vyroben první fotovoltaický článek. Moderní solární 

články pak začaly být poprvé vyráběny až v roce 1954 při pokusech s křemíkem, který je 

nejdůležitější složkou fotovoltaického článku. Význam fotovoltaiky se projevil především 

v kosmonautice, kde je v podstatě jediným zdrojem elektrické energie pro umělé družice 

Země. První družici na oběžnou dráhu vypustili Američané v roce 1958. Teprve v 70. 

letech minulého století se pomalu, ale jistě, fotovoltaika začala dostávat z laboratoří a 

kosmického prostoru na zem, a to vlivem energetické krize a hledáním nových zdrojů 

elektrické energie a díky narůstajícímu zájmu o zlepšení životního prostředí. Tyto 

alternativní zdroje se zároveň staly i politicky zajímavými a docházelo tedy k úpravám 

zákonů a vytváření programů, které by fotovoltaiku podporovaly.  

 Světovými průkopníky byly především Spojené státy americké, Japonsko a 

Německo, na jejichž území se v současné době nachází většina instalovaných GWp, jedná 

se až o 89 % z celosvětové instalace GWp. V rámci Evropské unie bylo tedy jediným 

velkým průkopníkem instalace fotovoltaických elektráren Německo, s instalovaným 

výkonem přes 30 GWp. 

 V jedné z kapitol této bakalářské práce je v rámci evropského prostoru zmíněna 

organizace PV Cycle, jež sdružuje pouze členy EU a EFTA a jedná se především o systém 

recyklace fotovoltaických panelů a jejich součástí. Organizace PV Cycle také sdružuje 

výrobce fotovoltaických panelů. 

 V této bakalářské práci jsou využívány zejména popisné, komparativní a 

systematické metody. Hlavním tématem celé této práce je recyklace. I když fotovoltaické 

systémy neprodukují žádné odpady ani emise při výrobě elektřiny, je však potřeba jejich 

recyklace, v případě konce jejich životnosti.  
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 Recyklace fotovoltaických panelů je již zakotvena jak právním řádu EU a díky 

povinnosti implementace i v české legislativě. Vysvětlením a porovnáním výše uvedených 

legislativ se samozřejmě zabývá jedna z dalších kapitol této práce.  

 Následující kapitoly pojednávají o obecné charakteristice a složení fotovoltaických 

panelů, a co je nejdůležitější, o způsobech jejich recyklace.  

V odborné literatuře, představující nejen české a zahraniční knihy, odborné a 

vědecké články a časopisy, je několikrát důrazně vysloven nedostatek relevantních dat pro 

recyklaci fotovoltaických panelů. Je to dáno především tím, že realizace této fáze 

fotovoltaiky je vzhledem k dlouhé životnosti panelů prozatím novou záležitostí. V rámci 

Evropské unie se aktuálním rokem pro masovou recyklaci jeví nejblíže rok 2020. 

V posledních letech jsou fotovoltaické panely mezi lidmi stále více oblíbeny, láká 

je především vidina vlastní vyrobené energie a finanční podpora. Podpora výroby 

z fotovoltaických elektráren je každým rokem nově stanovena prostřednictvím rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu. Možné jsou dva typy podpory, tzv. zelený bonus nebo 

pevné výkupní ceny. V rámci zeleného bonusu se jedná o příplatek k tržní ceně elektřiny. 

Pokud výrobce svou elektřinu prodá distributorovi elektrické energie, má právo inkasovat 

zelený bonus od provozovatele distribuční soustavy.  

V současné době se začínají objevovat i ostrovní fotovoltaické elektrárny, které 

napájí domy a rekreační zařízení všude tam, kde se majitelé nechtěli připojit k distribuční 

síti a chtěli být energeticky nezávislí. Ovšem ostrovní systémy nemají podporované 

výkupní ceny (zelené bonusy a pevné výkupní ceny). 
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2  PRÁVNÍ ÚPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ 

UNIE O RECYKLACI FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ 

 

 

2.1  Česká právní úprava 

 

2.1.1  Zákon č. 185/2001 Sb.  

 

 Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, bylo 

(mimo jiné) zapracováno do českého právního řádu i několik směrnic Evropské unie. 

Zákon o odpadech byl pak od svého přijetí již několikrát novelizován, a to nejen z důvodu 

provedení evropských směrnic. Zákon ve své první části - v základních ustanoveních - 

předjímá předmět úpravy.  

Jsou to pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje, a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání; práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. [1] 

V ustanovení dalších paragrafů je dále následovně vymezen pojem odpad. 

Odpadem je tedy „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů“, jenž je uvedena na seznamu, který činí 

přílohu č. 1 k tomuto zákonu. [1] Do takovéto skupiny odpadů, patří např. výrobky 

s prošlou lhůtou spotřeby, výrobky, které neodpovídají požadované jakosti, nepoužitelné 

součásti, jakož jsou použité baterie či katalyzátory; zůstatky z průmyslových procesů, 

znečištěné materiály, výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat, např. 

v zemědělství, a mnoho dalších. [2] 

Zbavování odpadu je činnost, ke které dochází pokaždé, kdy se osoba movité věci, 

jež přísluší do některé skupiny odpadů uvedených ve výše zmiňované příloze č. 1, zbaví 

sama nebo ji předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona, a 

je pak zcela irelevantní, zda se jedná o bezúplatný či úplatný převod. Osoba je dále 

povinna zbavit se jakékoliv movité věci, jež přísluší do přílohy č. 1, věc není k původnímu 

účelu používána a ohrožovala by životní prostředí.  
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V § 4 zákona o odpadech jsou vymezeny další základní pojmy. Pro účely zákona se 

materiálovým využitím odpadů rozumí „způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další 

způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům“ (s výjimkou 

bezprostřední energie) a recyklací odpadů se myslí „jakýkoliv způsob využití odpadů, 

kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní jiné účely 

jejich použití, včetně přepracování.“ [1] 

 Zákon pak prostřednictvím § 16 ukládá původci odpadu povinnost odpady 

zařazovat dle druhů a kategorií, které jsou uvedeny v § 5 a 6, a zajistit přednostní využití 

odpadů v souladu se zákonnými podmínkami.  

 

2.1.2  Zákon č. 165/2012 Sb.  

 

 Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, jenž vstoupil v účinnost 1.1.2013, byl novelizací zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. 

 Účelem tohoto zákona je, mimo jiné, podpora využívání obnovitelných zdrojů a 

přispívání k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k udržitelnému rozvoji společnosti.  

 Zákon také novelizací § 37g zákona o odpadech, zavádí do zákona následující nové 

pojmy:  

 fotovoltaický článek, 

 solární panel, 

 solární elektrárna, 

 provozovatel solární elektrárny.  

Fotovoltaickým článkem se myslí článek tvořený polovodičovými nebo 

organickými prvky, jenž mění energii slunečního záření v energii elektrickou; solárním 

panelem jest elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené k přímé výrobě 

elektřiny ze slunečního záření; solární elektrárnu zákon vykládá jako výrobnu elektřiny 

využívající solární panely a konečně provozovatelem solární elektrárny je držitel licence 

na výrobu elektřiny podle zvláštního právního předpisu ve výrobě elektřiny, která vyrábí 

elektřinu ze slunečního záření. Provozovatelem největší solární elektrárny v České 

republice, která se nachází u Ralska, je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Zde jsou 
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čtyři elektrárny, a jejich celkový instalovaný výkon je 38,3 MW. Další solární elektrárny 

této společnosti jsou např. v Ševětíně, Mimoni, Vranovské Vsi a Žabčicích. [28]  

 Dále se do § 37k zákona o odpadech vkládá další, šestý odstavec, jenž hovoří o 

zpětném odběru elektrozařízení a odděleném sběru elektroodpadu ze solárních panelů, 

které jsou součástí výroben elektřiny s celkovým instalovaným výkonem do 30 kW. 

Takový odběr „musí být zajištěn prostřednictvím sítě míst zpětného odběru a odděleného 

sběru o dostatečné četnosti a dostupnosti.“ [3] 

 Ohledně financování nakládání s elektroodpadem ze solární panelů platí, že pro 

solární panely, které byly uvedeny na trhu po dni 1. ledna 2013, zajistí financování 

odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění výrobce. Pro solární panely uvedené na 

trh „do dne 1. ledna 2013 zajistí financování předání ke zpracování, využití a odstranění 

elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností, provozovatel solární 

elektrárny, jejíž jsou solární panely součástí, prostřednictvím“ [3] přenesení těchto 

povinností na jinou právnickou osobu zajišťující společné plnění povinností výrobců, 

odpovědnost výrobců za plnění povinností stanovených zákonem nezaniká, pokud tato 

právnická osoba povinnosti neplní. Novelou č. 165/2012 Sb., dále „právnická osoba, jež 

zajišťuje plnění povinností výrobců podle zákona, musí být založena nejméně čtyřmi 

výrobci elektrozařízení, anebo jinou právnickou osobou sdružující nejméně čtyři výrobce 

elektrozařízení.“ [3] 

Výrobci musí výše uvedenou povinnost „zajistit prostřednictvím rovnoměrných 

dílčích plateb příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. 

ledna 2014, na základě smlouvy uzavření nejpozději do 30. června 2013, s výše 

specifikovanou právnickou osobou tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 

1. ledna 2019“. [3] O splnění povinnosti je právnická osoba povinna zpracovat a zaslat 

příslušnému ministerstvu nejpozději do 30. března 2019 úplnou a pravdivou zprávu. 

Ačkoliv je legislativou požadováno, aby výrobci, tedy provozovatelé 

fotovoltaických elektráren, uhradili náklady na recyklace nejpozději do 1. ledna 2019, tak 

v současné době stále neexistují speciální recyklační linky pro fotovoltaické panely a 

náklady na recyklaci jsou pouze hrubě odhadovány. „Speciální recyklační zařízení jsou 

rentabilní pouze při vysokých objemech recyklace, které nastanou v Německu až po roce 

2020, avšak v České republice ještě minimálně o desetiletí později. Vhodnější by možná 

bylo stanovit poplatek za recyklaci v posledních 5 letech vyplácení výhodných výkupních 
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cen, tj. v době, kdy provozovatel fotovoltaické elektrárny má obvykle splacen úvěr, 

refinancovány střídače, ale stále ještě garantovaný příjem.“
 
 [4] 

Provozovateli fotovoltaických elektráren je retrospektivně dána povinnost platit 

peníze za recyklaci fotovoltaických modulů a snižuje tak jeho garantovanou návratnost 

investice do fotovoltaických elektráren danou zákonem a cenovými rozhodnutími 

Evropského regulačního úřadu. Zákon nepočítá se situací, kdy provozovatel fotovoltaické 

elektrárny má instalovány moduly, jejichž výrobci jsou členy organizace PV Cycle a lze je 

zdarma předat do sběrných míst PV Cycle, který zajistí jejich recyklaci. Provozovatel, 

(vlastník fotovoltaické elektrárny), již za recyklaci zaplatil v ceně fotovoltaických modulů, 

jejichž výrobce je v organizaci PV Cycle.  

Je tedy možné, že výše uvedená formulace tohoto zákona pravděpodobně povede 

k soudním sporům a mezinárodním arbitrážím (u zahraničních provozovatelů 

fotovoltaických elektráren). [29] 

Dle rozboru složení fotovoltaického panelu, cena za práci při recyklaci bude 

odpovídat ceně surovin. Podle zákona by peníze od provozovatele fotovoltaické elektrárny 

určené na budoucí recyklaci putovaly právnickým osobám, které by získaly licenci od 

příslušného ministerstva - tzn., že je zde tvořeno korupční prostředí a licenci dostanou jen 

určité vybrané firmy. [23] 

 

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 

 

Tabulka 1   Plán hodnot celkového instalovaného výkonu fotovoltaických systémů dle NAP 

                                  Zdroj: Časopis Alternativní energie, 2/2012 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Instalovaný výkon [MW] 1 1 3 54 460 1650 1660 1665 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Instalovaný výkon [MW] 1670 1675 1680 1685 1690 1690 1695 1695 

 

 V tzv. Národním akčním plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů  

je zakotven systém podpory elektrické energie. Závazně je stanoven časový horizont, který 

udává, za jakou dobu má být dosaženo podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

vzhledem k celkové produkci. 
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 Národní akční plán je stanoven do roku 2020, kdy by měl podíl elektřiny 

z obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové produkci tvořit 13,5 %. Jsou také stanoveny 

cíle dle jednotlivých technologií. [4] 

 V současné době jsou již cíle dle Národního akčního plánu u fotovoltaických 

elektráren překročeny. Současný instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách je cca 

2 080 MW. Naopak ostatní obnovitelné zdroje energie své cíle splněny nemají. 

 

2.2  Právní úprava Evropské unie 

 

2.2.1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 

o  odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

 

 Již dle nadpisu je jasné, že směrnice vstoupila v platnost dne 4. července 2012. Ze 

směrnice dále plyne pro členské státy povinnost zapracovat směrnici do daných právních 

řádů členských států nejpozději do 14. února 2014.  

Dle této směrnice je cílem politiky Evropské unie v oblasti životního prostředí  

především zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, ochrana lidského 

zdraví a uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů. [5] 

 Účelem je přispívání k udržitelné výrobě a spotřebě především předcházením 

vzniku odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ) a dále jejich opětovným 

použitím, recyklací a dalšími formami jejich využívání, přičemž o zlepšování životního 

prostředí by se měly zasloužit všechny subjekty, jenž jsou zapojeni do životního cyklu 

elektrických a elektronických zařízení, tedy výrobci, distributoři, spotřebitelé a subjekty, 

které jsou přímo zapojeni do zpracování a sběru OEEZ. [5] 

 Nově jsou v příloze č. 1 směrnice, zařazeny do působnosti také fotovoltaické 

panely. Jedná se o kategorii č. 4, nazvanou „Spotřební elektronika a fotovoltaické panely.“ 

 Směrnice uvádí tzv. koncepci „znečišťovatel platí“, kdy je třeba, aby každý výrobce 

převzal plnou odpovědnost za sběr OEEZ, jde především o financování sběru v celém 

odpadním řetězci, včetně sběru z domácností. Cílem je zabránit nesprávnému zpracování a 

nedovolenému vývozu. Domácnosti, jež jsou považovány za uživatele elektrického a 

elektronického zařízení (EEZ), mají právo vrátit OEEZ bezplatně. Výrobce by měl mít na 
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výběr, zda chce plnit povinnost určenou směrnicí sám, nebo zdali se zapojí do kolektivního 

systému. [5]  

 Výrobci by měli při uvádění svých výrobků na trh poskytovat finanční záruku, aby 

nenastala situace, že náklady, které jsou spojeny s nakládáním s OEEZ z bezprizorních 

výrobků, nesla společnosti nebo všichni ostatní výrobci. Odpovědnost za nakládání 

s „historickými odpady“  (z výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005) by měli sdílet, 

bez výjimky, všichni výrobci, kteří v době vzniku povinnosti působí na trhu. Přispívají 

poměrně, dle svého podílu na trhu, podle druhu zařízení.  

 V České republice byly téměř všechny fotovoltaické panely uvedeny na trh po 13. 

srpnu 2005. Na území České republiky jsou veškeré fotovoltatické elektrárny provozovány 

na základě licence, jež mají právní účinky stejné jako živnostenské oprávnění. I v případě, 

že má domácnost na střeše rodinného domu fotovoltaické elektrárny, není jejich 

provozovatelem, nýbrž provozovatelem je podnikatelský subjekt. [4] 

 

2.3 Základní rozdíly mezi legislativou České republiky a Evropské unie 

 

Česká právní úprava užívá pojmu fotovoltaický článek, na rozdíl od směrnice, jež 

užívá pojmu fotovoltaický panel. Dále česká právní úprava používá pojem „zařízení 

pocházející z domácností“, směrnici je vlastní termín „zařízení z domácností“,  a to, co se 

nazývá dle směrnice „zařízení od jiných uživatelů, než jsou domácnosti“, pojmenovává 

český zákonodárce jako elektroodpad. 

Ohledně financování nakládání s elektrozařízením, které by pocházelo z domácností, jsou 

směrnice i český zákon za jedno. Rozdílná situace je, pokud se zařízení nahrazuje 

zařízením novým. Směrnice určuje zodpovědnost výrobce, avšak státům je umožněno 

převést zodpovědnost na vlastníky. Český zákon preferuje zodpovědnost výrobce, jen u 

fotovoltaických panelů preferuje přenesení zodpovědnosti na vlastníky. Za jedno je česká 

legislativa i směrnice v případě, že zařízení nejsou nahrazována. V tomto případě za jejich 

likvidaci zodpovídá vlastník. [4] 

Směrnice EU je narozdíl od české legislativy kompatibilní se systémem PV Cycle. 

[26] 
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3  CHARAKTERISTIKA A SLOŽENÍ 

FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ 

 

 

Jak již předeslala předchozí kapitola, je rozdíl v názvosloví mezi českou 

legislativou a legislativou Evropské unie. Česká právní úprava užívá pojmu fotovoltaický 

článek a směrnice Evropské unie pojmu fotovoltaický panel.  

Pojem „fotovoltaický“ pochází z řeckého slova photo neboli světlo a voltaika od 

jednotky elektrického napětí Volt. Fotovoltaický jev byl objeven francouzským fyzikem 

Alexandrem Becquerelem v roce 1839. Přeměna v solárním článku je založena na 

fyzikálním jevu probíhajícím jak bez spotřeby látek v solárně aktivních materiálech, tak 

bez emisí a hlučnosti. Solární články jsou složeny z polovodičů, které jsou tvořeny 

různými materiály. Polovodiče jsou pak takové látky, které již z povahy slova mohou být 

nevodivé nebo se přívodem energie mohou stát vodiči. [6] 

 

3.1  Generace fotovoltaických článků 

  

Za téměř padesátiletý vývoj fotovoltaických článků byla vyvinuta celá řada 

koncepcí a typů s využitím různých materiálů.  

Mezi první generaci patří fotovoltaické články, které byly vyráběné z destiček 

monokrystalického křemíku. Tento typ patří v současnosti k nejvíce využívaným typům 

fotovoltaických článků, především, co se týče velkoplošných instalací.  

Druhá generace je obrazem snahy o snižování množství křemíku a tím pádem 

zlevnění výroby používáním tenkovrstvých článků. Jedná se zejména o články 

z amorfního, mikrokrystalického či polykrystalického křemíku. Nevýhodou této generace 

je snížení účinnosti, jež klesá přímo úměrně s časem. V současné době se tenkovrstvé 

články používají  tam, kde se klade důraz na ohebnost a pružnost. Byly vyvinuty 

fotovoltaické fólie s aplikací např. na ploché střechy domů, kde vytvoří nepropustnou 

vrstvu a zároveň vyrábějí elektřinu. Také se rozvíjí používání fotovoltaických článků jako 

součásti oblečení či zavazadel. Umožňují tak např. napájení přenosných zařízení. Tímto 

účelem slouží především armádě. 
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Třetí generací jsou kompozitní fotovoltaické články, jež jsou složeny z jednotlivých 

vrstev a dokáží velmi efektivně využívat velkou část slunečního spektra. Princip je takový, 

že každá vrstva využívá světlo v rozsahu vlnových délek. Záření, které není daná vrstva 

schopna využít, propustí do hlubší vrstvy, kde je využito. [7] 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 1   Solární batoh                 Obrázek 2   Fotovoltaické systémy pro ploché 

                   Zdroj: Photocells, s.r.o.               střechy 

                                Zdroj: www.strechujem.cz 

   

3.2  Typy fotovoltaických článků  

 

3.2.1  Křemíkové fotovoltaické články 

 

 Z křemíku se v současné době vyrábí okolo 90 % komerčně dostupných 

fotovoltaických článků. Křemík (lat. Silicium, značka Si) není až tak vzácným prvkem, 

jelikož je druhým nejrozšířenějším prvkem zastoupeným v zemské kůře, a to 26 %. Tudíž 

je snadno dostupný a levný, není jedovatý, je nejvíce používaným a prozkoumaným 

polokovovým prvkem, který slouží nejen k výrobě polovodičových součástek, ale také 

např. k výrobě skla. 

 V přírodě se nejvíce vyskytuje v chemicky stabilní a mechanicky odolné formě 

křemene (oxid křemičitý - SiO2). Křemík se získává výrobou z písku redukcí uhlíkem 

v elektrické obloukové peci. Takto získaný křemík má čistotu 98-99 %. [7] 

 Nejčastěji se vyskytují monokrystalické články, články z polykrystalického 

křemíku a z amorfního křemíku. 
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Obrázek 3   Solární panely s monokrystalickým a polykrystalickým křemíkem 

                                              Zdroj: www.czechsolar.cz 

 

Křemíkové monokrystalické články 

  

 Jedná se o nejstarší a zároveň základní typ fotovoltaických článků, jenž jsou 

vyráběny z ingotových tyčí polykrystalického křemíku, a to tzv. Czochralského metodou, 

„tj. pomalým tažením zárodku krystalu z taveniny velmi čistého křemíku.“ [7] 

Ingoty monokrystalického křemíku jsou dále rozřezány na tenké plátky, jež jsou 

zarovnány na stejnou tloušťku, leštěny a odleptány kvůli odstranění nečistot a 

nepravidelností.  

Tento technologický proces se jevil z pohledu energetické a technické náročnosti 

jako nevýhodný. Vyvstala tedy snaha o hledání nových způsobů, jak celý proces zlevnit. 

Levnější cestou se zdálo vytahování tenkého monokrystalické pásku z taveniny. Tímto 

technologickým postupem se pásek řezal na solární články snadněji a ze stejného množství 

křemíku je možné vyprodukovat dvakrát větší plochu fotovoltaických článků. Nevýhodou 

je, že účinnost takto vyrobených fotovoltaických článků je nižší než u článků, které jsou 

nařezány z velkých ingotů. [7] 
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Fotovoltaické články z polykrystalického křemíku 

 

Dnes nejvíce vyráběný typ fotovoltaických článků. Při procesu výroby se používá 

jednodušší metoda, než je metoda tažením. Do obdélníkových nebo čtvercových forem se 

odlévá čistý křemík a vzniklé ingoty se řežou na tenké plátky. Menší nevýhodou je, že 

takto vyrobené články mají o trochu nižší proud a účinnost kvůli vyššímu odporu. Ovšem 

podstatnou výhodou je cena výchozí suroviny a větší rozměry, ve kterých lze vyrábět. 

 

Fotovoltaické články z amorfního křemíku 

 

 Při této výrobní technologii je spotřeba materiálu, oproti dvěma výše popsaným 

typům, výrazně menší, což se promítá i do jejich ceny při velkovýrobě.  

 Podstatou výroby je vhodný rozklad sloučeniny křemíku (silanu nebo dichlorsilanu) 

ve vodíkové atmosféře. Tenké vrstvy křemíku se nanášejí na plastové, nerezové nebo 

skleněné podložky. Takto vytvořená vrstva je tzv. amorfní, tedy je o nepravidelné 

krystalické struktuře, s obsahem určitého množství vodíku. Již vrstva o tloušťce 1mm je 

schopna pohltit až 90 % slunečního záření. Výhodou je tedy vznik tenkých a ohebných 

fotovoltaických článků. 

 Avšak i tato technologie má své nevýhody. Především nestabilita je částečně 

způsobena právě přítomností vodíku, vliv na strukturu má oxidace vzdušným kyslíkem. 

 Je zde však velký předpoklad, že články z tenkých vrstev z amorfního křemíku mají 

prostor pro snižování cen a zvyšování účinnosti. [7] 

 

Porovnání účinnosti různých typů křemíkových článků 

 

 Tabulka 2   Obvyklé a maximální účinnosti různých typů křemíkových solárních článků 

 

Typ Obvyklá účinnost (%) 
Max. účinnost dosažená 

v laboratořích (%) 

Monokrystalický křemík 14-21,5 25 

Polykrystalický křemík 13-16 20 

Amorfní křemík 7-9 12 
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 Pro větší přehlednost byla v bakalářské práci vytvořena tabulka obvyklé a 

maximální účinnosti různých typových křemíkových solárních článků v procentech. Výše 

jsou slovně popsány výhody a nevýhody jednotlivých typů křemíkových článků.  

 

3.2.2  Tenkovrstvé fotovoltaické články 

 

Diselenid mědi a india (CIS) 

 

 Hlavním znakem je velká schopnost absorpce slunečního záření (až 99 % v prvním 

µm své tloušťky), a proto mohou být fotovoltaické články tak tenké. V laboratorním 

prostředí dosahuje zároveň i vysoké hodnoty účinnosti (až 18 %) [20]. Výhodou je 

možnost výroby nízkonákladovými technologiemi. [7] 

 

Diselenid mědi, india a galia (CIGS) 

 

 CIGS jsou fotovoltaické články podobné článkům CIS, avšak navíc obsahují 

galium. Výrobci těchto článků hovoří v tomto případě o velmi nízké ceně a vysoké 

účinnost až 16 %. [7] 

 

Obrázek 4   Tenkovrstvý panel s technologií CIGS 

    Zdroj: www.solarninoviky.cz 

 

Telurid kadmia (CdTe) 

 

 Tento typ se rovněž vyznačuje velkou absorptivitou slunečního záření a také jej lze 

vyrábět nízkonákladovými technologiemi jako dva předchozí typy. Hlavní výhodou je 

rychlá energetická  návratnost (cca 5 měsíců). [7] 
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3.2.3  Organické fotovoltaické články 

 

 Organické fotovoltaické články neboli tzv. tekuté články, při jejichž výrobě je 

využíváno organických materiálů a atraktivita spočívá především v předpokladu levnější 

výroby a menší technologické náročnosti.  

 Fotovoltaický článek je tvořen skleněnými průhlednými elektrodami, které jsou 

pokryty tenkou vrstvou ZnO nebo SnO2. Na jednu elektrodu je nanesen nanokrystalický 

TiO2  (titanová běloba) a po sintraci neboli spékání při 450 °C na vzduchu vzniká porézní 

vrstva, která rozptyluje světlo. Tato vrstva se dále barví organickým barvivem, jenž se 

získává z přírodních látek. Právě ve výše zmíněném barvivu nastává absorpce světla. Na 

druhou skleněnou elektrodu je nanášen grafit. Součástí je dále ještě roztok jodidu 

draselného v ethylenglykolu tzv. elektrolyt, přičemž celá struktura je proti úniku 

elektrolytu utěsněna. 

 Výhodou těchto tekutých článků je schopnost využití různé intenzity světelného 

záření a dosažení nižších nákladů díky dobré dostupnosti TiO2 a stále se zvyšující 

poptávka po čisté energii. [8] 

  

 

Obrázek 5   Organické fotovoltaické články 

       Zdroj: www.heliostar.cz 

 

3.3  Složení krystalických fotovoltaických panelů 

 

   Do fotovoltaického panelu neboli modulu jsou sériově zapojeny jednotlivé 

fotovoltaické články, kterými prochází stejný proud. [19] 
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  Například japonská společnost KYOCERA Solar, která monokrystalické 

fotovoltaické panely vyrábí již od roku 1975 a jedna její továrna produkuje tyto panely i 

v naší republice, konkrétně v Kadani, zapojuje do série 36 až 80 článků. V panelu jsou 

články chráněny před mechanickým poškozením, vlivy počasí a výhodou je jejich 

jednodušší instalace. 

 Typický fotovoltaický panel o výkonu 320 W obsahuje 80 článků a je o maximálním 

napájecím napětí 40,1 V. Každý článek má výstupní napětí 0,5 V a při rozměrech článku  

15,6 x 15,6 cm vytváří elektrický proud do 8 A.  

 Na výkon článku má především vliv intenzita ozáření, světelné spektrum a teplota 

článku, která při svém zvýšení výkon snižuje. [18] 

  Jak je patrné z níže uvedeného obrázku 6, články jsou při výrobním procesu 

uloženy na průhlednou EVA (ethylvinylacetát) fólii, která je v horní části panelu krytá 

solárním tvrzeným sklem, které je schopno odolat i silnému krupobití, a v dolní části je 

vložena krycí fólie PVF-PET-PVF. Po vyčerpání vzduchu mezi těmito vrstvami se panel 

zahřívá na teplotu tání EVA fólie, což je cca 120° C. Ethylvinylacetát se rozehřeje a slouží 

jako zalévací hmota fotovoltaických článků. Celý tento výrobní proces je zakončen tím, že 

se panely opatří pryžovým profilem (silikonový tmel), a instalují se do hliníkových profilů 

(rámů). Na rám se ještě připevní plastová krabice s výstupní kontakty, tzv. Junction box. 

 

 

Obrázek 6   Řez fotovoltaickým panelem 

                               Zdroj: www.fotovoltaika.falconis.cz 
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 Výkony krystalických fotovoltaických panelů se pohybují obvykle do 280 W. Pro 

dosažení většího výkonu jsou panely složeny do tzv. stringů neboli řetězců. Zapojení je 

sériové, kdy se napětí sčítá nebo paralelní, přičemž se sčítá proud.  

V jednom stringu je obvykle zapojeno 13 až 20 fotovoltaických modulů. V případě, 

že některý z modulů bude ve stringu vadný, způsobí pokles výkonu celého stringu. Pro 

provozovatele fotovoltaických elektráren je proto velmi důležité takovéto vadné moduly 

vyhledávat a měnit za nové.  

Kvalitní fotovoltaické panely, vyrobené na bázi krystalických polovodičů, mají 

udávanou životnost 20- 30 let. [9] 

 

3.4  Trendy a nové technologie 

 

 Plně automatizovaná a standardy kvality oplývající racionální sériová velkovýroba, 

lepší jakost výrobků a snížení nákladů, to je a byla představa pokroku v oblasti 

fotovoltaiky. A proto se v současné době objevuje řada inovací, které pomáhají rozvoji 

tohoto stále mladého a dynamického odvětví.  

Cílem vývoje a výzkumu je konkurenceschopnost fosilním nosičům energie. Aby 

vůbec mohlo být konkurenceschopnosti dosaženo, je kladen důraz na snížení spotřeby 

materiálu a energie, zefektivnění technologických postupů a zvýšení účinnosti 

fotovoltaických článků. Nejen to ale může přispět k udržení se na vyšších příčkách trhu. 

Vyšší příčky trhu zajišťují také nové trendy ve vlastnostech výrobku jako je tvar, ohebnost 

a barva. [24] 

Důkazem výše uvedeného mohou být např. solární články vyrobené z krystalického 

křemíku. Tyto polovodičové plátky měly na počátku své existence tloušťku 300 µm, 

v současné době nedosahují na hranici 200 µm a ve stádiu vývoje jsou dokonce i destičky 

o tloušťce 30 až 50 µm. 

V roce 2008 byl na trh uveden vhodnější základní materiál, tzv. UMG křemík, což 

je ve své podstatě zušlechtěný hutnický křemík. Solární články jsou tedy vyráběny přímo 

z čistého kovového UMG křemíku a lze tedy obejít vysokopecní proces výroby. Od tohoto 

technologického postupu výrobci očekávají menší spotřebu energie a snížení nákladů. 
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V současné době se ověřují i nové koncepce kontaktování článků z důvodu 

vylepšení vodivosti a snížení přechodových ztrát mezi křemíkem jako polovodičem a 

kontaktem, kterým je kov. Ke kontaktování jsou používány lasery. [6] 
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4  SYSTÉM PV CYCLE 

 

 

PV Cycle je nezisková organizace provozující velmi propracovaný a dostupný 

systém recyklace a sběru všech typů fotovoltaických panelů na konci jejich životnosti 

způsobené buď mechanickým poškozením panelů při  dopravě nebo instalaci, či dosažením 

konce jejich technického života. 

Organizace byla založena v roce 2007 v Bruselu, avšak svou činnost zahájila teprve 

až v roce 2010. Organizace působí v rámci 27 zemí Evropské unie a Evropského sdružení 

volného obchodu (EFTA), které sdružuje 4 evropské státy, jimž nebylo dovoleno nebo si 

z vlastní vůle nepřály být členy Evropské unie. Jedná se o Island, Lichtenštejnsko, Norsko 

a Švýcarsko. 

 Přibližně 90 % výrobců dodávajících fotovoltaické panely na evropský trh PV 

Cycle financují. Převážná většina z celkového objemu panelů na území našeho státu je 

importována od výrobců z Číny, Japonska a západní Evropy. 

Vlastníkům panelů nabízí PV Cycle své služby zdarma. Jedná se především o dopravu a 

recyklaci. Záměrem PV Cycle je shromáždění minimálně 85 % vyřazených 

fotovoltaických panelů v Evropě s tím, že míra recyklace v roce 2015 by měla dosáhnout 

80 % a do roku 2020 by měla navýšit o dalších 5 %. [10] 

 

4.1  Jak systém PV Cycle pracuje 

 

 Úspěšnost systému závisí na síti odborníků a množství sběrných míst napříč 

Evropou. Spoluprací s různými partnery může systém PV Cycle garantovat nejefektivnější 

řešení recyklace pro každou fotovoltaickou technologii.  

Systém PV Cycle nabízí celkem dva druhy sběrných služeb. První službou je 

sběrný servis pro malé množství fotovoltaických panelů. Jedná se o panely v množství do 

40 kusů. PV Cycle zajišťuje kontejnery, přibližně ve dvou stech sběrných místech. 

Kontejnery se nacházejí přímo u prodejců fotovoltaických panelů, velkoobchodníků nebo 

dodavatelů elektrické instalace. Dopravu si v tomto případě zajišťuje vlastník 

fotovoltaických panelů. [10] 
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Druhou službou je sběrný servis pro velké množství fotovoltaických panelů. Jedná 

se o množství větší než 40 kusů fotovoltaických panelů. Pro tuto službu jsou zajištěna 

sběrná vozidla, která jsou přistavena na místo určené vlastníkem fotovoltaických panelů. 

Systém PV Cycle zajišťuje dopravu a recyklaci prostřednictvím smluvních partnerů, 

nedisponuje totiž vlastními vozy a recyklačními linkami. V současné době je spolupráce 

navázána s přibližně dvaceti dopravci a zhruba desítkou recyklačních firem. Každý člen 

systému PV Cycle je pojištěn pro případ platební neschopnosti. [11] 

 

 

Obrázek 7   Sběrné služby systému PV Cycle  

     Zdroj: www.pvcycle.org 

 

4.2  Jak nakládat s fotovoltaickými panely na konci životnosti 

 

 V případě malého množství fotovoltaických panelů musí jejich vlastník sám 

vyhledat nejbližší místo na sběr fotovoltaických panelů, nejlépe na internetových stránkách 

systému PV Cycle - www.pvcycle.org. Po demontáži panelů a dohodě s pracovníkem 

sběrného místa vlastník odveze nebo zařídí odvoz těchto panelů na sběrné místo na vlastní 

náklady, další související postupy jsou již zdarma. Součástí tohoto procesu je také vyplnění 

jednostránkového formuláře, kde je potřeba uvést, kromě základních identifikačních údajů 

vlastníka, např. technologii, množství, velikost a důvody pro recyklaci fotovoltaických 

http://www.pvcycle.org/
http://www.pvcycle.org/
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panelů. Jak je výše uvedeno, ve sběrných místech jsou umístěny kontejnery, jenž se po 

naplnění své kapacity odvážejí smluvním dopravcem systému PV Cycle k recyklaci.  

 Pro případ recyklace velkého množství fotovoltaických panelů je postup 

následující. Vlastník panelů kompletně vyplní formulář, který odešle e-mailem organizaci 

PV Cycle, přičemž je následně zpětně kontaktován nebo si telefonicky domluví přesný 

postup odvozu jeho vyřazených panelů. PV Cycle zorganizuje celý proces zdarma a 

vlastník jen předá panely smluvnímu dopravci, jenž je postoupí k recyklaci.  

 

4.3  Zpracovaný odpad fotovoltaických panelů mezi roky 2010 až 

2/2013 

3 063

393

1 005

163
176

32
584

2

11

13

93 6

Německo - 3 063 t Španělsko - 393 t Itálie - 1 005 t

Francie - 163 t Belgie - 176 t Velká Británie - 32 t

Polsko - 584 t Česká republika - 2 t Maďarsko - 11 t

Řecko - 13 t Nizozemsko - 93 t Švýcarsko - 6 t

 

Graf 1   Zpracovaný odpad v tunách 

       Zdroj: www.pvcycle.org 

 

Celkový počet zpracovaného odpadu ve výše uvedených zemích od roku 2010 do 

konce ledna 2013 činil 5541 tun. A celkový počet zpracovaného odpadu za měsíc únor 

2013 činil 98 tun. 
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Graf 2   Rozdělení odpadu dle technologie (%) 

                                                               Zdroj: www.pvcycle.org 

 

 

4.4  Jak se stát členem PV Cycle 
 

 Nejdříve ze všeho je nutné uvést, že členové organizace PV Cycle jsou nuceni 

dodržovat povinná legislativní opatření týkající se odpadů, jak na evropské, tak na 

vnitrostátní úrovni.  

 První krokem je vyplnění a odeslání aktuálního formuláře žádosti na e-mailovou 

adresu join@pvcycle.org. Organizace obratem pošle tzv. Servisní smlouvu, kterou žadatel 

vyplní, podepíše a odešle zpět. Poté je žadateli zaslán předběžný certifikát organizace. Po 

vyřízení veškerých správních kroků a zaplacení správního poplatku obdrží žadatel o 

členství konečné osvědčení. 

 Správní poplatky se liší dle druhu členství. Pokud je žadatel tzv. smluvním členem 

(jedná se např. o výrobce, dovozce a prodejce fotovoltaických panelů, velkoobchodníky 

nebo dodavatele elektrické instalace), zaplatí žadatel správní poplatek ve výši, která je 

uvedena organizací v Servisní smlouvě.  

 V případě, že je žadatel tzv. přidruženým členem (např. sdružení či výzkumné 

ústavy), je dle aktuálního formuláře žádosti správní poplatek € 1 000,-. [10] 

 

 

 

mailto:join@pvcycle.org
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4.5  Jak se stát sběrným místem PV Cycle 

 

 Kdokoliv, kdo má zájem stát se sběrným místem systému PV Cycle vyplní na výše 

uvedených internetových stránkách online formulář a není rozhodující, zda je nebo není 

členem nějakého sdružení zabývající se recyklací fotovoltaických panelů. [10] 

 

4.6  Sběrná místa v České republice 

 

 V České republice jsou aktuálně dvě sběrná místa. První sběrné místo zajišťuje 

společnost Krannich Solar s.r.o. působící v Brně, ul. Škrobárenská 485/1. Druhé sběrné 

místo zajišťuje firma TERMS a.s. se sídlem v Plané 67 u Českých Budějovic. [10] 

 Ve sběrném místě budou např. dle požadavků společnosti Krannich Solar s.r.o. 

přijímány k recyklaci všechny druhy fotovoltaických panelů. Je důležité mít na paměti, že 

takové panely musí pocházet od výrobců, kteří jsou členy PV Cycle. Výjimku tvoří 

fotovoltaické panely vyrobené společnosti First Solar. [27] Tato společnost má vlastní 

systém recyklace. Přijímány nebudou zejména panely, jejichž povrch je silně znečištěn, 

panely s chybějícími částmi, panely poškozené požárem, samostatné fotovoltaické 

komponenty (např. střídače) nebo zbylé části úchytných dílů.  

 Panely, určené k recyklaci jsou na sběrné místo dodány v bedně nebo na paletě. 

Podmínkou je oddělení křemíkových panelů od panelů z jiných polovodičových materiálů 

(např. CdTe, CIS, CIGS). Při předání naopak není rozhodující, zda jsou panely od různých 

výrobců dohromady či nikoliv. [12] 
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5 ZPŮSOBY RECYKLACE FOTOVOLTAICKÝCH 

PANELŮ 

 

 

 Recyklace neboli znovuzískání surovin obsažených v odpadech je jedním ze 

způsobu využívání odpadů. Z odpadů se vhodným způsobem vyzíská daná původní 

surovina. [25] Pro účely této bakalářské práce je vhodné hovořit o recyklaci či 

znovuzískávání kovů a kovových sloučenin a ostatních anorganických materiálů.  

 

5.1  Recyklovatelné materiály 

  

Nejvyšší procentuelní podíl na hmotnosti fotovoltaických panelů zaujímá sklo se 

svými 63 % a rám z hliníku s 22 %. Tyto materiály lze běžně recyklovat a výtěžnost jejich 

recyklace u obou dosahuje až 100 %. Ostatní materiály obsažené v panelech se recyklují 

pouze částečně.
 
 [13] [21] 

 

 

Obrázek 8   Recyklované materiály  

                Zdroj: www.vutbr.cz 

5.1.1  Sklo 

  

 Sklo tvoří zásadní část celé konstrukce a recyklací se snižují náklady na jeho 

výrobu zhruba o 40 %. [30] Výkupní cena odráží náklady na recyklaci a přetavení a blíží 

se 0,- Kč/kg (většina sběren v rámci České republiky sklo buď vůbec nepřijímá nebo 

přijme zdarma). Z toho vyplývá, že se recyklace sama zaplatí. 

 Sklo je možné znovu využívat především jako nové solární moduly nebo např. 

dlaždice či skleněné desky do koupelen. 

 

http://www.pvcycle.org/
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5.1.2  Hliník 

 

 Prvotní výroba je velmi energeticky náročná. Avšak hliník lze naopak recyklovat 

s nízkou energetickou spotřebou. Proto se výtěžnost přibližuje 100 %. Výkupní ceny 

hliníku se ve sběrných surovinách na území České republiky pohybují v rozmezí 25,- až 

33,- Kč/kg. 

 Odpad z hliníkových konstrukcí může být přeměněn na suroviny pro výrobu 

nových rámů, dále např. kuchyňských dřezů, nábytku a také nachází své využití 

v elektronickém průmyslu. 

 

5.1.3  Plasty 

 

 Co se týká materiálů z plastu jejich recyklace je obtížná. V rámci fotovoltaického 

panelu jde především o plastové fólie, které zapouzdřují fotovoltaický článek a připojovací 

krabici (Junction box). 

 Vlivem vnějších podmínek (vlhkost, intenzita slunečního záření, rozdílné teploty), 

jsou plasty většinou poškozené.  

 Jediným způsobem využití se jeví energetické využívání, přičemž se získává teplo. 

Náklady na recyklaci plastů jsou nulové. [14] 

 

5.1.4  Křemík 

 

 Až 85 % křemíkových článků lze opětovně využít bez ztráty účinnosti pro výrobu 

fotovoltaických modulů. Poškozené prasklé články se mohou roztavit a znovu je z nich 

vytvořen ingot, ze kterého se následně řežou další fotovoltaické články. 

 Fotovoltaický modul vyrobený z recyklovaných fotovoltaických článků nepotřebuje 

zdaleka tolik energie pro svoji výrobu, která bude tedy levnější.  

 Náklady na recyklaci jsou menší než cena získaného množství suroviny, tzn., že 

bilance recyklace je kladná. V případě, že po recyklaci bude křemík svou kvalitou 

odpovídat solárnímu křemíku, lze předpokládat, že cena se bude pohybovat okolo 10,- 

Kč/kg. Avšak čím více je křemík po recyklaci znečištěn, tím přímo úměrně klesá jeho 

cena. [11] 
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5.1.5  Fotovoltaické články 

 

 Ačkoliv mají zanedbatelný hmotnostní podíl na fotovoltaickém panelu, celými     

50 % se podílí na ceně a 80 % připadá na energetickou náročnost při výrobě. Po konci své 

životnosti nevykazují články prakticky žádnou změnu. 

 

5.1.6  Těžké kovy 

 

 Z pohledu hmotnosti, spotřeby energie na výrobu a ceny panelů tvoří zanedbatelné 

položky. Jedná se o následující podíly: olovo 0,12 %,  cín 0,12 % stříbro 0,14 %, měď  

0,37 %. [13] Primární výroba je v tomto případě srovnatelná s náročností recyklace po 

energetické i materiálové stránce. S ohledem na životní prostředí je recyklace těchto kovů 

nutná vzhledem k jejich toxicitě. 

 V nejbližší budoucnosti hrozí především u stříbra vytěžení zásob, a proto recyklace 

této suroviny nabývá na důležitosti. Výhodou je také technologická jednoduchost 

recyklace stříbra. [11] 

 Tyto těžké kovy lze využít v metalurgii a stříbro navíc ještě v elektrotechnickém 

průmyslu. 

 

Tabulka 3   Složení krystalických panelů dle materiálu 

                                                               Zdroj: www.czrea.org 

 

Materiál 
Složení panelů 

(kg/kWp) 
Podíl (%) 

Výtěžnost recyklace 

(%) 

Sklo 60 67 > 95 

Hliník 16 18 100 

Plasty 10 11 - 

Křemík 3 3 85 

Junction box 2 2 - 

Měď 1 1 80 

 

 

 

 

 

http://www.czrea.org/
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Tabulka 4   Složení tenkovrstvých panelů (CIS, CdTe) dle materiálu 

                                                     Zdroj: www.czrea.org 

 

Materiál 
Složení panelů 

(kg/kWp) 
Podíl (%) 

Výtěžnost recyklace 

(%) 

Sklo 150 84 > 95 

Hliník 20 12 100 

Plasty 5 3 - 

Ostatní 2 1 ~ 90 

 

 

5.2  Metody recyklace fotovoltaických panelů 

 

 Pro recyklaci panelů bylo navrženo několik metod. Některé jsou univerzální, jiné 

jsou vhodné jen pro určité typy panelů. Ve většině případů jsou výstupem drcené suroviny, 

pouze termická recyklace umožňuje získat použitelné polotovary. 

 

 

Obrázek 9   Třídění surovin při termické recyklaci 

                                                                   Zdroj: www.czrea.org 

 

5.2.1  Termická recyklace 

  

Tato metoda byla speciálně vyvinuta pro recyklaci krystalických fotovoltaických 

panelů. Její výhodou je bezesporu maximální výtěžnost materiálu. Ačkoliv je tento proces 

energeticky náročný, daným způsobem recyklace lze získat až 85 % článků, ovšem za 

předpokladu, že tyto články nebyly poškozeny. Za výše uvedených podmínek lze spotřebu 

energie potřebnou na výrobu nových fotovoltaických panelů snížit až o 70 %. 

Metoda termické recyklace je v současné době považována za nejpokročilejší a 

byla navržena a odzkoušena firmou Deutsche solar AG. [22] 

http://www.czrea.org/
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Z panelů jsou nejdříve odstraněny tzv. Junction boxy a hliníkové rámy. Panely jsou 

následně dopraveny do speciálně upravené termické pece, kde se zahřejí na teplotu vyšší 

než 500 °C. Plastové materiály jsou při této teplotě odpařovány a v další komoře následně 

spalovány. Vznikající spaliny jsou ještě před vypuštěním do ovzduší čištěny. Takto 

uvolněné fotovoltaické články jsou následně od skla ručně separovány. [15] 

 

 

Obrázek 10   Zařízení pro recyklaci panelů s články z krystalického křemíku (firma Deutsche solar AG) 

                           Zdroj: www.czrea.org 

 

5.2.2  Mechanicko-chemická metoda 

 

 Tato metoda je využívána pro tenkovrstvé fotovoltaické články typu CdTe, CIS a 

CIGS, avšak pro svou nenáročnost na ruční práce je stále častěji navrhována i pro 

krystalické panely, které jsou v České republice stále ještě nejvyužívanějšími. 

 Vypořádání se s indiem, teluriem a kadmiem vyžaduje náročnější recyklační 

proces, ovšem také to recyklační proces podstatně zhodnocuje. [16] Až 95 % použitých 

materiálů v těchto fotovoltaických panelech lze zpětně získat. 
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Obrázek 11   Sloupnutí laminární vrstvy při demontáži panelu 

                                                           Zdroj: www.czrea.org 
 

V úvodu procesu je opět demontován tzv. Junction box a hliníkový rám. Poté 

dochází k drcení panelů ve speciálních drtičích a roztřídění frakcí podle velikostí. Pro 

oddělení materiálů, ze kterých je fotovoltaický panel složen, slouží chemické separační 

metody, jako např. fluidní suché a mokré splavy a elektrodynamická separace. [15] 

Hlavní částí suchého fluidního splavu je nosná skříň s třídícím sítem tvaru 

pravoúhlého trojúhelníku, kmitání skříně a třídícího síta zajišťují dva instalované rotační 

vibrátory. Shora je skříň opatřena krytem se sacím hrdlem. Separovaná směs vstupuje na 

třídící plochu trojúhelníku a prostřednictvím kmitání a profukování vzduchem se částice 

rozdělí dle hustoty na jednotlivé složky. Takto rozdělené částice pak vystupují tzv. 

výstupními hubicemi umístěny pod skříní. [17] 

 

Obrázek 12   Příklad linky suchého fluidního splavu 

                                                                   Zdroj: www.aquatest.cz 

 

Mokrý fluidní splav je založen na podobném principu. Umožňuje kmitavý pohyb 

tzv. stolu (třídící plocha) v jeho podélné ose. Transportní ventilátor dopravuje materiál na 

třídící plochu, nad níž jsou instalovány trysky, kterými na plochu proudí pod tlakem voda. 
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Voda je zpětnou cestou přes filtr vrácena. Částice se podle hustoty usazují v tzv. 

sedimentačních komorách. 

 

Obrázek 13   Příklad linky mokrého fluidního splavu 

                                                                   Zdroj: www.aquatest.cz 
 

Stříbro, včetně dalších zájmových kovů, se získává buď chemicky, 

pyrometalurgicky nebo elektrolýzou. Plasty jsou opět spalovány s možností využívání 

tepla. [15] 
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6  ZÁVĚR 

 

 

Životnost fotovoltaických panelů je obecně definována poklesem výkonu o 20 %, 

ovšem většina výrobců dostupných typů fotovoltaických panelů garantuje pokles účinnosti 

o 20 % teprve za 25 let. V současné době praxe prokazuje, že snížení účinnosti dosahuje 

hodnot pouze 6 až 8 %. Z tohoto zjištění tedy plyne, že skutečná životnost fotovoltaických 

panelů bude výrazně delší než byl původní předpoklad. Odborníci se nebojí hovořit i o 40 

letech.  

Provozovatel fotovoltaické elektrárny ji bude provozovat do té doby, dokud budou 

náklady na provoz a údržbu nižší než výnosy, které získává za výrobu elektrické energie. 

Náklady na provoz a údržbu jsou u fotovoltaických elektráren cca 600 000 Kč/MWp za 

rok. Tzn., že provozovat fotovoltaické elektrárny se vyplatí i po skončení garantovaných 

výkupních cen. Cena za tržby z fotovoltaické elektrárny za silovou elektrickou energii se 

nyní pohybuje okolo 1 000 Kč/MWh. Tedy dokud nebude výroba z fotovoltaické 

elektrárny vyšší než 600 MWh/MWp za rok, vyplatí se elektrárnu dále provozovat. 

Typická výroba nově postavené elektrárny v podmínkách České republiky je přibližně 

1 100 MWh/MWp za rok.  

  I když recyklaci fotovoltaických panelů dosud nebyla věnována taková pozornost, 

tak lze z dostupných zjištění obecně konstatovat, že materiálové složení fotovoltaických 

modulů je takové, aby uhradilo recyklaci včetně lidské práce na separaci jednotlivých 

složek fotovoltaických modulů, protože např. hliník je kov s poměrně zajímavou výkupní 

cenou.  

 Ale ne všechny fotovoltaické panely, které budou provozovatelé elektráren 

vyřazovat z důvodů poklesu výkonu a tím pádem nekompatibility s instalací na 

fotovoltaické elektrárně,  kde je více fotovoltaických panelů ve stringu, musí být nutně 

recyklovány. Lze je dále využít pro různé aplikace, kterým postačí pouze jeden panel 

(například dobíjení baterie z fotovolotaického panelu pro napájení osvětlení na rekreačních 

objektech). Takové panely tedy mohou i nadále sloužit k výrobě elektrické energie. 

 Cílem politiky v oblasti ochrany životního prostředí by měla být především snaha o 

zachování, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, ochranu lidského zdraví a 

uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů. Recyklace různých materiálů je důležitá 
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prevence před velkým úbytkem či dokonce úplným vymizením celých zásob některých 

surovin. 

 Česká legislativa ovšem čím dál více podráží nohy jakýmkoliv obnovitelným 

zdrojům energie. Příkladem jsou dodatečné povinnosti a retrospektivní zákony (solární 

daň, povinnost zpětně dovybavit výrobny obnovitelných zdrojů dispečerským řízením, 

povinnost odvodů na recyklaci solárních fotovoltaických modulů, zrušení osvobození od 

daně z příjmu u fotovoltaických elektráren). Dle vyjádření Evropského regulačního úřadu 

se dokonce předpokládá, že bude zrušena jakákoliv podpora nově postavených zdrojů 

obnovitelné energie. 

 Nutně se také nabízí myšlenka, jestli není celá legislativní povinnost v České 

republice platit peníze za budoucí recyklaci fotovoltaických panelů zbytečná a to 

především v souvislosti s tím, že převážnou většinu těchto panelů lze již nyní zdarma 

recyklovat přes PV Cycle za předpokladu, že je jejich výrobce členem této organizace. 
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