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Anotace 

 Kopačka, J. Požár fotovoltaické elektrárny a řešení požárního zásahu v Plzeňském kraji  

Diplomová  práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012 

  

      V diplomové práci je uceleně zpracována problematika fotovoltaických elektráren (dále 

jen „FVE“) a to jak z pohledu teoretického (druhy FVE, typy zapojení), tak z pohledu 

praktického (měření, požární zásah) včetně pokusů s fotovoltaickými panely s důrazem na 

nebezpečí hrozící při zásazích na objekty s FVE. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. 

     První část popisuje zdroj energie pro FVE, rozděluje současné existující technologie, 

přibližuje různé varianty instalací fotovoltaických systémů a jejich součástí.  

     Druhá část definuje možná rizika a nebezpečí, s kterými je nutno počítat. Třetí část se 

zabývá jednotlivými pokusy s FVE, kdy se provádí základní měření nejdůležitějších 

parametrů. Po vyhodnocení výsledků byla FVE vystavena tepelnému namáhání, které mělo 

stanovit chování FV systému v podmínkách požáru.  

     Závěrem této práce by mělo být získání poznatků z jednotlivých pokusů a měření, které by 

měly být využity v oblasti požární ochrany pro stanovení taktických postupů, doporučení pro 

zasahující hasiče při požáru FVE a dále stanovit odpovídající požární poplachový plán pro 

Plzeňský kraj.   

 

Klíčová slova:  

Fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický modul, střídač, napětí, proud, požár 
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ANNOTATION 

Kopačka, J. Fire of  photovoltaic power plant and solution for a fire intervention in Pilsen 

region  

Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012 

     The diploma thesis comprehensively analyzes the problem of photovoltaic power plants 

("PVP"), both from theoretical (PVP types, types of connection) and from a practical 

perspective (measurements, fire intervention), including experiments with photovoltaic panels 

with an emphasis on the dangers by interventions on the objects with PVP. The thesis is 

divided into three parts.    

     The first part describes the source of energy for PVP, sorts out the currently existing 

technologies, introduces various installations of photovoltaic systems and their components.   

    The second part defines the possible risks and dangers which have to be account. The third 

part describes the individual experiments with PVP, including basic measurements of key 

parameters. After evaluating the results, PVP was exposed to thermal stress, which should 

determine PV system behavior under fire conditions.  

     Conclusion of this thesis should be to gather evidence from various experiments and 

measurements that should be used in fire protection for the determination of tactical 

procedures, recommendations for firefighters by a fire of PVP, and to determine adequate fire 

alarm  plan for Pilsen region. 

 

 

Keywords: 

Photovoltaic power plant, photovoltaic module, transformer, voltage, current, fire 
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1. Úvod  

     Zásobování energií se na začátku nového tisíciletí stalo významným problémem naší 

společnosti. Tento fakt je dán stále se zvyšující spotřebou el. energie a rychlým úbytkem 

zásob fosilních paliv. Získávání energie z fosilních paliv je samozřejmě doprovázeno dalšími 

negativními emisemi škodlivých plynů (např: CO2 a dalších skleníkové plyny). Většina 

vyspělých zemí začala významně investovat do výzkumu a využívání alternativních zdrojů. 

Nejmladším oborem obnovitelných zdrojů energie je přímá přeměna slunečního záření na 

elektrickou energii. Díky štědré finanční podpoře fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) 

našeho státu se v současné době registruje v České republice obrovský nárůst počtu solárních 

elektráren, který je po přepočtu na obyvatele jeden z nejpočetnějších na světě. Současný 

instalovaný výkon se odhaduje na 2000 MW[15]. 

     Jednotky hasičských záchranných sborů a sborů dobrovolných hasičů se s rostoucím 

trendem zelené energie stále častěji dostávají při zásahové činnosti do styku s novými 

technologiemi, které však doposud nikdo přesně nedefinoval. Tyto technologie komplikují 

samotný rozhodovací proces velitelů a v mnoha případech dokážou nadělat problémy 

v jednoznačném stanovení taktiky zásahu. Zde by měli být  především zmíněna technologie 

FVE. Práce obsahuje základní informace o Slunci jako o zdroji energie, fotovoltaickém (dále 

FV) jevu, popis technického řešení FV elektráren, zařazení vypínačů, odpojování, různé 

experimenty a měření důležitých parametrů a hodnot.   

      Cílem této práce je stanovit nebezpečí při zásazích v objektech vybavených FV 

elektrárnou, zjistit chování FVE při požáru, stanovit požární odolnost sendvičové skladby FV 

panelu, funkčnost FVE během tepelného namáhání jako celku nebo jak se bude chovat napětí 

v závislosti na teplotě. Při pokusech budou naměřeny proudové hodnoty a napěťové hodnoty 

pro konečné vyhodnocení. Dále se pokusíme zjistit, zda konkrétní konstrukce střechy hraje 

roli při výsledcích měření a do jaké míry ovlivňuje naměřené hodnoty. Také se zaměříme na 

funkci a životnost solárního kabelu v podmínkách požáru, kde bychom chtěli zjistit, jestli 

dojde k přehoření solárního vedení dříve, než dojde k destrukci FV panelů. Ze získaných 

poznatků se budeme snažit doporučit zasahujícím hasičským jednotkám vhodné postupy při 

vypínání, odpojování, hašení a při manipulaci s fotovoltaickým zařízením. Výstupem této 

práce by měl být soubor informací, který pomůže stanovit optimální taktiku vedení zásahu na 

tyto objekty a definovat skladbu požární techniky včetně jednotek požární ochrany (dále JPO) 

pro provedení zásahu v rámci Plzeňského kraje. 
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2. Rešerše  

     Do současné doby byl v ČR instalován výkon z  FVE cca 2000 MW. Tyto elektrárny jsou 

vystavěny na polích, lukách, přístřešcích, objektech pro bydlení nebo pro průmyslovou 

výrobu. Každá instalace FVE je originál a existují různé možnosti instalací. Doposud nebyly 

zákonem stanoveny přesné požadavky na provedení instalací, svedení solárních kabelů ke 

střídači, umístění střídačů nebo označení objektu s instalací FVE, kde hrozí nebezpečí stálé 

přítomnosti stejnosměrného napětí (dále DC napětí) a v současné době neexistuje žádný 

metodický list pro JPO, který řešil problematiku nebezpečí vzniklého instalací FVE. Absence 

přesně stanovených pravidel pro jednotky HZS při vzniku požáru vyvolává otázky a tento fakt 

je o to významnější, že u instalací FVE nejde vypnout el. energie na stejnosměrné části. Je 

samozřejmé, že tento problém nastává pouze v průběhu dopadu sluneční energie na FVE. 

     Převažující část informací o historii, fungování, rozdělení a instalacích FVE jsem získal na 

z publikací [1,2,9,19], kde se nachází základní literatura nebo právní předpisy. 

     Informace týkající se dané problematiky v zahraničí jsem čerpal převážně z internetu a 

publikací uvedených v literatuře. Dále jsem získal podklady a osobní poznatky ze Zemské 

hasičské školy v Německu, kde se tímto problémem zabývají delší dobu. Dále jsem 

prostudoval velké množství anglické odborné literatury, která se převážně vyjadřuje jen 

k vývoji, ale problematiku řešení taktiky hasebního zásahu na FVE není pro naše potřeby 

dostatečné [46]. 

     Prostudoval jsem následující literaturu, která se v některých bodech přibližuje danému 

tématu. V případě zájmu nabízím odkazy k nahlédnutí: 

[9] MUNTINGER, Karel ; BERANOVSKÝ, Jiří; TOMEŠ, Milan.  Fotovoltaika : elektřina ze  

slunce. 2. vydání. Brno : ERA, 2008. 81 s. ISBN 978-80-7366-133-5.  

 

Tato publikace informuje o konstrukci fotovoltaických článků, principy jejich fungování, 

vývoj a využití. Jsou zde zmíněny pomocná zařízení a komponenty fotovoltaických systémů.  
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[19]POŠÍK, Š. Nebezpečí při zásahu na objekt s fotovoltaickou elektrárnou : bakalářská 

práce,  

Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010, 50 s.  

 

Bakalářská práce se zabývá popisem nebezpečí, které hrozí při zásazích na objekty s 

fotovoltaickou elektrárnou. Jsou zde formulována doporučení pro zajištění bezpečnosti 

zasahujících hasičů, způsoby vypínání el. energie jak DC, tak i střídavého (dále AC) vedení.  

Práce popisuje různé varianty instalací fotovoltaických systémů (dále FVS) a jejich součásti a 

obsahuje poznatky ze zásahů tohoto typu u nás a v zahraničí 

[45] MV GŘ HZS.  Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2007. 561 s. ISBN 978-80-7385-026-5.  

 

Publikace je tvořena jednotlivými metodickými listy, které stručně stanovují postupy při 

konkrétních zásazích a obsahuje vždy tři základní kapitoly: Charakteristika – popisuje rizika, 

Úkoly a postup činnosti – jednotlivé kroky, které je třeba učinit a Očekávané zvláštnosti – 

specifika, se kterými je nutné počítat při konkrétním zásahu.   

 

[46]Fire Engineering [online]. 2009 [cit. 2010-04-22]. Solar Electric Systems and Firefighter  

Safety. Dostupné z WWW: <www.fireengineering.com>.  

 

Na této internetové stránce se nachází několik článků zabývajících se problematikou 

fotovoltaických elektráren. Je zde upozorněno na nebezpečí, které fotovoltaické elektrárny 

představují, a také jsou tu nastíněna řešení problémů při zásahu.  
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3. Slunce a jeho parametry 

3.1    Základní parametry slunce  

     Slunce je jako jediná hvězda a centrum naší sluneční soustavy nejvýznamnějším zdrojem 

energie pro naší planetu. Jedná se o těleso kulovitého tvaru o průměru 1,392.10
6
 km. Teplota 

povrchu Slunce se pohybuje okolo 5900 K a teplota jádra se pohybuje okolo 15 milionů 

stupňů K. Slunce je tvořeno plazmatem, které je převážně složeno z vodíku a hélia. Vlivem 

vysokých teplot dochází k rychlostním změnám kinetické a potencionální energie částic 

(záporné ionty vysoké kinetické energii a kladné ionty pevně vázané v krystalicky nabité 

mřížce), což vede k snadné termonukleární reakci. Tato termonukleární jaderná reakce 

(slučování lehkých jader atomů za vzniku těžkých jader) se uskutečňuje při teplotě okolo 

13.10
6  

K a tlaku 2.10
10 

MPa, což odpovídá přeměně 600 miliónů tun vodíku na hélium za 

vteřinu [3].  

3.2    Energie slunce 

     Slunce předává energie na Zemi ve formě elektromagnetického záření. Energie putuje až k 

hranici zemské atmosféry nezměněna. Na hranici zemské atmosféry se stanovuje solární 

konstanta tj. hustota dopadající solární 

energie, jejíž hodnota je 1360 W.m
-2

. 

Tato hodnota energie se určuje jako 

tok solární energie dopadající kolmo 

na povrch zemské atmosféry. Při 

průchodu atmosférou a dopadem na 

zemský povrch se sluneční energie 

přeměňuje. Část energie se odrazí a 

část je pohlcena (viz  obr. č. 1):  

Obr. č. 1 - Ztráty solárního záření při průchodech atmosférou [3] 

Veškeré sluneční záření dopadající na zemský povrch se nazývá globální záření. Toto záření 

zahrnuje všechny vlnové délky a přichází ze všech směrů. Globální záření je rozděleno na 

záření přímé (při jasné, bezmračné obloze) a difúzní neboli rozptýlené (při zatažené obloze je 

přítomna jen tato složka) [3]. 
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     Po průchodu atmosférou je spektrum slunečního záření pozměněno a ochuzeno o některá 

pásma, protože dochází k absorpci a rozptylu na molekulách plynů tvořících atmosféru a na 

částicích prachu nebo aerosolů v atmosféře přítomných.                  

Sluneční záření se vyznačuje značnou časovou a oblastní nerovnoměrností.  

     V letním půlroce  dopadne na zem přibližně 75% z celoročního globálního záření, navíc 

jsou velké rozdíly v závislosti na geografické poloze. Jen v České republice jsou znatelné 

určité rozdíly mezi 

jednotlivými regiony. 

Během let bylo zjištěno, že 

v mírném pásu lze stanovit 

určitou podobnost hodnot 

intenzity slunečního záření 

v závislosti na aktuálním 

stavu počasí (viz. obr. č. 2) 

[8].   

Obr. č. 2 - Intenzita slunečního záření [17]  

3.3    Způsoby využití sluneční energie  

     Sluneční energii můžeme využívat: 

 přímo - pomocí solárních kolektorů a fotovoltaických systémů 

 nepřímo – využitím energie prostředí 

o energie vzdušných mas 

o energie fosilních paliv 

o energie vodních toků 

o energie živé hmoty, spalování a zplynování biomasy 

Přímé využití solárního záření: 

 aktivní 

o výroba elektrické energie; 

o výroba tepla – solární kolektory. 

 pasivní 

o využívání tepelné složky slunečního záření (zimní zahrady, apd.) [1]. 

 

     Základním principem využití solární energie při přeměně na energie elektrickou je FV jev. 
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4. Fotovoltaický jev 

     Objev FV jevu se připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, který jej odhalil při 

experimentech v roce 1839. Jako první popsal fotoelektrický jev německý fyzik Heinrich 

Rudolf Hertz roku 1887. Pozoroval chování elektromagnetického vlnění při dopadu na povrch 

kovu. Při ozáření vzorku spektrem vlnění byly pohlceny krátké vlnové délky a přitom delší 

vlny ve spektru zůstaly. Při dopadu krátkých vlnových délek došlo k emisi vodivostních 

elektronů z kovu. Počet těchto elektronů rostl s intenzitou záření. Pro velké vlnové délky 

elektromagnetického záření jev nenastal, při jakékoliv 

intenzitě. Fyzikální podstatu vyložil v roce 1904 Albert Einstein 

s využitím kvantové teorie. O úplné teoretické vysvětlení 

fotoelektrického jevu se postaral Walter Schottky v roce 1930 

(viz obr. č. 3).  

Obr. č. 3 - Fotoelektrický jev [47] 

Podle Planckovy teorie elektromagnetické vlnění předává svou energii při interakcích s jinými 

částicemi nespojitě, po takzvaných kvantech. Velikost kvanta energie závisí na vlnové délce 

elektromagnetického záření. Velikost kvanta energie se spočítá pomocí vztahu, 

E = h * c = h * f [J ]                                                                  (4 – 1) 

            λ 

kde h je Planckova konstanta (h = 6,626*10-34 J.s), λ je vlnová délka, c je rychlost šíření 

vlnění a f je frekvence elektromagnetického záření. Pro toto kvantum světla 

(elektromagnetické záření) se vžil název foton. Světlo při dopadu předává energii elektronům 

na povrchu zkoumané látky. Je-li vlnová délka λ světla dostatečně malá, pak frekvence f a 

tedy i energie E, kterou záření po dopadu předá elektronu, může dosáhnout dostatečné 

hodnoty pro uvolnění tohoto elektronu z vazby v obalu atomu. Hodnota této energie potřebná 

k uvolnění elektronu se označuje jako ionizační energie. Pro monokrystalické křemíkové 

fotovoltaické články má hodnotu 1,12 eV, která odpovídá vlnové délce záření 1,1 m. 

Při velkých vlnových délkách (čili nízkých frekvencích a tedy i energiích) se jev neprojeví, 

protože energie fotonu nestačí na uvolnění elektronu z obalu atomu. Při absorpci světla může 

jeden foton předat svoji energii jenom jednomu elektronu. Protože k vytvoření jednoho 

volného elektronu musí být vynaloženo jedno kvantum minimální energie, znamená to, že 

každý jednotlivý foton musí nést tuto potřebnou energii. Světlo tedy musí být určité barvy 

nebo barvy ležící od této barvy blíže k fialovému konci spektra tzn. ke kratším vlnovým 

délkám. Když pak jednotlivé fotony nesou více energie než je zapotřebí k uvolnění jednoho 
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elektronu, opět se každým fotonem uvolní jen jeden elektron, ale přebytek energie se projeví 

jako jeho kinetická energie, která se mění v teplo [4,5,6]. 

4.1    Vnitřní fotovoltaický jev 

      Základní rozdíl mezi vnitřním a vnějším fotovoltaickým jevem je, že vnitřní fotovoltaický 

jev probíhá v polovodičích díky PN přechodu a elektrony zůstávají uvnitř polovodiče. 

Uvolněné elektrony pouze zvyšují vodivost polovodiče. Polovodič se strmým PN přechodem 

je vytvořen dotováním částí krystalu příměsí s větším či menším počtem valenčních 

elektronů, než obsahuje samotný krystal. V případě křemíku (4 valenční elektrony) je 

polovodič typu P vytvořen příměsí nejčastěji boru, hliníku či galia se 3 valenčními elektrony. 

V polovodiči převládají minoritní nosiče tzv. díry. Polovodič typu N je vytvořen příměsí např. 

fosforu. Spojení těchto polovodičů vznikne v místě spojení PN přechod. Průchodem elektronu 

z části N do P nebo díry z části P do N dojde k narušení rovnováhy elektrických nábojů uvnitř 

původně elektricky neutrálních částic. To vznikne mezi PN přechodem (tzv. difúzní napětí 

UD) a elektrostatické pole iontů, které zabrání dalšímu přechodu majoritních nosičů náboje a 

vznikne tzv. potenciálová přehrada (bariéra). Na minoritní nosiče však úplně nepůsobí, a tak 

dochází ke vzniku tzv. rekombinačního a termálního proudu elektronů, který se však 

navzájem ruší[4, 5, 6]. 

    Fotovoltaický jev 

probíhá ve 

fotovoltaických článcích, 

kde jsou velkoplošné 

polovodičové diody 

znázorněny na (obr. č. 4). 

Při dopadu slunečního 

záření (fotonů) o energii 

vyšší než je šířka 

zakázaného pruhu dojde  

Obr. č. 4 - Fotoelektrický jev využívaný na fotovoltaickém článku [42] 

 

ke generaci volných elektronů a děr předáním veškeré energie fotonů. Foton předá svou 

kinetickou energii elektronu, který přejde z valenčního pásu do vodivostního pásu, a vzniklá 

díra přechází na vrchol valenčního pásu. Přebytek energie způsobí ohřev polovodiče. Dojde k 
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oddělení elektronů a děr elektrickým polem PN přechodu. Díry směřují do vrstvy polovodiče 

typu P a volné elektrony směrem k polovodiči typu N. Tím dojde k vytvoření kladného a 

záporného pásu FV článku, mezi nimiž se vytvoří fotovoltaické napětí. Zapojením do 

elektrického obvodu se sníží fotovoltaické napětí a rekombinační proud. Fotovoltaický článek 

se stane zdrojem stejnosměrného proudu, protože součet rekombinačního a převažujícího 

proudu již není nulový [5, 7]. 
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5. Fotovoltaika 

 5.1    Legislativa 

     Nejdůležitější zákon týkající se fotovoltaických elektráren je zákon číslo 180/2005 Sb. o 

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Nejvýznamnější část tohoto zákona 

je závazek k dosažení 8% zelené energie z celkové  výroby el. energie do roku 2010. 

V současné době došlo ke změně zákona. Další dokumenty se nachází v příloze č. 9:  

5.2    Parametry FV článků 

      Každý vyrobený fotovoltaický článek prochází u výrobce podrobným měřením. Elektrické 

parametry se měří při tzv. standardních měřících podmínkách, což znamená intenzitu 

dopadajícího záření 1000 W/m
2
 při spektrálním složení světla odpovídající slunečnímu 

spektru AM 1,5 Global a teplotě 25°C. Mezi 

základní parametry řadíme výkon solárního 

článku, který stanovujeme na základě součinu 

proudu a napětí. Pro každý článek se stanoví 

maximální výkon o napětí Ump a proudu Imp. 

Výkon solárních článků odpovídá ozáření, 

spektru světla a  samozřejmě závisí na teplotě 

článku (viz obr. č .5)[9,12]. 

 

 Obr. č. 5 - Závislost V-A charakteristiky na intenzitě záření [12] 

Základní sledovaný parametr je proud I450 (proud tekoucí článkem při napětí 450mV), podle 

kterého se rozdělují články do základních jakostních kategorií. Kromě základního parametru 

I450 měříme na solárním článku další elektrické parametry: 

 Isc – Zkratový proud, tekoucí fotovoltaickým článkem při napětí 0 V. Tento parametr 

lze na solárním článku změřit pouze speciálním přístrojem. Běžné ampérmetry mívají 

vnitřní odpor kolem 100 miliohmů a napětí na článku při měření takovým 

ampérmetrem může být kolem 300 mV; 

 Uoc - Napětí na solárním článku naprázdno, bez zátěže; 

 Pm - Maximální výkon, který může článek dodávat;  

Bod maximálního výkonu solárního článku je na charakteristice zhruba uprostřed ohybu. 

Zařízení, odebírající energii ze solárních článků, by mělo zatěžovat fotovoltaický článek 
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takovým způsobem, aby článek pracoval právě v okolí bodu maximálního výkonu. Jen tak 

může fotovoltaický článek využít sluneční energii optimálně[12]. 

 Im - Proud, při kterém solární článek dodává maximální výkon; 

 Um - Napětí, při kterém solární článek dodává maximální výkon; 

 FF - Fill Factor. Parametr se zjišťuje výpočtem podle tohoto vzorce: 

FF = (Im × Um) / (Uoc × Isc)                                (5 – 1) 

 EEF - Účinnost solárního článku. U fotovoltaických článků vyrobených 

z monokrystalického křemíku bývá kolem patnácti procent; 

 Rso - Sériový odpor solárního článku; 

 Rsh - Paralelní odpor solárního článku; 

  

     Na obrázku č. 6 je vidět typická V-A charakteristika kvalitního fotovoltaického článku. 

Taková charakteristika je typická téměř konstantním proudem v části před ohybem a 

následným poklesem [12]. 

 

Obrázek č. 6 -  V-A charakteristika křemíkového fotovoltaického článku [12] 

 5.3    Druhy fotovoltaických článků 

     Mezi nejčastěji používané druhy fotovoltaických článků patří křemíkové monokrystalické, 

polykrystalické a amorfní články. Tyto články lze rozeznat již na první pohled.  

 

5.3.1    Monokrystalické články 

     Barva je nejčastěji černá s pravidelnými obrazci. Barva je závislá na krycí vrstvě 

dielektrika a vlnových délkách, které pak dohromady interferují. Nejčastěji má buňka tvar 

osmiúhelníku (viz obr. č. 7), ale může to být i čtverec.   

http://www.vktechnik.cz/html/foto_clanky/nahledy/graf.htm
http://www.vktechnik.cz/html/foto_clanky/nahledy/graf.htm
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Obr. č. 7 - Článek z monokrystalického křemíku [26] 

Účinnost monokrystalických modulů je uváděna mezi 12-16%. Monokrystalické buňky jsou 

více účinné než polykrystalické. Hlavním rozdílem v účinnostech je odlišná charakteristika 

závislosti na teplotě a intenzitě záření. Vyžadují přesné natočení k jihu [9].  

 

5.3.2    Polykristalické články 

      Polykrystalické buňky 

jsou často modře zbarvené 

ve tvaru čtverce, ale jako 

rozhodující rys pro 

rozeznání tohoto panelu je 

mapovitý vzor 

prorůstajících krystalů mezi 

sebou (viz obr. č. 8).  

Obr. č. 8  - Článek z polykrystalického křemíku [26] 

 

U polykrystalických modulů je dosahováno účinnosti okolo 12-14%. V současnosti se již 

můžeme setkat s panely překračující účinnost 16% [9].  

 

5.3.3    Amorfní články 

     Dalším solárním článkem je článek z amorfního křemíku, který je v tenké vrstvě nanesen 

na sklo nebo fólii. Přibližná skladba je znázorněna na obr. č. 9. 
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Obr. č. 9 - Vrstvy fotovoltaického článku z amorfního křemíku [28] 

 

     Účinnost u amorfních článků se 

pohybuje okolo 4-9%. Pro zisk 

uváděného výkonu je zapotřebí 2,5x 

větší plochy, než kolik by bylo potřeba 

při použití mono nebo 

polykrystalických modulů. Na druhé 

straně musíme brát v úvahu, že 

celoroční výnos je vyšší!  Jsou černé 

nebo červeno-hnědé (viz obr. č. 10).  

Obr. č. 10- Folie z amorfního křemíku [26] 

Amorfní články bývají využívány v článcích malého výkonu, např. pro hodinky nebo 

kalkulátory [9, 4].  

 

5.3.4    Fotovoltaické články z jiných materiálů  

 

 Galiumarsenid (GaAs)  

     U těchto článků se pohybuje účinnost okolo 20 – 30%, jelikož mají velkou schopnost 

absorbovat záření. Články je možné vyrábět s různými vlastnostmi podle poměru Ga a As. 

Jsou často dotované (P, Al, Sb, In). Nevýhoda je jedovatost Arsenu a velká pořizovací cena 

gália. Proto se tento typ článků používá hlavně ve vesmíru [27, 9].  
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 Diselenid mědi a india (CIS = CuInSe2)  

     Tyto články mají účinnost okolo 18%. Oba materiály dokážou zachytit velké množství 

záření již v miniaturních velikostech, který se pohybují již μm [9, 27]. 

 

5.3.5    Fotogalvanické články  

 Fotogalvanické články s organickým barvivem  

      Fotogalvanický článek je složen z vrstvy oxidu titaničitého, ve kterém je rozpuštěn vodný 

roztok elektrolytu. Elektrolyt se skládá z redoxního jódu, jodidu a barviva (organický 

komplex ruthenia). Mezi nevýhody patří, že elektrolyt musí být absolutně izolován. V článku 

je zapotřebí dlouhá životnost barviva na slunečním svitu. Výhoda je především v aplikaci 

méně čistých materiálů. Tento fotogalvanický článek dosahuje účinnosti kolem 7 %. [9]  

 

 Fotogalvanické články z vodivých polymerů  

      Tyto články jsou založeny na podobném principu PN přechodu. Články tvoří směs 

vodivých polymerních molekul, které obsahují elektronakceptorové (uhlíkové nanotrubice) a 

elektrondonorové trubice [poly (3-oktyl-thiofen)].  Účinnost těchto technologií je zatím 

mizivá [9]. 

5.4    Vývoj  fotovoltaických článků 

     V rozdělení fotovoltaických článků se současná odborná veřejnost nemůže dohodnout, 

jestli vývoj FV článků rozdělit na 3 nebo 4 základní generace. V příloze č. 10 jsem uvedl 

rozdělení na 4 generace [9, 14]. 
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6. Fotovoltaický panel (modul) a generátor (pole) 

      Správným složením a pospojováním FV  článků vytvoříme FV panel. Články se spojují do 

větších systémů především kvůli lepší manipulaci, údržbě, mechanické ochraně a zvýšení 

napětí. V systému se používá pracovní zapojení dle požadovaných parametrů (paralelní a 

sériové). Tomuto spojeni článků říkáme fotovoltaický panel či modul.  

     Napětí jednoho článku se za optimálních podmínek osvětlení pohybuje okolo 0,5 V. 

Sériovým zapojením článků se výstupní napětí zvýší, čímž dosáhneme navýšení výkonu FVE. 

Výkon  je charakteristický parametr, dle kterého se posuzuji jednotlivé fotovoltaické moduly 

a jeho jednotka Wp (Watt peak), což je jednotka špičkového výkonu dodávaného solárním 

zařízením za ideálních podmínek. Instalovaný výkon se stanovuje při výkonnostním testu. 

Tento test se provádí při intenzitě záření I = 1000 W/m2 , teplota t = 25°C a světelné 

spektrum AM = 1,5. Nejčastější hodnota jmenovitého výkonu se pohybuje od 175 do 180 

Wattpeak (Jednotka špičkového výkonu – dále jen Wp) [9, 18].  

     Vlastnosti FV panelu závisí na výrobci a typu panelu. Váha panelu je okolo 18 kg. 

Maximální napětí u FV panelu se pohybuje okolo 30 V. Při pospojování jednotlivých panelů 

za sebe (sériově), je možné dosáhnout napětí v jednom stringu (jedna samostatná větev FVE) 

až 1000V . Maximální proud jednoho panelu může být až 9 A. Při pospojování panelů vedle 

sebe (paralelně), dochází k sčítání proudů.  Konstrukci tvoří temperované (kalené) sklo 

charakteristické vysokou mechanickou odolnosti proti nepříznivým vnějším vlivům (kroupy, 

nárazy, atd). Na sklo, které tvoří přední vrstvu FV panelu, se položí průhledná 

etylvinylacetátová (EVA) folie. FV články se umístí na folii a sériově se propojí kovovými 

pásky. Články se přikryji další vrstvou EVA folie. Zadní stranu a poslední vrstvu modulu 

může tvořit sklo, nebo ve většině případů jsou použity vysoce pevné plastové folie Tedlaru 

(fluoropolymeru) či PVF–PET–PVF (polyvinylidenfluorid–polyethylentereftalát–

polyvinylfluorid). Poté se odsaje vzduch mezi vrstvami. FV panel se zahřeje a roztavena 

hmota EVA folie zalije FV články. Pro zvýšení odolnosti před mechanickým poškozením je 

celý modul osazen hliníkovým rámem a utěsněn silikonovým tmelem proti vniknutí vlhkosti 

(viz obr. č. 11 ) 
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.  

Obr. č. 11 – Stavba fotovoltaického modulu [33] 

     Výrobce udávají, že tyto panely mají životnost v průměru 20 až 30 let. Odlišností jsou 

tenkovrstvé solární panely, kde je naopak požadavek na pružnost. Proto je zde používáno 

jiných materiálů jako např: plastové fólie nebo nerezové oceli [9, 18].  

     Fotovoltaické systémy připojené do sítě potřebují dosahovat vyšších výkonů, čehož 

dosáhneme propojením modulů do jednoho systému, který nazýváme solární generátor nebo 

fotovoltaické pole. Panely se zapojují buď paralelně pro zvýšení výstupního proudu nebo 

sériově pro dosažení vyššího výstupního napětí. Kombinací obou variant dostaneme 

sérioparalelní zapojení, což vede ke zvýšení proudu i napětí fotovoltaického modulu.  

Generované napětí řetězce, které panely vytvoří, se rovná součtu jednotlivých napětí. Proud se 

rovná proudu modulu. Pokud chceme dosáhnout dalšího zvýšení výkonu, je zapotřebí provést 

další kombinace sérioparalelního zapojeni. FV prvky budou propojeny sériově do řetězců. 

Výstupy těchto řetězců se propojí paralelně. Takto propojit jde FV generátory stejného typu 

nebo od stejného výrobce [1]. 

6.1    Sériové propojení solárních článků při nehomogenních podmínkách 

     Díky rozmanitým možnostem umístění panelů se setkáváme s možností nerovnoměrného 

osvícení FVE, které má významný vliv na celkový výkon fotovoltaického panelu. Mezi 

nejčastější příčiny nehomogenního osvícení patří např. napadaný sníh, listí nebo zastínění 

různými překážky. 

     Na obr. č. 11 je znázorněn panel s 36ti sériově propojenými články, kdy jeden článek je ze 

75% zastíněn a zbytek  článků je plně ozářen. Výsledné napětí panelu se rovná součtu napětí 

zastíněného a nezastíněných solárních článků (viz rovnice 6 - 2). 

S F V = V + 35.V                                                                                                            6 – 1 

VS je napětí zastíněného článku [43] 

VF je napětí nezastíněných článků. 
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Na obr. č. 12 můžeme vidět vytvoření jednoho bodu charakteristiky označeného na konečné 

voltampérové charakteristice. Stanovený proud se vypočítá sečtením zastíněného článku (1b) 

a nezastíněného článku (1a). Dále na obr. č. 12 můžeme vidět konečnou volt-ampérovou 

charakteristiku. Podle uvedených výstupů můžeme usoudit, že výstupní výkon panelu je tímto 

zastíněným článkem snížen. Uvádí se, že při zastínění 2% plochy solárního panelu, se může 

snížit výstupní výkon na bodu MPP cca o 70 %. Maximální výkon se snížil z P1 = 20,3 W na 

P2 = 6,3 W. Ztrátový výkon se rovná 12,7 W. Body maximálního výkonu P1 a P2 můžete 

vidět na křivkách stejného výstupního výkonu [44]. 

      Pokud dojde k zastínění více solárních článků najednou, může dojít k nárůstu ztrátového 

výkonu až k 30W. Ztrátový výkon zapříčiní značné zahřívání těchto solárních článků 

v jednom místě, které se začne nepřiměřeně zahřívat. Velkým ohřevem dochází k protavení 

pouzdra solárního článku a jeho destrukci. Toto místo má velikost v řádu milimetrů a nazývá 

se “horké místo“ (hot spot) [43, 44]. 

 

Obr. č. 12 - I-U charakteristika solárního panelu s částečně zastíněným článkem záření [43] 
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6.2    Bypassové diody 

     Tyto diody zabraňují tepelnému zničení a zajišťují, že když dojde k zastínění solárních 

článků, nedojde k významnému poklesu výkonu jednotlivých článků. Diody umožní 

překlenutí přes zastíněné články a 

zajistí udržení vyráběného výkonu 

solárního panelu. 

V současnosti se nejčastěji setkáme 

s instalací bypassových diod, kdy 

dochází k překlenutí 18 až 24 článků 

(viz obr. č. 13 a 14). 

  

 

 

Obr. č. 13 – Bypassové diody instalované na spodní straně panelu  

     Samozřejmě pokud by se dioda nacházela za každým článkem, byla by instalace velice 

bezpečná, bohužel dost neekonomická.   Instalací diody dochází ke vzniku zkratovým proudů, 

které mají za následek snížení výsledného proudu.  Díky polovodičové technologii se můžeme 

setkat se zabudovanými diodami přímo v solárních článcích.  

 

 

Obrázek č. 14 - Způsob zapojení bypassové diody v solárním panelu [43] 

     Bypassové diody začínají fungovat při napětí cca. -0,6V dle typu diody. Toto záporné 

napětí se objeví, pokud se napětí zastíněného solárního článku rovná součtu napětí 

nezastíněných solárních článků a napětí bypassové diody [43].  
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7. Fotovoltaické systémy  

7.1 Elektrokonstrukce 

     Fotovoltaický systém se skládá z fotovoltaických panelů, baterií, regulátorů nabíjení, 

střídačů, podpůrných a jistících prvků.  Jednotlivé systémy se liší svým výkonem, místem 

umístění nebo druhem zapojení. Z hlediska zapojení určujeme  tyto základní systémy:  

 

 Drobné fotovoltaické aplikace 

 Autonomní systém (grid-off) 

 Systém spojený se sítí (grid-on) 

 BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – 

7.2 Drobné fotovoltaické aplikace 

     Tyto aplikace pracují s nízkým napětím (24V). Drobné fotovoltaické aplikace zaujímají 

nezanedbatelný podíl na fotovoltaickém trhu. Díky narůstajícím požadavkům na stále větší 

mobilnost jsou tyto aplikace široce podporovány v dalším rozvoji.  Jsou to například 

fotovoltaické články v kalkulačkách nebo solární nabíječky akumulátorů [9].   

7.3 Ostrovní fotovoltaické systémy (off-grid) 

     Tyto fotovoltaické systémy nejsou propojeny s rozvodnou sítí. Jsou předurčeny pro 

zásobování malých oblastí, popřípadě i jednotlivých spotřebičů. Výkon FVE musí být 

dostačující pro nezávislý chod různých spotřebičů. Proto musíme brát v úvahu místo  

instalace, intenzitu slunečního záření  a celkovou spotřebu el. zařízení.  Ostrovní systémy jsou 

využívány v oblastech, kde není rozvodná síť a kde by bylo neekonomické vybudovat el. 

přípojku (vzdálenost k rozvodné síti je více než 500 m). 

    Jedná se zejména o odlehlé objekty jako chaty, jachty, karavany, telekomunikační zařízení 

nebo světelné reklamy [9].   

Ostrovní FVS dělíme na: 

   systémy s přímým napájením  

   systémy s akumulací elektrické energie   

   hybridní systémy  
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7.3.1    Systémy s přímým napájením  

     Systém s přímým napájením je zařízení, kde je solární panel přímo propojen se 

spotřebičem (viz obr. č. 14). Spotřebič funguje pouze na základě dostatečné intenzity 

slunečního záření, tzn. jen 

přes den (nabíjení 

akumulátorů malých 

přístrojů, čerpání vody 

pro závlahu, atd.) [9]. 

 

 

 

Obr. č. 14 –  Schéma systému FVE s přímým napájením [32] 

 

7.3.2    Systémy s akumulací elektrické energie 

     Tyto systémy akumulují vyrobenou energii na dobu, kdy solární články nevyrábí dostatek 

el. energie nebo kdy nevyrábí vůbec žádnou. Akumulace energie je zajišťována solárními 

akumulátory, které jsou zařazeny do systému. Dobíjení a vybíjení baterií je řízeno 

elektronickým regulátorem.  

     Akumulátory určené pro solární systémy by měly mít vyšší odolnost proti hlubokému 

vybití a nízký minimální nabíjecí proud. Dále je od akumulátorů požadováno nízké 

samovybíjení, vysoký počet pracovních cyklů, vysoká akumulační schopnost elektrické 

energie, odolnost proti nestálosti nabíjecích podmínek a minimální nároky na údržbu. U 

solárních elektráren se využívají dva druhy akumulátorů.  Klasické olověné akumulátory 

s tekutým elektrolytem nebo akumulátory s elektrolytem ve formě gelu. Baterie s elektrolytem 

ve formě gelu jsou odolnější při převrácení baterie. Výrobci udávají, že by baterie měly 

vydržet v provozu mezi 10 až 12 lety. Dále musí baterie splňovat ekologické požadavky na 

minimum emisních plynů při nabíjení. K ostrovnímu systému lze připojit spotřebiče napájené 

stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 nebo 24 V), případně běžné 

síťové spotřebiče 230 V/~50 Hz napájené přes napěťový střídač (viz obr. č. 15) [9, 1].  
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Obr. č. 15 – Schéma systému s akumulací el. energie, popřípadě i hybridní systém [31] 

 

7.3.3 Hybridní ostrovní systémy 

     Hybridní ostrovní systémy jsou instalace FVE v kombinaci s alternativním zdrojem 

energie. FVE bývají doplněny vodní elektrárnou, elektrocentrálou, kogenerační jednotkou 

nebo větrnou elektrárnou (viz obr. 15). Hybridní systémy používají dalších kombinací el. 

zařízení pro zajištění celoročního provozu a to převážně v zimních měsících, kdy je zisk 

elektrické energie nejnižší [9]. 

7.4 Síťové fotovoltaické systémy (on-grid) 

     Síťové fotovoltaické systémy v současné době zaručují výnos za výkup el. energie a proto 

je u nás více jak 90% FV elektráren tohoto typu. Síťové systémy dodávají elektrickou energii 

přímo do hlavní rozvodné sítě. V systému jsou zabudovány střídače, které transformují 

stejnosměrné napětí na střídavé (viz obr. č. 16). Dále střídače synchronizují napětí a frekvenci 

vstupního proudu z FV systému na proud typický pro hlavní rozvodnou síť a rozlišujeme dva 

možné typy:  

 systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků;  

 systémy pro prodej elektrické energie do sítě [9].   

 

Obr. č. 16 -  Obecné schéma zapojení fotovoltaického zdroje [29] 
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 7.4.1    Systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků 

     Tento systém je využíván převážně pro využití vyrobené energie pro domácí spotřebu a 

pokud vznikají přebytky vyrobené solární energie, tak jsou prodávány do sítě. V případě 

nedostatku vyrobené solární energie, jsou spotřebiče zásobovány elektrickou energií z veřejné 

rozvodné sítě. Systém je zcela automatizován a vše řídí automatické mikroprocesorové síťové 

střídače. FVE tohoto typu jsou konstruovány podobně jako síťové, rozdíl je však v zapojení 

systému. FV panely jsou připojené na napěťový střídač, který obsahuje elektroměr pro 

odpočet energie vyrobené FVE. Tato větev má samostatný jistič a přepěťovou ochranu před 

venkovním rozvaděčem (viz obr. č. 17). Tento typ FVE je nejčastěji uplatňován v oblastech s 

hustou sítí elektrických rozvodů [9].   

 

Obr. č. 17 – Schéma systém zapojení pro vlastní spotřebu a prodej přebytku el. energie[32] 

 

7.4.2     Systémy pro výhradní prodej elektrické energie do sítě 

     Tento druh fotovoltaického systému bývá často označen jako síťový systém, jelikož je 

napojen na veřejnou rozvodnou síť. V době kdy dochází u fotovoltaických panelů k vlastní 

výrobě el. energie, je veškerá vyrobená el. energie směřována do distribuční sítě. Vyrobená el. 

energie je zaznamenána na samostatném elektroměru. Pro vlastní spotřebu je instalován druhý 

elektroměr, který je využíván pro chod objektu (viz obr. č. 18) [9].  
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Obr. č. 18– Schéma systému pro výhradní prodej elektrické energie do sítě [32] 

7.5 BIPV - fotovoltaika integrovaná do budov a FV  parky BIPV (Building 

Integrated Photovoltaics)  

     Jedná se o systémy, které jsou 

instalovány přímo do střech nebo fasád 

budov (viz obr. č. 19). Aplikace fotovoltaiky 

v obvodových pláštích budov představuje 

významný fenomén. Pláště jsou 

vystavovány nemalým energetickým tokům 

v podobě slunečního záření a využívání této 

energie představuje významný přínos v 

úspoře primárních energií [8, 13]. 

Obr. č. 19 – Building Integrated Photovoltaics [41] 
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8. Mechanické konstrukce FVS 

     Fotovoltaické panely nebo moduly se upevňují na konstrukce různých tvarů a velikostí. 

Samotné konstrukce jsou velmi důležité, jelikož konstrukce a tvar stojanu ovlivňuje sklon 

panelů. Tento sklon dále určuje orientaci panelů k dopadajícímu záření a tím pádem i 

účinnost. 

     Při budování FVE je rozhodující, aby nosné konstrukce nestínily okolním konstrukcím a 

aby nebyly zastíněny okolními předměty. Konstrukce by měly být zhotoveny z odolných 

materiálů, především s ohledem na klimatické podmínky jako jsou déšť, mráz či teplo. Přes 

všechny tyto požadavky je samozřejmá snadná montáž a údržba. 

     Nejčastěji užívanými materiály jsou slitiny oceli, hliníku, které mají provedenou 

povrchovou úpravu. Dále jde použít i dřevěné konstrukce, ale jen u statických konstrukcí. 

Dřevo musí být adekvátně ošetřené proti požáru. Celkový výběr materiálu závisí na 

investorovi a finančních prostředcích, které je investor ochoten plnit. 

     Nejvyšší výkon panelů je dosažen při kolmém dopadu paprsků. Proto existuje celá řada 

typů nosných konstrukcí. Základní konstrukce dělíme: 

 pevné (statické) konstrukce – panely nemění polohu ke Slunci; 

 pohyblivé konstrukce v jedné ose – reaguje na pohyb Slunce během dne; 

 pohyblivé konstrukce ve dvou osách – reaguje na aktuální pohyb Slunce během dne i 

s ohledem na roční období[19].  

8.1    Pevná konstrukce 

     Pevná konstrukce neumožňuje sledovat pohyb Slunce po obloze. Konstrukce jsou 

aplikovány tak, aby sluneční paprsky dopadaly během nejvyšší intenzity (okolo 12 hodiny 

přes den)  kolmo na plochu panelů.  

     Na tyto konstrukce jsou montovány jak velké, tak i malé FVE. U velkých FVS jsou 

konstrukce použity především na rozlehlých polích, kde je tato varianta nejlevnější. Co se 

týče malých FVS, zde jsou konstrukce začleněny do konstrukcí budov jako architektonický 

prvek. Nejčastěji bývají konstrukce použity na střeše a fasádě objektů. Samozřejmě tyto 

konstrukce mohou být doplněny různými zrcadly, čočkami a jinými zařízeními, které slouží 

pro navýšení výkonnosti těchto zařízení. Všeobecně se nazývají koncentrátory.   
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Pevné montážní konstrukce dělíme na: 

 Konstrukce pro sedlové střech ; 

 Konstrukce pro ploché střechy 

 Konstrukce pro volná prostranství[9, 19]. 

 

8.1.1    Konstrukce pro sedlové střechy 

     Konstrukce pro šikmé střechy můžeme rozdělit podle typu krytiny na dvě kategorie. 

K první kategorii počítáme střechy s betonovými a pálenými taškami, kdy se hliníková 

konstrukce uchytává na speciální hák, který je ukotven na krokev střechy. K druhé kategorii 

patří plechové, šindelové a fóliové střechy, kde se převážně používají šrouby vrut-závit 

(kombišroby) nebo speciální úchytné systémy (viz obr. č. 20) [34]. 

 

Obr. č. 20 – Úchytný systém vlevo, vrut- závit (kombišrouby) vpravo [34] 

 

Obr. č. 21 – Zleva: kombišroub, úchytky panelů k profilu, nerezový držák profilu, Al profil 

 

8.1.2    Konstrukce pro ploché střechy   

     Na rovných střechách se panely montují na samonosné konstrukce trojúhelníkového tvaru, 

které jsou úhlopříčně zavětrované a podélně spojené ocelovým nebo hliníkovým profilem. 

Nejčastěji používané materiály jsou ocelové profily, které jsou opatřeny antikorozní úpravou. 

(viz obr. č. 22). Konstrukci je možné se střechou smontovat na pevno (chemické nebo ocelové 

kotvy) nebo konstrukci zatížit betonovými bloky, dlaždicemi či různými materiály [34].  
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Obr. č. 22 – Instalace na rovné střeše přichycená do betonových kvádrů [34] 

U konstrukcí, které se využívají především na volných prostranstvích, se technologie výrazně 

neliší od konstrukcí na plochých střechách. Většinou jediný rozdíl najdeme v uchycení 

konstrukce k zemi, kde se využívá závrtných šroubů, betonových základů nebo jsou 

konstrukce přímo zatlačeny do země. Panely by měly být orientovány k jihu a sklon panelu se 

určuje podle ročního období a zeměpisné šířky dané oblasti. V zimě by měl být sklon pro 

střední Evropu od 60 do 90 stupňů od vodorovné plochy. Pro letní období se uvádí rozmezí 

mezi 30 až 45stupni od vodorovné plochy. Dále je nutné u pevných konstrukcí zajistit, aby 

mezi konstrukcemi byl zajištěn prostor pro proudění vzduchu, aby se FV systémy mohly 

ochlazovat. S rostoucí teplotou klesá účinnost panelů. V tropických oblastech bývá využíváno 

i přídavných chladících zařízení [37]. 

 

8.1.3    Konstrukce pro volná prostranství 

     Konstrukce pro volná prostranství jsou většinou tvořeny ocelovými pozinkovaným profily 

trojúhelníkového tvaru nebo jako levnější varianta jsou použité dřevěné konstrukce (viz obr. 

č. 23). Konstrukce je pevně smontována se 

zemí a to buď závrtnými šrouby, 

pozinkovanými profily zatlačenými do země 

nebo betonovými základy. Tyto konstrukce by 

měly být precizně ukotvené, protože musí 

odolávat tvrdým povětrnostním             

podmínkám. Proto jsou také finančně náročné 

[37]. 

Obr. č. 23 – FVE  Habuš s dřevěnými konstrukcemi  
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8.2    Pohyblivá konstrukce 

     Další možnost pro uchycení FV panelů je možnost využití pohyblivých konstrukcí nebo-li 

trackery. Tyto konstrukce umožňují navýšení zachyceného slunečního záření a tím zvyšují 

účinnost daného systému. Tyto konstrukce mají zabudovány tzv. sledovače slunce, které 

vyhodnocují situaci a natáčí panely, aby sluneční paprsky dopadaly kolmo na povrch panelů. 

Podle možností natáčení dělíme konstrukce na: 

 jednoosé trackery; 

 dvouosé trackery; 

 pohyblivé koncentrátory [9, 37]. 

 

8.2.1    Jednoosé trackery 

     Jednoosé trackery jsou převážně pohyblivé stojany, které umožňují natáčení konstrukce 

v horizontální či vertikální rovině. Panel se natáčí vždy od východu a západu. Během ročních 

období se mění úhel dopadu sluneční energie, proto se dá ručně upravit sklon pevné 

konstrukce. Stojany s polorotační osou se otáčejí od severu k jihu. Sklon panelu je 

nejvýhodnější okolo 30 stupňů. Svislá rotační osa se využívá v oblastech s vyšší zeměpisnou 

šířkou a s menšími změnami [37]. 

 

8.2.2    Dvouosé trackery 

     Tyto pohyblivé stojany umožňují otáčení panelů ve dvou osách.  Sledování slunce na 

obzoru zajišťuje horizontální osa a změny polohy slunce v závislosti na ročním období je 

měněno vertikální osou. Díky těmto 

schopnostem dosahují tyto dvouosé 

sledovače vyšší celkové účinnosti a 

bývají označovány jako fotovoltaické 

slunečnice. Stojany jsou vždy ukotveny 

jen v jednom bodě.  Ukotvení je 

provedeno do betonových základů    

(viz obr. č. 24) [37]. 

  

Obr. č. 24 – Dvouosý tracker Titan Tracker 33kWp [36] 
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8.2.3    Koncentrátory 

     Jedná se FV panely doplněné různými zrcadly nebo koncentrátory. Tento typ má jednoosé 

polohovací zařízení doplněné násobičem světelného toku (viz obr. č. 25) [36]. 

 

 

Obr. č. 25 - Solární panel Super traxle [34] 
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9. Akumulace solární energie 

9.1    Akumulátory používané ve fotovoltaických systémech 

     U fotovoltaických ostrovních systémů, kde potřebujeme uchovat el. energii pro noční 

hodiny a pro dobu méně intenzivního slunečního svitu, musíme použít akumulátory. Tyto 

komponenty jsou velmi finančně náročné a v celém systému může hodnota baterií tvořit od 40 

do 60 % celkové ceny. Akumulátory nejsou standardní pro všechny systémy, a proto je 

potřeba si vybrat dle požadovaných kritérií. Mezi nejdůležitější požadavky patří: 

 nízké samovybíjení; 

 vysoká nabíjecí účinnost;  

 široká provozní teplota; 

 nulový požadavek na údržbu; 

 možnost dlouhodobého stání ve vybitém stavu. 

 

Energii vyrobenou FV panely je nutné v ostrovních solárních systémech skladovat, aby ji poté 

bylo možno využívat v noci nebo v době méně příznivého slunečního svitu. Neexistuje 

standardní akumulátor, který by byl ve stejné míře vhodný pro všechny aplikace. Z tohoto 

důvodu jsou na trhu nabízeny různé typy s odlišnými vlastnostmi[1, 9].  

 

9.1.1    Olověný akumulátor  

     Tento typ akumulátorů má v současné době nejčastější zastoupení. Olověné akumulátory si 

můžeme rozdělit na dva typy.  

 Olověné baterie  

Olověné baterie určené pro startování, které nejsou uzpůsobeny pro hluboké vybití. Disponují 

velkým množstvím elektrod, aby získaly co největší plochu a v důsledku co největší proud. 

Výhoda je nízká cena. Nevýhodou je životnost, která se pohybuje od půl roku až do tří let. 

Proto se s nimi u fotovoltaických systémů setkáme již jen v rozvojových zemích. 

     Olověné akumulátory se skládají z dvou olověných elektrod, které při vybíjení uvolňují 

elektrony. Elektrolyt je kyselina sírová (H2SO4) o koncentraci přibližně 35% obj. (v plně 

nabitém stavu), která se rozkládá na kladné vodíkové ionty a záporné síranové ionty. Baterie 

jsou sestavěné z 2V  článků v průhledných nádobkách, kombinované dle požadovaného 

napětí.  

 šestičlánkové baterie:  U = 12V  
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Baterie jsou bezúdržbové. Akumulátor je opatřen speciálním přetlakovým ventilem pro 

regulaci pracovního tlaku uvnitř akumulátoru [19, 1].  

 trakční baterie 

Trakční baterie jsou konstruované pro hluboké vybití. Při užívání nedochází k tak velkému 

opotřebení elektrod při vybíjení a nabíjení. Masivní elektrody nejsou schopny dodat tak velký 

proud, jako startovací baterie, ale vydrží časté a hluboké vybíjení. Jejich životnost se 

pohybuje okolo 8 let. Chemické reakce jsou specifikovány v příloze č. 11. 

 

9.1.2    Alkalické akumulátory 

     Tyto akumulátory se vyrábějí jako otevřené (odšroubovatelné víčko a tlaková 

pojistka).V bateriích je využíván alkalický elektrolyt. Elektrolyt tvoří 20 až 22%ní roztok 

hydroxidu draselného (KOH) nebo sodného (NaOH). Nejrozšířenějším typem jsou nikl-

kadmiové (Ni-Cd, Ni – Zn, Ag - Zn) akumulátory.  Základní chemické reakce probíhající 

uvnitř alkalických baterií jsou analogické s olověnými akumulátory. Jako příklad je uveden 

Ni-Cd akumulátor [21]. Chemické reakce (viz příloha č. 11). 

    Nesporná výhoda těchto akumulátoru je životnost. Některé zdroje se uvádí 10-20 let. 

Snášejí dobře dlouhodobé vybíjení a schopnost snášet extrémní podmínky. Mezi nevýhody 

patří hlavně cena, která je oproti olověným článkům 6-8 krát vyšší[20,21].  

9.2    Měniče proudu  

     Aby mohlo být využito stejnosměrného proudu pro přístroje pracující se střídavým 

proudem, musí být v systému zabudován měnič, který přemění stejnosměrný proud na 

střídavý - DC/AC a upraví napětí tak, aby odpovídalo systémovému napětí ostrovní nebo 

rozvodné sítě.  Střídač zapíná a vypíná stejnosměrný proud v průměru 20 000krát za sekundu, 

na základě čeho získá požadované výstupní napětí. Střídavé napětí vyrábí měnič díky 

polovodičovým prvkům a následně je upravována hodnota napětí  za pomoci transformátorů 

[1, 3]. 

Hlavní funkce střídače:  

 Transformace stejnosměrného proudu na střídavý; 

 Signalizace poruch; 

 Přepěťová ochrana na DC a AC straně; 

 Kontrola výstupního střídavého proudu, aby vyhovoval hodnotám rozvodné sítě; 

 Záznam výstupních údajů a informací. 
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Základní rozdělení měničů:  

 ostrovní (off-grid) 

 síťové (on-grid ) 

 Ostrovní měniče generují kmitočet rozvodných sítí, který se používá ve většině 

evropských států. Kmitočet se pohybuje mezi 50/60 Hz. U ostrovních systémů se 

používají měniče s výkonem mezi 100 W a 2 kW. Vstupní napětí přicházející do 

měniče se dimenzuje do různých napětí: 12 V, 24 V a 48 V. Některé měniče 

disponují vestavěnou regulací nabíjení akumulátorů; 

 Síťové měniče pracují s výkonem od 100 W do 5 kW a vstupní napětí dosahuje až 

několik set voltů. Měniče disponují buď jednofázovým výstupem 230V nebo 

třífázovým výstupem 400V. Tyto měniče současně monitorují síťové napětí a při 

jakékoli nesrovnalosti odpojují měnič od sítě (výpadek proudu, odpojení sítě nebo 

vyšší hodnoty proudu a napětí) [25,19]; 

Technicky lze síťové měniče dělit na: 

 transformátorové 

 beztransformátorové 

 Vývojově starší jsou měniče transformátorové, které mění napětí na principu 

transformace napětí. V případě nebezpečí zajišťují galvanické oddělení rozvodné 

sítě od fotovoltaických panelů. Transformátorové měniče jsou spolehlivé, ale 

výrobně nákladnější než měniče beztransformátorové. 

 Beztransformátorové měniče nemají galvanicky oddělen vstupní a výstupní obvod, 

proto je zapotřebí u těchto systémů dbát na vyšší zabezpečení. Samozřejmě 

s novými technologiemi se polovodičové technologie zdokonalují. K výhodám u 

tohoto typu měničů patří především nízké náklady a malá hmotnost [24,25]. 

Dále dělíme měniče podle výkonu: 

 Jednopanelové (modulové) – tyto měniče pracují s výkonem do 300 W. Měniče se 

často integrují přímo do schránky na zadní straně fotovoltaického panelu. Měniče 

často obsahují obvod, který zajišťuje elektrické přizpůsobení měniče parametrům 

fotovoltaického panelu. 

 systémové (řetězový) – tyto měniče pracují s výkonem v rozsahu cca 5 – 6 kW. I u 

těchto měničů je nainstalován obvod, který zajišťuje elektrické přizpůsobení 

parametrů měniče parametrům fotovoltaického panelu. Měnič buď upravuje hodnoty 

pro jeden obvod („string“), kde je až 1000 V.  Nebo se můžeme setkat i s měniči 
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pracující s 2 či 3 sériovými obvody („multistrings“) fotovoltaických panelů, přičemž 

každý „string“ je vybaven obvodem MPPT ( „Maximum Power Point Tracker“), který 

zajišťuje elektrické přizpůsobení parametrů měniče parametrům fotovoltaického 

panelu. Střídač napětí s výkonem nad 300W by měl být vybaven pasivním chlazením 

přes obal vyrobený z masivního hliníkového profilu. Dále by měli být měniče od 

výkonu 300W ochlazovány buď vestavěnými ventilátory nebo vnějšími ventilátory.  

 centrální měniče – tyto měniče pracují obvykle výkony cca 5 kW až 1 MW. Mohou 

obsluhovat až stovky obvodů fotovoltaických panelů („stringů“). 

     Střídače napětí disponují několika typy ochran. K nejdůležitějším patří  ochrana  proti 

přetížení, ochrana proti vysokému stejnosměrnému napětí na vstupu, ochrana proti přepětí na 

výstupu, ochrana  proti  zkratu  na  výstupu, proti  přepólování  na  vstupu,  tepelná ochrana 

[3, 19]. 

9.3    Elektrická vedení ve FV elektrárnách 

     V FVE se setkáme se speciálními kabely, které jsou vyvinuté přímo pro tento typ 

elektráren. Kabeláž je rozdělena pro použití na DC a AC straně zařízení. Na DC straně se 

využívají jednožilové měděné kabely, které se dimenzují na základně výpočtu, který snižuje 

ztráty stejnosměrného napětí. Na AC straně zařízení se užívají kabely s Al nebo Cu jádrem. 

Solární kabely jsou doplňovány různými svorkami, kabelovými vývodkami a dalším 

příslušenstvím. V rozvodech se  můžeme  setkat s vysokými hodnotami napětí, které se udává 

až okolo 1000 V. El. vedení je v jádru věci podobné od každého výrobce. Základní rozdělení 

solárních kabelů je: 

 

9.3.1     Solární vedení 

    Kabely jsou využívány především k propojení mezi  FV  panely navzájem mezi panely a    

střídači (viz obr. č. 26, 27). Následují základní charakteristiky zmíněných kabelů [38]. 

 teplotní a mechanická odolnost: rozsah použití ( od -40 do +120 °C); 

 odolnost vůči oleji, UV záření, ozónu; 

 odolnost vůči vodě; 

 pocínované žíly – nedochází k oxidaci; 

 samozhášivý; 

 průřez kabelu v rozmezí 1,5 až 6 mm2; 

 jmenovité napětí 650 až 1650 V. 
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Konstrukce: 

- Vodiče jsou jemně slaněné na základě IEC 60228, třída 5, pocínované;  

- 2 až 4 žíly; 

- vnitřní izolace Radox ®125 

- vnější izolace Radox ®125 

 

 

 

 

Obr. č. 26 -  Více žílový kabel značky Huber+Suhner RADOX® 125 Solar [38] 

 

 

 

 

Obr. č. 27 – Jednožílový kabel značky Huber+Suhner RADOX® 125 Solar [38] 

 

9.3.2    Propojovací vedení 

 

      Jedná se o kabely, které propojují většinou střídač s akumulátorem, regulátor nabíjení a 

spotřebič. Kabely využíváme pro pevné uložení a flexibilní aplikace, jsou ve stíněném i 

nestíněném provedení. Kabely vykazují odolnost vůči kyselinám, louhům a olejům. Jsou 

samozhášecí a odolné vůči plamenům dle IEC 332-1 [38]. 

 

9.3.3    Propojení kabelů 

         Propojení kabelů je zajištěno solárními konektory, popřípadě rozbočovacími solárními 

konektory (viz obr. č. 28) [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28 – Rozbočovací solární konektor, solární konektory různých typů [38] 

 



34 

 

9.3.4    Kabeláž vedená v zemi 

     Jedná se o energetické kabely, které se přednostně používají ve FV parcích. Kabel se 

skládá z plného nebo lanového jádra, izolace žíly (z pryže nebo z PVC), vnější izolace z PVC 

(polyvinylchlorid).  V současné době se vnější izolace doplňuje ocelovým kordem proti 

škůdcům [40] viz obr. č. 29. 

 

Obr. č. 29 – Energetický kabel NYY-O 0.6/1 kV  [40] 
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10. Přepěťové a nadproudové ochrany 

     Základem ochrany před přepětím a nadproudem je bleskosvod. Instalace bleskosvodu je 

pevně stanovena normami. Jedná se především o převzaté evropské normy pro ochranu před 

bleskem ČSN EN 62305-(3,4) a dále normy DIN VDE řady 0800. Ochranu proti přepětí a 

nadproudu se rozdělujeme na dvě skupiny. 

10.1.   Vnější ochrana 

     Vnější ochrana se skládá z bleskosvodů, které jsou umístěné na nejvyšším vrcholu střechy 

(nejvyššího bodu FVE). Bleskosvody by měly být odpovídajícím způsobem uzemněny 

po obvodu domu. Svody a okapy jsou také využívány k uzemnění. FVE musí být 

nainstalována v ochranném pásmu jímacího zařízení, ale zároveň musí být vodivé části FVE 

v dostatečné vzdálenosti (oddělovací vzdálenost) od konstrukčních prvků jímacího zařízení. 

Oddělovací vzdálenost je stanovena v dotčených normách a pokud není dodržena, provádí se 

vždy po třech metrech pospojování všech vodivých konstrukcí FVE a všechny kabely se 

opatří svodičem bleskového proudu.  Pokud neuvažujeme o instalaci bleskosvodů, je nutné 

uzemnit samostatně alespoň regulátor nabíjení nebo střídač [3, 39]. 

10.2   Vnitřní ochrana 

      Vnitřní ochrana se využívá ke snížení rizika  poškození elektrických zařízení FVE. FV 

panely mají zabudovanou protiproudovou ochranu v podobě diody, která je zapojena 

v závěrném směru s panelem.  Dále se do systému instalují 

speciální pojistky (válcové a nožové), které byly vyvinuty 

přímo pro FVE. Válcové se využívají na jednotlivé větve FV 

panelů, pokud je zde zapojeno alespoň přes tři větve FV panelů 

a pojistky se umisťují (do generátorových skříní) na oba póly 

kabelového vedení (obr. č. 30 ). Nožové pojistky se umísťují 

mezi uzel spojených panelových větví a hlavní vypínač (na oba 

póly).  Dále se využívají svodiče přepětí, které chrání nejen proti přímému zásahu blesku, ale 

i proti indukovanému přepětí vzniklého indukcí ve vodivých smyčkách kabeláže mezi panely.  

Přepěťové ochrany se instalují před střídač a dimenzovaným kabelem uzemněny. Dále se 

využívá různých jiskřišť, bleskojistek a samozřejmě kombinace všech uvedených způsobů, 

které jsou v daný moment nejbezpečnější [3, 39]. 

Obr. č. 30 – Tavná pojistka 16 A 
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11. Systémy rozvodů a možné varianty vypínání  

11.1    Připojení na síť NN 

Jedná se o instalace,  které dodávají do sítě transformované  napětí do 1000V. 

11.1.1    Přímý prodej 

     Přímý prodej – nutnost vypnutí obou venkovních elektroměrů, pokud dojde k odpojení jen 

elektroměru v objektu, popřípadě jen elektroměru č. 4 (viz obr. č 31), zůstává černá část pod 

střídavým napětím až ke střídači. Od střídače k panelům je dále přiloženo napětí. 

Stejnosměrná část mezi střídačem a panely samozřejmě zůstává stále pod napětím. I v případě 

vypnutí obou venkovních elektroměrů zůstává stejnosměrná část pod proudem – nejde 

vypnout. Možné řešení je přestříhání jednotlivých kabelů (panel střídač), popřípadě odpojení 

kabelových propojení mezi jednotlivými panely. Samozřejmě musíme brát v úvahu typ a 

konstrukci  JPO nemusí zjistit přítomnost FVE v objektu.    

 

Obr. č. 31– Schéma instalace FVE s přímým prodejem 

      Dále se u obou možností instalací FVE můžeme setkat se samostatným vypínačem 

stejnosměrné části mezi FV panely a střídačem. Pokud zasahujeme u tohoto typu instalace, 



37 

 

můžeme vypnutím docílit beznapěťového stavu u stejnosměrné části od vypínače 

stejnosměrné části ke střídači. Vypínač může být manuální nebo může být i dálkově řízený. 

Uvedený typ instalace se rozmáhá především v současné době. S tímto typem instalacese 

můžeme setkat u přímého prodeje i u prodeje se zeleným bonusem. Je samozřejmé, že vedení 

mezi panely a výstupní částí stejnosměrného napětí až k vypínači stejnosměrné části je stále 

pod napětím. 

      Možnou variantou elektroinstalace je zapojení FVE elektrárny bez jakéhokoli rozvaděče. 

Tato varianta je málo pravděpodobná, ale byl jsem na to upozorněn, že není nereálná. A 

pokud bude konstruktér využívat energii pro svoji potřebu, není povinen rozvaděč instalovat. 

 

11.1.2    Zelený bonus  

     Vyrobená elektřina z FVE (černá větev) je přednostně využívána pro odběr energie 

v objektu, přebytky jsou prodávány do sítě. Vyrobená energie je napojena v rozvaděči 4 (viz 

obr. č. 32) na stávající rozvody elektroinstalace v objektu (červená větev). Vypnutého stavu 

střídavé části docílíme odpojením rozvaděče 4 nebo elektroměru 7. Stejnosměrná část mezi 

střídačem a panely samozřejmě zůstává stále pod napětím. Další možností je přestříhání 

jednotlivých kabelů (panel střídač), popřípadě odpojení (přestříhání) kabelových propojení 

mezi jednotlivými panely. Samozřejmě musíme brát v úvahu typ a konstrukci FV instalace.  
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Obr. č. 32– Instalace FVE se zeleným bonusem 

11.2    Ostrovní systém 

Ostrovní systém je nebezpečný především na střídavé straně zařízení (viz obr. č 33), jelikož 

stejnosměrná část je vedena v nízkých hodnotách napětí (12/24/48)V. Samozřejmě pokud 

dojde ke zkratování stejnosměrné části, dochází ke vzniku velkých zkratových proudů 

(odhadem 700 A), při kterých může dojít k popálení. Zde nastává velký problém domácích 

instalací, které jsou mnohdy instalovány neodborně nebo jsou nestandartně zapojeny. Nejsou 

instalovány žádné nadproudové ochrany, DC jističe ani pojistky. K vypnutí je zapotřebí 

odpojit baterie v obou směrech, aby nedocházelo k napájení střídače nebo aby nedošlo 

k popálení při špatné manipulaci s přívodními stejnosměrnými kabely. Nebezpečí nastává 

v případě, že nenajdeme odpojovač, či dokonce není nainstalován.  
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Obr. č. 33 – Instalace FVE s akumulací energie a s použitým střídačem 

11.3    Fotovoltaické parky 

     Jedná se o instalace FVS na pozemku. V těchto případech se především jedná o vysoké 

výkony FVE v kWp až MWp. 

11.3.1    Rozdělení fotovoltaických parků v závislosti na připojení (VN,NN) 

 Rozdělení FVE podle dodávaného výkonu: 

     Do transformovaného AC napětí 1000 V je FVE považována za elektrárnu s připojením na 

NN. U transformovaných hodnot vyšších než 1000 V AC se jedná o připojení na VN. 

11.3.2    Připojení FVE  do soustavy VN (22/35 kV) 

Níže jsou uvedeny dvě schémata připojení na VN. 
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Obr. č. 34 - vlevo je schéma zapojení 3 jednofázových střídačů, vpravo tří 3 fázových střídačů. 

 

11.3.3    Odpojování FVE od sítě VN 

1. V případě požáru transformátoru nebo v případě ohrožení transformátoru požárem 

(VN i NN) – velitel zásahu žádá dispečink ČEZ, který provede odpojení dálkově. 

2. V případě požáru FVE (především střídačů), kdy bude nutné zajistit beznapěťový stav 

na střídavé části mezi transformátorem a střídači (není ohrožen transformátor) – 

požádá výrobce, servisní firma výrobce dispečink ČEZ o dálkové odpojení nebo se 

zajistí vypnutí místním vypínačem ve stanici. Jednotky HZS provádí odpojení místním 

vypínačem pouze při nebezpečí z prodlení!!!! AC vedení nestačí odpojit od střídače. 

V současné době se vyrábí střídače se zabudovaným transformátorem, kde se není 

galvanické oddělení.  

11.4    Rozdělení střídačů a možnosti zapojení dle použitých střídačů   

    U současných instalací se můžeme setkat s různými druhy střídačů [3, 25]: 

11.4.1    Modulový střídač 

     Jedná se o střídač malého výkonu (do 300 W). Tento typ střídače je použit přímo na 

solární moduly systému a jednotlivé solární moduly jsou osazeny modulovým střídačem (viz 

obr. č. 35). Výstupní svorky tohoto střídače jsou paralelně spojeny a připojeny k rozvodné 

síti. U tohoto systému je možné doplňovat další moduly a tím navyšovat výkon FVE. Díky 

tomuto střídači nedochází při zastínění některých modulů k významnému zvýšení ztrát 

výkonu FV pole. 
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Obr. č. 35 – Schéma zapojení modulového střídače 

 

11.4.2    Centrální střídač 

Centrální střídač upravuje celkový výkon instalovaných modulů solárního generátoru. Výkon 

centrálních střídačů může být do 1,5 MW. 

Moduly jsou zapojeny sériově, paralelně nebo 

nejčastější varianta je sério-paralelní zapojení 

(viz obr. č. 36). U tohoto zapojení nemůže 

systém doplnit dalšími panely, jako u 

modulového systému. Pokud dojde k zastínění 

části panelů, dochází k nárůstu ztrát systému 

(zastíněné moduly se stávají spotřebiči) a ke 

snížení účinnosti celého systému.  

Obr. č. 36 – Schéma zapojení centrálního střídače 

 

11.4.3    Řetězový střídač 

      Řetězový střídač je zapojení jednotlivých větví(„stringů“) (viz obr. č. 37). Jednotlivé řady 

modulů jsou zapojeny do série kvůli zisku co nejvyššího napětí, které poté upravuje jeden 

střídač (výkon dle výrobce - 7 kW). Řetězce je možné rozšiřovat, nesmí ale překročit Umax 

nebo Imax. U tohoto střídače se setkáme často se zapojením, kdy tři řetězce dodávají výkon 

do třech fází síťového rozvodu.  
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Obr. č. 37– Schéma zapojení řetězového střídače 

11.5    Zařízení v majetku firmy ČEZ 

   

 

 

    Pokud je zařízení v majetku 

ČEZ, musí být zařízení označeno 

jako majetek firmy ČEZ a musí 

být přístupný z hranice pozemku 

(viz. obr. č. 38). 

 

Obr. č. 38 – Popis objektu ČEZ 

11.6    Možnosti odpojení střídavé části a stejnosměrné části  

11.6.1    DC část  

      Zařízení zbavíme stejnosměrného napětí odpojením vstupního a výstupního pólu 

z prvního a posledního panelu. Musíme počítat s vysokým DC napětím, takže bude docházet 

ke vzniku el. oblouku (jen v případě, pokud bude protékat el.  proud). Pokud bude střídač 

vypnutý, el. oblouk vznikat nebude. Další možnost odpojení stejnosměrné části se nabízí u 

instalací s rozvaděči (generátorovými skříněmi), kde je možné vypnout jističe, popřípadě opět 
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přestříhat jednotlivé póly u všech řetězců. Tato varianta nám zajistí nulové napětí mezi 

generátorovou skříní a střídačem. Pokud hoří střídač, musíme zajistit vhodným 

způsobem odpojení DC přívodu i AC odvodu. Ve většině instalací FVE se generátorová skříň 

neaplikuje a jednotlivé stringy jsou vedeny přímo do střídačů.  

 

11.6.2    AC část  

     U střídavé části se rozlišuje, jestli se jedná o VN, NN. U nízkého napětí si ČEZ zajistí 

odpojení elektroměru. Dále je to problém vlastníka FVE, správce, bezpečnostní agentury, 

servisní firmy nebo hasičů. To u vysokého napětí existuje několik variant, jak odpojit 

střídavou část. První možnost odpojení je v kontejnerových, či transformátorových stanicích, 

kde se nachází místní vypínač v podobě ruční páky SF6. Tato varianta je v 95%, kdy majitel 

této stanice není ČEZ. Ve zbývajících 5% je vlastní těchto stanic ČEZ a vypínání probíhá 

dálkově přes rádio dálkově. Úsekový vypínač odpojuje jen ČEZ přes rádio (viz schéma níže). 

 

Obr. č. 39 – Schéma připojení FVE na VN s uvedením oddělovacích míst 
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12. Nebezpečí spojené s FVE 

12.1    Nebezpečí úrazu el. proudem  

       Pokud uvažujeme o nebezpečí spojených s FVE, samozřejmě se v první řadě dostaneme k 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V souvislosti se zasažením člověka proudem, 

hodnotíme velikost proudu, dobu působení a kmitočet proudu. Další důležitý faktor je cesta, 

kudy proud prochází a zdravotní stav zasaženého. Rozlišujeme také druh proudu, jestli se 

jedná o stejnosměrný nebo střídavý. Střídavý proud se vyskytuje s frekvencemi pohybujícími 

se okolo 40 až 60 Hz, které způsobují u zasaženého člověka svalové křeče, které neumožnují 

se pustit vodiče. Tato frekvence je podobná frekvenci srdce, což má za následek vyvolání 

fibrilace (rozkmitání srdce) a selhání srdečního svalu. Srdce nedodává krev do oběhu a 

nedochází k okysličování buněk. Smrtelná hodnota se pohybuje okolo 0,1 A. Stejnosměrný 

proud má za následek elektrochemické působení (elektrolýza), která vede k usmrcení buněk. 

Smrtelná hodnota stejnosměrného proudu se pohybuje 0,5 A. Další nebezpečí je popálení 

elektrickým obloukem [45]. ČSN 332000-4-41 stanovuje meze dovoleného dotykového DC 

napětí v normálních a nebezpečných prostorech krátkodobě na 120V, dlouhodobě na 60 V. 

      Nebezpečí se odvíjí především od konstrukce, typu a varianty zapojení. Jelikož samotný 

panel dokáže vyrobit max.30V stejnosměrného napětí, není pro nás nebezpečný. Díky různým 

variantám pospojování panelů do větví (tzv. stringů), dochází k navýšení hodnot 

stejnosměrného napětí od 120 až do 1000 V (zapojení v sérii), velikost stejnosměrného  

proudu  se  pohybuje  od  6  do  9  A (paralelní zapojení). Nebezpečí hrozí jen přes den, kdy 

dopadá sluneční záření. V případě zatažené oblohy je FVE dále aktivní, ale snižuje se 

účinnost, která se odvíjí od typu panelu. Nebezpečí úrazu el. proudem je především spojováno 

s možností požáru, kdy dochází k rozebírání střešních konstrukcí s instalací FVE. Možnost 

výskytu přehořelých nebo mechanicky poškozených vodičů v půdních prostorách či v jiných 

patrech budovy, kdy instalace stejnosměrného napětí vedou přes všechny patra budovy do 

přízemí, kde je instalovaný střídač. U poslední varianty by mohlo být bráno v úvahu 

nebezpečí úrazu el. proudem při povodni, kdy by došlo k zaplavení komponent stejnosměrné 

části[45]. 

12.2     Nebezpečí zřícení konstrukcí 

     Zřícení konstrukcí může nastat porušením statické nebo dynamické únosnosti konstrukcí. 

Další nebezpečí hrozí při snížení mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb a 
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technologických zařízení. Mechanická pevnost bude narušena při změně teplot, při zvýšeném  

dynamickém  nebo  statickém zatížení, při  porušení   celistvosti   konstrukcí   mimořádnou   

událostí   např. ( povodeň,  výbuch)   nebo díky činnosti člověka. 

     Zřícení konstrukcí vede ke vzniku sekundárních nebezpečí, jenž komplikují a zpomalují 

zásah záchranářů. Za zmínku stojí např: zavalení, zasypání (jak  záchranářů tak i civilistů), 

zranění, nebezpečí úrazu el. proudem,  narušení a zavalení únikových cest, nebezpečí pádu, 

propadnutí. 

     Rozhodující roli hraje materiál, z kterého je konstrukce konstruována. Záleží, jestli je 

materiál homogenní, kombinovaný, jaký je využit typ spojení, atd. Je samozřejmé, že každá 

konstrukce má jinou odolnost na základě různého namáhání (teplota, tlak, ohyb, pnutí) [45]. 

     V této práci se zaměřujeme především na střechy rodinných budov, výrobních hal nebo 

zemědělsky využívaných stavení, kde se v současnosti nejčastěji můžeme setkat s aplikací 

FVE. Samozřejmě s příchodem nových technologií musíme počítat i s instalacemi FV panelů 

do obvodových pláštů budov, či stropních konstrukcí. S instalacemi FVE na střeše budovy 

musíme počítat s plošným zatížením o cca. 15 kg/m
2
 vyšším než normálně. Dále musíme mít 

na mysli možnost sesunutí konstrukce ze šikmých střech, která může nastat při tepelném 

namáhání střešní konstrukce [45].     

12.3    Nebezpečí pádu 

     Nebezpečí pádu je neodstranitelné. Proto se snažíme vždy riziko minimalizovat a dbát 

bezpečnosti jak záchranářů, tak zachraňovaných. Za nebezpečný pád se počítá již pád z výšky 

nad 1,5 metru a pád do nebezpečného prostředí. Nejčastější příčiny pádu jsou: vnější vlivy 

(výbuch), propadnutí, ztráta rovnováhy, fyzické vyčerpání, zřícení konstrukcí, povětrnostními 

vlivy (náledí, nárazový vítr) [45]. 

      Nebezpečí pádu je s FVE spjato především při hašení střešních konstrukcí, kdy dochází 

k rozebírání střešního pláště nebo střechy. Instalace na plochých střechách představují 

překážku, kde vzniká možnost zakopnutí o konstrukci nebo o kabeláž. Na sedlových 

střechách, kde je instalována FVE  po celé ploše, není možnost výstupu hasičů na krytinu 

(kluzké a nenosné FV panely), špatný přístup ke krytině, možnost zakopnutí o kabeláž 

stejnosměrného napětí nebo dle fáze požáru nemožnost sebezajištění k nosným konstrukcím 

FVE (možnost sesunutí celé konstrukce FVE). Nemožnost plné soustředěnosti na práci při 

pohybu v blízkosti drahých zařízeních [45]. 
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12.4     Nebezpečí intoxikace 

    Při požáru dochází k uvolnění toxických látek, které ohrožují zdraví člověka. Samozřejmě 

ohrožení se odvíjí od druhu, době expozice a množství toxické látky. Dále je nutné vzít 

v potaz cestu aplikace nebezpečné látky do organizmu (rozlišujeme vdechnutím, požitím nebo 

vstřebáním kůží, či sliznicemi). V souvislosti s požárem  FVE můžeme počítat s tepelným 

rozkladem těchto látek .  

EVA folie (ethylenvinylacetát) 

     Jedná se o průhlednou hořlavou látku s teplotou tání 105°C.  Při tepelném rozkladu 

dochází ke vzniku uhlíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, kyseliny octové a jiných 

nebezpečných látek [46]. 

 

PET folie 

     Jedná se o látku mléčné barvy, s teplotou tání   250-260°C a teplotou vzplanutí 390-410°C 

Při  tepelném  rozkladu  dochází  ke  vzniku  oxidů  uhlíku  a acetaldehydu [46]. 

Izolace z polyetylen (dále PE)a polypropylen (dále PP) 

 PE  

      Jedná se o hořlavou látku s teplotou tání cca 130°C, teplotou vzplanutí 370°C a teplotou 

vznícení 390-400°C Při hoření se tvoří CO (extrémně hořlavý, toxický). Při vysokých 

teplotách  je  možný  vznik  látek  s  dráždivými  nebo senzibilizujícími účinky. 

 

  PP  

     Jedná se o hořlavou látku s teplotou tání 160-170°C, teplotou vzplanutí 350-370°C a 

teplotou vznícení370-390°C. Při hoření vznikají dráždivé plyny a hustý kouř, látka se 

rozkládá a vzniká CO, CO2  a H2O [45]. 

 

Izolace z PVC (polyvinylchlorid) 

     Jedná se o hořlavou látku s teplotou vzplanutí 345-530°C a teplotou vznícení 435-530°C: 

Při tepelném rozkladu dochází ke vzniku toxických zplodin zejména chlorovodíku a oxidů 

uhlíku. 

    Při současném trendu podpory FVE integrovaných do fasád budov, kde jsou převážně 

používané nové materiálu, různé FV fólii nebo FV materiály 4 generace. Zvyšuje se 
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nebezpečí intoxikace prvky jako je arsen nebo sloučeninami jako je kyselina HF a dalšími 

nebezpečnými látkami, které se v novodobých technologiích využívají [45].  

Nebezpečí intoxikace při užití akumulátorů 

     Jako elektrolyt je v bateriích používána kyselina sírová (H2SO4). Jedná se o nehořlavou 

bezbarvou kapalnou látku. Látka je olejovitá se slabým zápachem. Teplota varu je u 37,8% 

roztoku 112°C. Teplota tání je stanovena na - 60°C. Kapalina má vyšší hustotu než voda 

1,285. Při tepelném namáhání dochází ke vzniku par, které způsobují poleptání kůže a sliznic. 

Při vysokých koncentracích může dojít k zástavě dýchání a činnosti srdce. 

     Dále se při požáru FVE při využití akumulátorů můžeme setkat s látkami: CdO, PbSO4, 

Ni2O3), Tyto sloučeniny uvolňují v podmínkách požáru jedovatý kouř, který je závislý od 

převažující náplně akumulátoru [45]. 

12.5     Nebezpečí poleptání  

    K nebezpečí poleptání může dojít při působení samotných chemikálií nebo v kombinaci 

s dalšími látkami. Poranění dělíme:  

 Zevní poleptání X vnitřní poleptání;  

 s okamžitým působením X  se zpožděným účinkem; 

 podle rozsahu.  

      Zevní poleptání závisí na době působení a koncentraci chemikálie.  Vnitřní kontaminace 

způsobuje poleptání vnitřních orgánů (především sliznic). Látka může být vstřebávána 

organismem a dochází buď k okamžité intoxikaci organizmu nebo k intoxikaci organismu 

s dobou latence 8  až 24 hodin. Podle rozsahu a důležitosti zasažených vnitřních orgánů hrozí 

ohrožení i základních životních funkcí.  

     Základní příznaky poleptání jsou: 

 Palčivá bolest kůže (zarudnutí, odlupování, tvorba puchýřů); 

 změna barvy poleptaného oblečení (žíravé látky vstupují do reakce s okolím); 

 chemické reakce za vzniku tepla a par; 

 rozpadávající se oděv; 

 sykot, praskot. 

     V současných konstrukcích akumulátorů se nachází žíravé elektrolyty jako např: (H2SO4, 

KOH, NaOH), které při tepelném, či mechanickém namáhání můžou z obalu uniknout. 

Většina kyselin nepříznivě působí na kovy, co může způsobit i podružné nebezpečí. Kyselina 
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sírová koroduje většinu kovů a zároveň dochází ke vzniku vodíku. Při požáru kyselin dochází 

ke vzniku žíravých plynů a par z obsažených sloučenin [45].  

12. 6    Nebezpečí výbuchu 

     Výbuchy můžeme rozdělit na fyzikální a chemický. Na hrozící výbuch mohou upozornit 

např. zvukové efekty (praskot, vibrace) nebo viditelné deformace zařízení. Výbuch je 

demonstrován hlukovými projevy tlakovým rázem, sálavým teplem nebo zplodinami hoření. 

Při výbuchu dochází k usmrcení a poranění osob, k narušení staveních konstrukcí (zasažení 

nebo poškození zásahových a únikových  cest), úlet fragmentů (poškození  požární  techniky,  

věcných  prostředků  a  zařízení požární ochrany) nebo ke vzniku, rozšíření či uhašení požáru 

[45]. U akumulátorů může dojít k fyzikálnímu výbuchu při zkratu nebo při přebíjení 

akumulátorů, kdy dochází k průchodu velkého množství proudu a dochází k uvolňování 

plynů, které nemají kam unikat. Dochází k nárůstu tlaku a následné explozi.  

     Chemický výbuch může způsobit přítomný vodík, který se uvolňuje při nabíjení, přebíjení           

nebo při vysoké teplotě elektrolytu [45].   
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13. Riziko spjaté s požárem FVE 

Při požáru FVE se mohou jednotky požární ochrany setkat s následujícími nebezpečími. 

 JPO nemusí zjistit přítomnost FVE v objektu; 

 při příjezdu JPO nezná velitel zásahu typ FVE, umístění rozvaděčů, ovládacích panelů, 

umístění střídačů, popřípadě schémata zapojení a vedení kabeláže stejnosměrného 

napětí. Totéž platí o bezpečnostních službách nebo majiteli, kteří sami nevědí 

parametry a schémata zapojení FVE; 

 každá FVE se liší protékajícím proudem a napětím na DC části, v závislosti na 

zapojení jednotlivých větví a intenzitě dopadajícího záření. Jedná se o sériové, 

paralelní a sérioparalelní zapojení. Sériové zapojení - (při sériovém zapojení panelů 

PROUD (I) zůstává konstantní a NAPĚTÍ (U) se násobí počtem zapojených FV 

panelů.  Při paralelním  zapojení – se I násobí počtem zapojených řetězců, popřípadě 

FV panelů a U zůstává konstantní. Sérioparalelní zapojení – dochází k navyšování 

obou veličin dle typů zapojení jednotlivých větví FV panelů. (Příklad: 12 panelů U=24 

V, I= 8 A do série dá v DC okruhu 12 x 24V=288 V a I = 8 A); 

 nebezpečí při rozebírání střešních konstrukcí, jelikož kabeláž se stejnosměrným 

napětím nejde vypnout. Možnost přerušení kabeláže s napětím až 1000 V, což může 

vést ke vzniku el. oblouku; 

 při hašení FV komponentů ať již na DC straně (generátorové skříně, jistící prvky, 

vodiče nebo panely) a nebo AC ( střídače), dochází po uhašení plamenného hoření 

kabeláže pod napětí k stálému přeskakování el. oblouku mezi vodiči a zahřáté vedení 

opět iniciuje plamenné hoření. U AC stany záleží na proudové ochraně a možnosti 

opětovného nahození; 

 při odpojení střídače v technologickém kontejneru, musíme počítat s aktivní výrobou 

ostatních střídačů. Pokud nevypneme všechny instalované střídače, nemůžeme si být 

jistí neaktivním stavem ostatních střídačů; 

 při vyřazení střídače DC/AC, jsou všechny komponenty před střídačem na jeho DC 

straně dál aktivní;  

 u VN nestačí odpojit AC vedení od střídače, protože vedení není galvanicky odděleno 

od sekundárního vinutí VN; 

 nezjistitelnost majitele FVE  a následné komplikace při předání místa zásahu; 

 při požárech, které vznikly v souvislosti se zřícením budovy, můžeme počítat (pokud 

je nainstalována FVE) s aktivní výrobou panelů, s výstupem napětí na přerušených 

pólech, pokud nedošlo k zavalení nebo zasypání panelů. 
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14. Provedené měření a experimenty s FVS 

14.1      Experimenty s nefunkčními panely 

      Pokusy byly provedeny na monokrystalických panelech neznámého výrobce, které byly 

vyřazeny z prodeje kvůli nefunkčnosti. První panel jsme se pokusili zapálit autogenovou 

soupravou. Záměrem měření bylo, zda dojde k vzplanutí FV modulu a po oddálení plamene 

k samostatnému hoření sendvičové skladby panelu. Panel byl ustaven v nerezové lodně, 

podepřen železným profilem a nastaven na sklon cca. 60 stupňů. Při opakovaných pokusech 

došlo k chvilkovému plamennému hoření při oddálení otevřeného plamene (cca do 5 vteřin). 

Modul se narušil jen v místě tepelného namáhání a jelikož nedošlo k popraskání vrchních 

krycích vrstev, nemohly vyhořet hoř. soubory (viz fotodokumentace a snímky z 

 termokamery).  

 

Obr. č. 40 – Pokus o zapálení FV modulu na PS Slovany za pomoci autogennové soupravy 
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Foto č. 41 – Viditelné plamenné hoření monokrystalického panelu iniciované autogenem 

 

     Druhý pokus byl proveden také s monokrystalickým panelem stejného typu. Jednalo se o 

dva pokusy s panely ustavenými buď v železné lodně s naftou, petrolejem a vodou, kde 

převážnou hořlavou složku tvořil petrolej. Panel byl nastaven pod úhlem 45 stupňů a 

podepřen železnou konstrukcí. Druhý panel byl ustaven vodorovně nad železnou nádobou 

s obsahem hořlavin ve výšce 70 cm. 

     Záměrem bylo zjistit chování konstrukce FV modulu v podmínkách požáru. FV modul 

v teplotách do 300 až 350
o
C nevykazoval žádnou významnou tepelnou degradaci. Přibližně 

od této teploty docházelo k praskání krycího skla a při teplotách vyšších jak 450
o
C docházelo 

k viditelnému hoření uvolněných vnitřních fólií. V poslední fázi požáru zbyl z modulu 

hliníkový profil s vypadanými a popraskanými krycími vrstvami. Pro dosažení tohoto stavu se 

musela teplota panelu pohybovat okolo nad 500 
o
C. 

 

Obr. č. 42 – Snímky z termokamery při prováděném pokusu 
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Obr. č. 43– Chování monokrystalického panelu při teplotách okolo 300 – 350 
o
C 

 

 

Obr. č. 44 a č. 45  - Chování polykrystalického panelu při teplotách okolo 450
o
C a vyšších 

    

 Tímto pokusem bylo prokázáno, že skladba FV modulu je nehořlavý soubor.  

14.2    Experimentální měření  s funkčními panely zapojenými do série  

 

14.2.1    Popis objektu 

      Zkušební objekt se nachází v areálu bývalého vojenského letiště Líně Plzeň-Sever. 

Konstrukce FVS byla nainstalována na obdélníkový objekt bývalé tělocvičny, ke které jsou 

z jihozápadu připojena sociální zařízení se saunou přes průchozí chodbu. Ze severní strany 

navazuje sklad na cvičební nářadí (viz obr. č. 46). Jedná se o cihlové budovy, které jsou 

v určitých intervalech vyztuženy betonovými sloupy. Budovy jsou jednopatrové, strop u 

tělocvičny se skládá z dřevěných trámů, pobitých prkny z obou stran. Krov je tvořen trámy 

poskládanými rovnoběžně s bočními zdmi, úhlopříčně zavětrován a pobitý prkny kolmými na 
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tyto trámy. Střešní krytina je dvojího typu. Na prkna je instalovaná asfaltová lepenka, na 

kterou je hřebíky přichycen hliníkový plech (alu kryt) nebo jsou na prkna přiklepané latě 6 

krát 4 cm, které jsou pokryty pálenými taškami. Objekt je odpojen od el. energie a je 

dlouhodobě nevyužíván. 

 

 

Obr. č. 46 – Výkres střechy s umístěním panelů 

 

14.2.2    Typ instalace, zapojení 

      Jednalo se o dva samostatné plně funkční stringy, které byly složeny z monokrystalických 

článků s parametry uvedenými níže v tabulce (hodnoty ze štítku na zadní straně panelu). Třetí 

string se skládal ze 3 monokrystalických panelů různé velikosti neznámého výrobce, které 

byly určeny k likvidaci po rozbití kroupami. Panely i přes rozbité krycí sklo generovaly napětí 

a byly použity především pro měření hodnot el. napětí. První string tvořily dva panely, které 

byly instalovány na pálené krytině. Pálená krytina byla tvořena z pálených tašek žihelek 

neurčeného stáří (viz obr. č. 47).  Panely byly usazeny na hliníkových profilech, které držely 

na nerezových hácích. 
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Výstupní vedení bylo svedeno solárními 

kabely vnitřní stranou krovu (ve směru 

naznačení) na spodní straně trámu, kdy po 

cca 2 metrech došlo k přidělání kabelových 

rozvodů na sloup, po kterém byl kabel 

dotažen ke stropu a přes strop do tělocvičny. 

Kabeláž byla zakryta konstrukcí 

z protipožárního sádrokartonu s požární  

Obr. č. 47 – Instalace FVS na pálené krytině               odolností 15 minut, aby se podmínky co nejvíce 

přiblížily podkrovnímu bytu.  V instalaci není použit střídač, co znamená, že kabeláž je při 

slunečním záření stále pod napětím až ke spotřebiči. Předpokládané maximální napětí na 

prázdno bylo 80 V. Druhý string tvořily dvě řady panelů po 6 kusech nad sebou, které byly 

zapojeny do série (viz obr. č 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 48 – FVE instalovaná na hliníkových tabulích 

     Při plném výkonu dosahovala sol. elektrárna cca. 1800 Wp a při napětí na prázdno cca 

480V. String byl nainstalovaný na střešní konstrukci tvořenou hliníkovými tabulemi. Solární 

panely byly posazeny na hliníkových profilech,  instalovaných přímo do nosné konstrukce 

střechy (krokve). Na fotografii je vidět výstupní solární vedení, které je vedeno v dřevěném 

trámu 0.1x0.12x5m  po střešní krytině a dále svedeno po plášti budovy ke spotřebiči. String 

neobsahoval střídač. 
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    Třetí sériové propojení 

panelů bylo uloženo přímo 

na hořlavé krytině, kterou 

tvořila asfaltová lepenka 

(IPA) a podbití z prken (viz 

obr. č. 49). Toto zapojení 

mělo sloužit pro porovnání 

různých typů používaných 

krytin. 

 

      

 

Obr. č. 49– Instalace 3 FV panelů rozbitých kroupami na lepenkové krytině, které fungovali bez znatelných 

rozdílů 

     Před provedením experimentálního pokusu na FVE jsme provedli několik jednoduchých 

měření pomocí voltmetrů a klešťových ampérmetrů týkající se dané problematiky. 

     

14.2.3    Vznik elektrického oblouku 

     Při přiblížení dvou pólů solárního vedení jsme neměli žádný problém s natáhnutím el. 

oblouku (viz obr. č. 50, 51), i když v daný moment pracoval FVS  zhruba  na jednu pětinu 

výkonu (300W, 480V a 1,5A) . Literatura udává, že el. oblouk dosahuje teploty až 3000 
0
C. 

Další fotografie se nachází v příloze č. 4.  

 

Obr. č. 50 – V levé části  je ukázáno přiblížení dvou pólů solárního vedení, v pravé části obrázku iniciace hořl. 

souboru el. obloukem 
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Při iniciaci oblouku ve vodě bylo patrné, jak se voda rozkládá na vodík a kyslík (viz obr. č. 

51). Voda začala bublat a docházelo k mléčnému zakalování. Na obrázku vedle vidíme 

natáhnutí el. oblouku o hliníkový plech. 

 

Obr. č. 51- Vznik el. oblouku v PET láhvi s vodou vlevo a vpravo vznik el. oblouku přes hliníkový plech 

     Dále jsme se zaměřili na nebezpečnost el. oblouku při rozebírání střešních konstrukcí.  

Provedli jsme různé simulace přerušení solárního vedení, ke kterému jsme použili technické 

prostředky JPO vhodné pro přerušení solárního vedení. K přerušení solárního vedení jsme 

použili elektro-nůžky do 1000V, které jsou v základní výbavě cisteren JPO a dále byla použita 

bourací sekyra, která měla dřevěnou násadu. Je samozřejmé, že pokud byl přerušen pouze 

jeden pól izolované soustavy, nedošlo k žádnému jiskření ani vzniku oblouku. Pokud jsme 

záměrně porušili solární vedení obou vedení, docházelo k zaznamenatelnému jiskření ( viz 

obr. č. 52). Při využití el. nůžek do 1000V probíhal pokus stejně. Proto je doporučeno 

přestříhávat kabely jednotlivě, pokud je nutné provést přerušení obou pólů současně, je 

zapotřebí provést to co nejrychleji. Samozřejmě  při přerušení obou pólů najednou dojde ke 

vzniku el. jiskření, popřípadě ke vzniku el. oblouku a hrozí nebezpečí další možné iniciace 

požáru.  

 

Obr. č. 52-Přeseknutí solárního vedení bourací sekyrou při napětí okolo 500V. Voltmetr ukazuje zápornou 

hodnotu, protože má přehozené póly. 
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14.2.4    Měření krokového napětí 

    Měření jsme prováděli tak, že jsme mínusový pól připojili na zemnění objektu tělocvičny a 

s plusovým  pólem jsme prováděli různá měření. Při měření krokového napětí jsme při prvním 

pokusu narazili na problém, kdy měření narušilo nejspíše kvalitní pospojování veškerých 

kovových materiálů. Proto jsme první den 

naměřili neadekvátní hodnoty, které nebyly 

reálné. Třeba ve vzdálenosti 30 metrů se krokové 

napětí nelišilo od napětí panelů na prázdno. 

Zajímavé a pro mě dost překvapivé bylo natažení 

el. oblouku na nadzemním hydrantu, který stál ve 

vzdálenosti cca. 30 metrů od pólu přichyceného 

na uzemnění hromosvodu. To bylo nakonec 

vysvětleno tím, že všechny kovové části byly 

pospojovány, proto došlo k iniciaci el. oblouku 

(viz obr. č. 53).  

 

Obr. č. 53 – Vznik el. oblouku 30 m od připojení jednoho pólu na zemnící soustavu hromosvodu objektu. 

   Druhý den jsme měření opakovali. I když nebylo příznivé počasí, tak se výkon FVS 

pohyboval na zhruba 20 % maximálního výkonu elektrárny. Provedli jsme ve vzdálenosti 5 

metrů půlkružnice, kde jsme si označili vzdálenosti. Vždy v jednotlivých 5 metrových úsecích 

byly stanoveny dvě sondy, které byly vzdáleny jeden metr od sebe, který představuje přibližně 

lidský krok. Na těchto sondách bylo provedeno měření napětí, které v prvním úseku dosáhlo 

maximálně 18V, i když napětí na pólech bylo 480V (viz obr. č. 54). Samozřejmě, že s větší 

vzdáleností docházelo ke snižování naměřených hodnot napětí.   

Výsledek měření ukázal, že by nemělo dojít ke vzniku nebezpečného krokového napětí ani při 

průchodu maximálního využívaného napětí 1000V stejnosměrného napětí. 
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Obr. č. 54 – Výkres měření krokového napětí s naměřenými hodnotami 

 

14.2.5    Izolace člověka při zásahu 

       Při měření krokového napětí jsme narazili na zajímavý problém, že zásahová obuv Haix v 

relativně suchém prostředí vykazovala výrazně horší izolační schopnosti, než sportovní obuv 

zúčastněných. To jsme prokázali měřením rozdílů potencionálů  mezi přítomnými  a půdou.  

U zásahové obuvi bylo naměřeno v relativně suchém prostředí napětí 256V. U rozlišných 

typů sportovní obuvi se hodnoty pohybovaly okolo 20V. Takových hodnot bylo naměřeno u 

zásahové obuvi na dřevěné podložce. To se ale obrátilo hned druhý den, kdy vydatně zapršelo 

a zásahová obuv byla ve vlhkém prostředí na stejných izolačních hodnotách jako den 

předchozí (256V). Zato sportovní obuv se výrazně zhoršila a naměřené hodnoty dosahovaly 

hodnot okolo 350 až 400V (viz obr. č. 55).  
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Obr. č. 55– Porovnání izolačních schopností zásahové obuvi  Haix a sportovní obuvi neznámého výrobce při 

relativně suché půdě  

      Dále proběhl jeden 

neplánovaný pokus. Jeden 

z přítomných elektrikářů 

prokázal izolační 

schopnost bot v praxi, 

kdy využil hliníkový 

plech, na kterém byl 

přiložen jeden pól a druhý 

pól si vzal do holé ruky. 

Přitom rozdíl napětí v tu 

dobu činil na pólech 

480V. (viz obr. č. 56).  

Obr. č. 56 – Jeden pól umístěn na plechu a druhý v holé ruce člověka při napětí okolo 480 V   

Z výsledků měření se potvrdilo, že pokud člověk v relativně suchém prostředí neuzavře 

izolovanou soustavu přímo přes tělo nebo dobrý vodič, nehrozí od stejnosměrného napětí 

žádné nebezpečí. To se ale nepotvrdilo ve vlhkém prostředí, které je pro jednotky požární 

ochrany významnější.  

 

14.2.6     Nebezpečí při povodních a hasebním zásahu při použití vody 

     Při tomto pokusu jsme se zaměřili na možnost porušené izolace solárních kabelů, které 

jsou buď přímo ponořené do vody nebo se do kontaktu s vodou dostanou v průběhu hasebního 

zásahu. K tomuto příkladu jsme přiřadili i možnost nebezpečí zaplavení střídače vodou při 
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povodních, kdy se následné čerpání provádí až při poklesu okolní hladiny. Střídače 

instalované v objektu jsou uloženy v ochranné skříni, která nemá žádnou ochranu proti 

proniknutí vody (dle projektanta IP 20 v objektu, IP 44 ve venkovních prostorech viz ČSN 33 

2000-5-|5) V tomto okamžiku můžeme počítat se změnou meteorologických podmínek a se 

zvýšením intenzity slunečního záření. Proto jsme se snažili nasimulovat vznik nebezpečné 

situace a provést základní měření. Měření se provádělo na FVS pana Ing. Kadlece 

v Radošovicích (autorizovaný inženýr pro techniku provozování staveb a spec. technická 

zařízení), který se podílel na provedených měřeních. Pro simulaci zatopeného prostředí jsme 

použili dětský nafukovací bazének, do kterého jsme nalili souvislou vrstvu vody cca 5 cm (viz 

obr. č. 57). 

Obr. č. 57  – Uložení pólů do dětského bazénku a měření napětí proti vodě ve vzdálenosti 1m 

      Poté jsme do vody uložili oba póly z jednoho stringu cca 10 cm vzdálené (string byl 

tvořen 9 panely značky Trina solar TSM PC 05, které byly zapojeny do série, naměřené napětí 

na stringu se pohybovalo okolo 328V, maximální proud panelu udaný od výrobce 7,7A a 

naměřená intenzita záření při konání pokusu 300W/m
2
, takže výkon FVS zhruba 30%). 

V první řadě jsme se zaměřili na vznik el. oblouku. Chtěli jsme zkusit, v jaké vzdálenosti je 
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možné iniciovat el. oblouk pod vodou. Tento jev vznikal jen při maximálním přiblížení pólů a 

se zvětšením vzdálenosti došlo k okamžitému přerušení el. oblouku. Je samozřejmé, že 

vzdálenost  pro vznik el. oblouku je 

ovlivňována hned několika parametry, jako 

je např. teplota, ionizační prostředí a 

procházející proud. Dále bylo dobře vidět, že 

i s větší vzdáleností dochází k elektrolýze  

vody, což by při dlouhodobém působení 

mohlo v nevětraných prostorech vést ke 

vzniku výbušného prostředí(zvýšená 

koncentrace H2) (viz obr. č. 58). 

 Obr. č. 58 – Elektrolýza vody při procházejícím napětí 328 V  DC   

       Nebezpečí úrazu el. obloukem ve vodním prostředí nepředpokládáme za úplně 

pravděpodobné, i když při maximálním přiblížení obou pólů docházelo ke vzniku el. oblouku. 

My jsme se raději zaměřili na měření napěťových hodnot ve vodním prostředí, které bylo 

shledáno jako největší problém celé FV instalace. Pokusy měly co nejvěrněji imitovat 

ponořený střídač (pokud je instalovaný v objektu, nemá žádnou ochranu proti průniku vody) 

nebo přehořelé solární vedení. Solární kabely vedou vždy společně, proto je pravděpodobné 

přehoření obou pólů solární instalace.  Zde by mohlo dojít k uzavření izolované soustavy přes 

vodu, která se na místě požáru již nachází z porušených instalací nebo se začne dodávat při 

provádění hasebních prací do požářiště. Proto jsme ponořily oba póly FVS  do vody v krátké 

vzdálenosti a provedli jsme různé měření ve vodní hladině. Při počátečních úvahách jsme 

nepočítali s vysokými hodnotami. U izolované soustavy by mělo dojít k průchodu el. proudu 

cestou nejmenšího odporu (předpokládaný průběh viz obr. výše). K měření jsme používali 

pouze voltmetr. Při ponoření pólů do vody bylo na výstupu (pól-pól) 328V. Ve vzdálenosti 1 

metru bylo napětí (pól-voda) o 100 V nižší. Ve vzdálenosti 1 metru od obou pólů jsme 

umístili dvě sondy, které byly od sebe vzdálené 1m a 50cm. U sond vzdálených 50 cm jsme 

naměřili napětí na sondách 78 V. U sond vzdálených 1m už napětí dosahovalo až 130V (viz 

obr. č. 59).   
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Obr. č. 59– Výkres provedených měření v bazénku 

 Když vezmeme v úvahu, že některé stringy dosahují až 1000V stejnosměrného napětí, 

zjistíme, že již při tak nízkých napětích se 

dostáváme na nebezpečné hodnoty napětí. 

Jelikož přítomným připadalo měření 

nepřesné, ponořil pan Kadlec prsty těsně 

vedle sebe do vody ve vzdálenosti cca.1 

metru od pólů, jelikož by DC napětí mělo 

téci nejkratší cestou (viz obr. č. 60) 

Obr. č. 60 – Červená šipka značí směr předpokládaného pohybu napětí izolované soustavy ve vodě 

 I když cítil brnění, nedalo mu to a roztáhl ruce na nepřesně určenou vzdálenost. Po rozpažení 

rukou došlo k průtoku el. proudu. Tento jev byl zajímavý, jelikož byla použita  čistá voda ze 

studny (odpor čisté vody se udává maximálně do 2000 ohmů) a odpor vody je nižší než odpor 

lidského těla (5OOO ohmů), přesto byl zasažen el. proudem.  

     Pokud si představíme siločáru procházejícího napětí o průměru bazénku, pak její celkové 

napětí na jednotlivých bodech se rovná napětí na výstupu obou pólů. Po diskuzi s profesory ze 
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ZČU, fakulta elektrotechnická se došlo k závěru, že napětí se s rostoucí vzdáleností bude 

lineárně snižovat. Z toho plyne, že když přijdeme do styku s napětím na pólech 328V ve 

vzdálenosti 1 m, máme krokové napětí 128V ve vzdálenosti 1m, pak ve dvou metrech se 

dostaneme na polovinu (64V). Samozřejmě šíření napětí a proudu ve vodě je závislé na více 

parametrech, ale samozřejmě nejvíce na čistotě vody.  Další nevýhoda je, že navlhnutím věcí 

snižujeme odpor ochranných oděvů, tak odpor lidského těla. Tento fakt byl tak zajímavý, že 

jsme provedli další pokusy, kdy jsme zařadili odpor v podobě 100W žárovky, kdy jsme se 

snažili rozsvítit žárovku přes vodu. To se v centimetrových(cca 3 cm) vzdálenostech povedlo, 

ale nedošlo k úplnému rozsvícení (viz příloha č. 4 ). 

      Z toho vyplývá závěr, že bychom neměli vstupovat do zatopených místností s umístěným 

střídačem, dokud nezajistíme vypnutí stejnosměrné části kabeláže ke střídači. Při provádění 

hasebních prací se nedoporučuje vstupovat do souvislé vrstvy vody, kde hrozí možnost 

spojení obou pólů FV instalace s souvislou vodní hladinou. Dále musí jednotka při použití 

vodního proudu dodržovat zásady hašení el. zařízení pod napětím s ohledem na hodnoty 

přítomného napětí v FVS. Při celkovém shrnutí se dostáváme k problému, že VZ by měl mít 

k dispozici minimálně operativní kartu, kde by zjistil základní informace a nebezpečí. 

14.3    Požár střechy s nainstalovanou funkční solární elektrárnou 

    

     Dne 30. dubna 2012 ve 12:47 byla provedena 

iniciace krovu s 3 funkčními stringy. Iniciace byla 

provedena hranicí suchého smrkového dříví o objemu 

0,25 m3 (viz obr. č. 61), jejíž tepelný výkon byl 

přepočítán na 1883 MJ (při 25% vlhkosti).  

 

Obr. č. 61 – Hranice využitá k iniciaci požáru (1883 MJ) 

 

14.3.1     Popis FVE před iniciací objektu   

   Jedná se o dva samostatné stringy, které jsou složeny z monokrystalických článků. Rozměry 

článků byly: výška 158 x šířka 81 x výška profilu 3,5cm (viz obr. č. 62).  Technická data jsou 

uvedena v tabulce. 
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Obr. č. 62 – Celkový pohled na FV instalace - instalace na plechové krytině a krytině tvořené z pálených tašek 

Panel - Solartec SST 72 – 155                                                                          ( 14 – 1) 

Pmax Maximální výkon Wp 

Unom   Nominální napětí 24 V 

Umpp Napětí, při kterém dodává panel max. 

výkon 

34,4 V 

Impp Proud, při kterém panel dodává max. 

výkon 

4,79 A 

U oc Napětí fotov. panel naprázdno 43,7 V 

Isc Zkratový proud 4,43 A 

Uvedené hodnoty použitých panelů při pokusech 

První string tvoří dva panely, které jsou instalovány na pálené krytině. Panely jsou usazeny na 

hliníkových profilech, které drží na nerezových hácích. Výstupní napětí je svedeno solárními 

kabely vnitřní stranou krovu ve směru naznačení na spodní straně trámu. Kabel byl zakryt 
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protipožárním sádrokartonem, který byl uložený přímo na krov bez nosné konstrukce. Tento 

typ instalace vedení byl použit pro co 

nejvěrohodnějšímu přiblížení ke 

konstrukci  podkrovního bytu, 

abychom zjistili dobu, za jakou dojde 

k přehoření solárních kabelů a 

nastane nebezpečí úrazu el. proudem. 

Dále nebylo použito jiné izolace.  

Z podkroví bylo solární vedení taženo 

skrz strop a podél stěny kolmo k zemi 

(viz obr. č. 63). 

Obr. č. 63 – Vytvoření sádrokartonové konstrukce z protipožárního sádrokartonu k zakrytí solárních 

kabelových rozvodů 

 Ve spodní části je solární kabel protažen zdí ven. V instalaci není použit střídač, co znamená, 

že kabeláž je při slunečním záření stále pod napětím až ke spotřebiči. Předpokládané 

maximální napětí na prázdno je 80V. 

     Druhý string tvoří dvě řady panelů po 6 kusech nad sebou, které jsou zapojeny do série.To 

znamená, že při plném výkonu dosahuje sol. elektrárna  maximální napětí na prázdno cca 480 

V, 1800W a 6A. String je nainstalovaný na krytině tvořenou hliníkovými tabulemi. Solární 

panely jsou posazeny na hliníkových profilech, které drží na kombišroubech. Zde byly solární 

kabely vedeny ve vydlabaném trámu. Dále byly přidány vodiče od ostatních panelů, kterými 

byla prováděna veškerá měření, abychom dokázali měřit co nejdelší dobu (viz obr. č. 62, 64). 

      Z druhé strany s objektu byly 

instalovány 3 sériově zapojené 

panely, které byly jenom položené na 

lepenkové střeše. Panely byly rozbité 

od krupobití, ale byly funkční. Hlavní 

důvod instalace těchto panelů byl, 

jestli dokážeme naměřit časovou 

odlišnost v době fungování 

v závislosti na typu krytiny. 

 

Obr. č. 64 – Obě FVE před zahájením měření 
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Záměr měření byl následující:  

 Zjistit, jestli bude FVE při tepelném namáhání funkční po celou dobu požáru; 

 Změřit napětí a jak se bude měnit v podmínkách požáru; 

 Zjistit, jestli má tepelné namáhání vliv na účinnost FVE; 

 Rozdíly v chování FVE v závislosti na typu krytiny; 

 Jaké teploty vydrží solární kabel a při jaké teplotě nejspíš kabel nedokáže nadále plnit 

svůj účel. 

 

     Při iniciaci objektu jsme začali měřit základní parametry, jako napětí, V-A charakteristiky, 

teplotu za pomoci termočlánků, kterou duplicitně měřila termokamera. Měření zajišťoval  Ing. 

Hladík, který je zaměstnancem firmy Solartec, která poskytla FVS. Paralelně bylo měřeno 

napětí na 4 samostatných panelech, které nám mělo pomoc při stanovení doby funkčnosti 

panelů a při stanovení doby přehoření, či vyzkratování solárních kabelů. Toto měření 

zajišťoval Ing. Bělík, ZČU Plzeň 

 

14.3.2    Měření teploty FVS 

     Měření teploty na krytině z pálených tašek a lepenkové krytině bylo prováděno pomocí 

termočlánků typu K a vyčítání hodnot bylo provedeno na digitálním multimetru Axio met 

AX-594. Bohužel u obou výše jmenovaných krytin došlo nejspíše k okamžitému přehoření 

přenosového kabelu a měření nebylo úspěšné. Měření teploty na hliníkové krytině bylo 

provedeno multimetrem UNI-T 804 a použitý termočlánek typu K. Měření na hliníkové a 

pálené krytině bylo duplicitně přeměřováno termokamerou.  

 Měření teploty na hliníkové krytině  

     Na hliníkové krytině termočlánek již fungoval a zde docházelo k velmi pomalému ohřívání 

panelů. To bylo nejspíše způsobeno adsorpční schopností plechu a vzduchovou mezerou mezi 

krytinou a panely, která tvořila 8 cm. Panely dlouho držely konstantní teplotu (viz obr. č. 66), 

kde jsou zaznamenány naměřené hodnoty z termočlánku. Teplota termočlánku se na začátku 

požáru zvyšovala v stupňových hodnotách. I při plném rozvoji požáru nedocházelo k nijak 

dramatickým nárůstům teploty. Teprve s jasným prohoříváním prken, asfaltové lepenky a 

plameny mezi taškami došlo k extrémnímu nárůstu teploty až (600C°) za krátký časový úsek. 

Při této teplotě došlo k viditelné degradaci jednoho z panelů, kdy také bylo přerušeno měření 

termočlánkem. Vše je patrné ze snímků termokamery (viz příloha č. 5). Doba mezi začátkem 

znatelnějšího nárůstu teploty a propadnutím prvního panelu byla do 5 minut. Celková doba od 
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iniciace požáru až do ukončení měření a viditelné tepelné degradace jednoho z panelů byla 

cca 17 minut. 

 

Obr. č. 65 –  Graf měření termočlánku na hliníkové krytině, kdy vodorovná osa udává čas  a svislá teplotu 

 

 Měření teploty na pálené krytině 

    Měřením  teploty na  pálené krytině probíhalo za pomoci termokamery Fluke Ti 32, 

s rozsahem měřených hodnot -10 až 600 
o
C. Tato termokamera provádí měření teplot a 

snímků současně. Na pálené krytině byla instalace FV panelů umístěna výše (cca 15 cm od 

vlny tašky). Na snímcích z termokamery jsou potvrzeny hodnoty měření termočlánku, kdy je 

vidět velmi pomalý průběh ohřívání panelů. První snímek byl pořízen ve 16 minutě po iniciaci 

objektu, druhý snímek je pořízen v průběhu 17 minuty měření, kdy došlo k ukončení měření. 

Ze snímků termokamery a naměřené teploty na termočlánku je viditelný extrémní nárůst 

teploty, který proběhl v časovém úseku jedné minuty. Třetí snímek z termokamery je pořízen 

minutu po ukončením měření (18 minuta požáru). Panely i přes velkou plochu dobře 

odolávaly teplotám a nedocházelo k praskání výplní a k vysypání skla. Pokud teplota panelu 

nevzrostla k 400
o
C, nedošlo k deformaci panelu. Fotodokumentace z průběhu požáru je viz 

obr. č 66, 67 a v příloze č. 5. 

     

Obr. č. 66 – Současné snímky termokamery ukazující objekt minutu před ukončením měření 
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Obr. č. 67–Snímky z termokamery Fluke Ti 32 doplněné fotodokumentací z termokamery. 

Jedná se o zachycení konce funkčnosti FVE. Sníme uvádí 17 a 18 minutu měření, čož 

odpovídá ukončení měření a minutě po ukončení měření. Čas termokamery  byl posunut o       

00: 54:24  zpětně). 

14.3.3    Měření V-A charakteristik a výkonu FVE 

     Měření V-A charakteristik jsme prováděli měřícím zařízení VA charakteristik solárních 

článků ML 02x-1 na pálené krytině. Na hliníkové krytině jsme měřili měřícím zařízením 

HALM F1! 

 V-A charakteristika FVS instalovaného na pálené krytině  

Měření bylo vlastním měřičem V-A charakteristik název (ML – 02x), měřící rozsah 0 – 200V, 

0 – 10 A. 

     Výkon a proud se s rostoucí teplotou začal snižovat, což je zřetelné z obrázku č. 68, kde 

jsou znázorněny 2 grafy ze začátku a konce měření. Napětí se mělo s rostoucí teplotou 

snižovat, to se potvrdilo jen minimálním rozsahu, napětí se udržovalo na stejných hodnotách 
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po celou dobu požáru. Výkon se s rostoucí teplotou snižoval, ale také minimálně, protože 

zároveň klesala intenzita ozáření viz graf níže. To samé můžeme říct i o proudu, i když se měl 

proud držet na podobných hodnotách, klesal dle intenzity záření. Při měření proudu jsme 

dokonce očekávali, že by požár mohl naměřené hodnoty miniaturně ovlivnit ozářením panelů 

plameny, to se ale nepotvrdilo. Samozřejmě jsme počítali i s působení zplodin hoření, které 

mohly zastínit panely a snížit výkon FVS. Tento případ během měření nenastal. Naměřené 

hodnoty byly vyhodnoceny jako neočekávané, jelikož se očekávalo spíše klesající napětí (viz 

níže).  

  

 

 

Obr. č. 68 – Grafy V-A charakteristiky panelů umístěných na pálené krytině na začátku měření a těsně před 

koncem měření. Grafy byly doplněny průběhem  měření Uoc a Wmp v čase s intenzitou ozáření. 

 

 V-A charakteristika FVS instalovaného na hliníkové krytině 

Zde již naměřené V-A charakteristiky odpovídaly více prognózám přítomných elektrikářů (viz 

graf č. 69 a 70). Napětí s rostoucí teplotou mírně klesalo. Proud se držel na hodnotách 

odpovídající intenzitě slunečního záření. Celkově se ale teplota držela dlouho na nízkých 
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hodnotách, takže klesající napětí je znatelné až v závěru měření, kdy dochází ke skokovému 

navýšení teplot za krátký čas (doplňující grafy jsou uvedeny v příloze č. 7. 

 

Obr. č.  69 – Graf Uoc za čas při  měření V-A charakteristik  na hliníkové krytině 

 

Obr. č. 70 – Graf Isc za čas při měření V-A charakteristik na hliníkové krytině 

 

14.3.4    Měření napětí při požáru 

     Při požáru jsme provedli měření napětí vybraných panelů, které byly postupně tepelně 

namáhané vlivem požáru. Měření prováděl pan ing. Bělík, ZČU, fakulta elektrotechnická, 

použitá karta National Instruments PCI 6221(vyčítací karta počítače). Napětí se měřilo na 

krajním a prostředním panelu horní řady soustavy 12 panelů na hliníkové krytině. Dále se 

měřil jeden panel na pálené střešní krytině a jeden z panelů uložených na lepence. Podle 
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všech dostupných informací mělo napětí se stoupající teplotou klesat. To se však nepotvrdilo 

a napětí se udrželo po celou dobu měření konstantní. U jednoho panelu došlo dokonce až 

k ztrojnásobení hodnot napětí, ale to jsme přiřadili nejspíše k nějaké poruše izolace solárního 

vedení. I další náhlé výkyvy u ostatních panelů v konstantním napětí byly způsobeny 

nejpravděpodobněji jiskřením odhalené izolace, popřípadě místními zkraty. Všechny 4 

výsledky měření jsou znázorněny na grafu č. 71 s legendou ve spodní části grafu. I když 

hodnoty nejsou v souladu s dalším měřením, určitě měření napomohlo zjištění, že samostatné 

panely vyráběly el. energii i po propadnutí prvního panelu v řadě (u panelu nebylo měřeno 

napětí). Pouze v této době došlo k ukončení měření V-A charakteristik, což znamená, že 

muselo dojít k přerušení solárního vedení. Nejpravděpodobnější varianta byla přerušení 

solárního vedení u výstupu z FVE, kde se propadl výše zmíněný panel.  Měření napětí 

jednotlivých panelů probíhalo do viditelné deformace panelů, což bylo přibližně do 3 min.   

 

Obr.  č. 71– Graf udává hodnoty napětí za čas, naměřené na jednotlivých panelech při požáru střechy s FVE 

 

 Rozdíly v chování FVE v závislosti na typu krytiny 

     Na základě měření a viditelného průběhu požáru je průkazné, že na hořlavých krytinách 

dojde k rychlému rozšíření požáru pod instalaci a dochází k snižování napětí a výkonu. U  FV 
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systému instalovaného na hořlavé krytině dojde ke shoření celé instalace dříve, než přehoří 

solární vedení.  U nehořlavých krytin s FVE je doba ovlivnění výkonu a napětí mnohem delší. 

Instalace je plně funkční do doby, než začne docházet k prohořívání krytiny. Panely jsou plně 

funkční až do teplot nad 3000C (s ohledem na teplotní koeficient - Uoc-teplotní koeficient 

udává procentuálně snížení napětí při ohřátí o 1 stupeň Kelvina. Údaj se vztahovuje na 

teplotní rozpětí od -40 až +80 oC). S rostoucí teplotou dochází k rychlému úbytku napětí a 

výkonu. Funkčnost solárního vedení v podmínkách požáru záleží na umístění, svedení a 

konstrukci, v které je solární vedení svedeno a jaké izolační materiály jsou využity. 

Předpoklad je takový, že solární vedení ztratí izolaci, ale bude dál funkční po celou dobu 

požáru, dokud nedojde k propadnutí panelů nebo střechy. 

 

14.3.5    Měření teplotní odolnosti solárního kabelu 

     Při vyhodnocení měření termočlánků a termokamery jsme došli k závěru, že i přes vysoké 

teploty pohybující se nad teplotami tepelné degradace izolací solárních kabelů (teplota tání 

PE, PP od 130 do 170°C a teplotou hoření od 370 do 400 °C), nedošlo při měření k jasnému 

zkratu, který by zajistil beznapětový stav na solárním výstupu. U solární kabeláže vedené 

vnitřkem budovy, která byla uložena do sádrokartonové konstrukce, jsme nedokázali 

vyhodnotit odolnost solárního kabelu. Jelikož po 15 minutách tepelného namáhání 

sádrokartonové konstrukce (požární sádrokarton s protipožární odolností 15 min) došlo 

k propadnutí FVS a k ukončení měření.  
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15. Návrh bezpečnostních opatření pro provoz 

FVS a poznatky pro zásahové postupy JPO  

 

     Jednotlivé kroky zaměřené na zvýšení bezpečnosti FVS a snížení možnosti nebezpečí 

úrazu při zásazích JPO na stejnosměrné  části: 

 Pokud je v objektu instalovaná FVE, mělo by být zvýrazněno grafickým symbolem na 

elektroměru popřípadě na pojistkách upozornění, že v objektu je nainstalovaná FVE. 

V situaci, kdy je v objektu nainstalovaný FVS s přímým prodejem, je potřeba uvést 

polohu druhého elektroměru nebo provést normalizaci umístění elektroměru; 

 na jednotlivé instalace FVE by se měla zpracovávat DZP v rozsahu minimálně 

operativní karty (s informacemi o přítomnosti FVE, technický výkres instalace, typ 

FVE a schéma zapojení, stavební konstrukce, způsob bezpečného odpojení, vytvoření 

adresářů a použitelných kontaktů); 

 průzkum JPO nemůže v nepřehledném prostoru detekovat přítomnost stejnosměrného 

napětí, jednotky nedisponují adekvátní detekční technikou; 

 pokud se provádí hasební práce na zařízení pod napětím, užívá se přednostně hasební 

látky určené na zařízení pod proudem do 1000V; 

 metodické listy zemské hasičské školy v Německu uvádí následující: Pokud hasič vidí 

odhalené části kabeláže a hasí vodním proudem s proudnicí, která není určena pro 

hašení el. zařízení pod napětím, nepřibližuje se na vzdálenost menší než 5m při 

pracovním tlaku min. 5 barů s roztříštěným proudem a na více než 10m s kompaktním 

proudem při témže tlaku. (vzdálenost určena dle  DIN VDE 0132:2001-08). Pokud 

užíváme proudnici normalizovanou pro hašení el. zařízení pod napětím 1000V AC a  

1500V DC, jsou stanoveny odstupy mezi proudnicí a zařízením pod proudem na 1m 

při roztříštěném proudu a 5m při kompaktním proudu (vzdálenost určena dle DIN 

14365 – CM). Je zcela zásádní, aby zasahující hasiči viděli během hasebních prací  

vedení a rozvody a stát mimo vodivé prostředí (voda) Bojový řád JPO v ČR udává 

vzdálenosti při provádění hasebních prací el. zařízení pod střídavým napětím do 400V, 

kdy při požití standardizovaných proudnic je stanovena odstupová vzdálenost 

stanovena na 1,5 metru při roztříštěném proudu a 3,5 metru při plném proudu a tlaku 

0,4 MP;   
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 pokud je střešní konstrukce přístupná a jednotka má dostatek sil a prostředků, může 

odpojit vždy vstupní a výstupní kabel každé panelové větve (stringu), čím bychom se 

dokázali zbavit stejnosměrného proudu ve vedení od panelů ke střídači. Samozřejmě 

hrozí nebezpečí vzniku el. oblouku, proto je nutné užít technické prostředky určené 

pro tuto činnost. Samotné panely a vedení propojující panely mezi sebou zůstanou  

nadále nebezpečné; 

 pro půdní instalace s obytným podkrovím by měly být střídače instalované v co 

nejkratší vzdálenosti k FV instalaci, aby bylo co nejkratší solární vedení. Tímto 

způsobem by se výrazně snížilo riziko přehoření solárních kabelových rozvodů a 

zamezilo se vzniku nebezpečného prostředí pro hasiče;  

 dále by z hlediska bezpečnosti bylo vhodné umístit tyto vodiče do ocelové (pancéřové) 

trubky, která by zabránila možnosti rozptýlení kabelových rozvodů do volného 

prostoru a tím zabránila případnému popálení nebo úrazu el. napětím. Dále by se 

předešlo úrazu při rozebírání střešní konstrukce, kdy by nemuselo dojít k přeříznutí 

(motorová a rozbrušovací pila), proseknutí (sekera) nebo k proražení (trhací háky, 

páčidla) kabelových rozvodů stejnosměrné části vedení. Bohužel musíme počítat 

s nebezpečím přehoření kabelů v různých úrovních kovového vodiče, čím nám vzniká 

rozdíl potenciálů a opět nebezpečí úrazu el. proudem. V tomto případě je 

pravděpodobná i varianta, že když přehoří izolační vrstva solárního vedení v určitém 

místě, tak může dojít i k přehoření izolace obou kabelů a tím ke zkratu celého vedení, 

čím bychom získali opět bezpečné prostředí pro hasební zásah (to samozřejmě neplatí 

pokud nedojde k zaplavení místnosti, atd.);   

 trasa vedení solární kabelových rozvodů by se měla normalizovat a uložit vždy 

podle předem stanovených kritérií. Při průchodu solárních kabelů přes podlaží ke 

střídači, je nutné vyžadovat, aby vedení kabeláže vedlo vnitřkem stavebních 

konstrukcí. Ideální je uložení kabeláže do kabelového kanálu, který se nachází 

v nehořlavé konstrukci. V současné době se již můžeme setkat i s panely, které mají 

již  zabudované galvanické odpojení. Řešení by bylo instalace dálkových odpojovačů 

do jednotlivých panelů, kdy by v případě problému došlo ke snížení nebo úplnému 

odpojení celého systému. Jako další řešení by se nabízelo vyzkratování kabelových 

rozvodů. Bohužel toto řešení je nespolehlivé, protože může dojít k přehoření solárního 

vedení před místem zkratování a vzniká zde opět nebezpečí úrazu el. proudem. Určitě 

by se dalo přemýšlet o provedení zkratování přímo na panelu, což by bylo asi 
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nejpřijatelnější řešení. Výrobci FVS by mohli při výrobě jednotlivých panelů 

instalovat jednoduchou tepelnou pojistku, která by při zvýšení teploty nad 100 
0
C 

odpojila panel; 

 dále by se určitě dalo uvažovat i o dálkově řízeném stykači u FV panelů, který by se 

vypínal současně s odpojením objektu od veřejné sítě. V úvahu připadá i vypínač 

stejnosměrné časti, který by měl být nainstalován povinně i se zpětnou platností. 

Samozřejmě nám zde zůstane problém s rozdílem potencionálů. 
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16.    Stanovení poplachového plánu JPO 

v Plzeňském kraji 

 

     Na základě provedených měření, pokusů, postřehů přítomných hasičů a hlavně platné 

metodiky pro hašení zařízení  pod el. napětím jsme se rozhodli, že není v současné době nutné 

výrazně měnit poplachový plán JPO pro tento typ události. Jako logické vyústění bylo 

navrženo, že ke každému požáru tohoto typu by se jednotky definované v poplachovém plánu 

měly vždy doplnit výškovou technikou a plynovým hasícím automobilem, 

popřípadě přívěsem CO2 (dislokace a množství hasební látky je uvedeno v příloze č .2). 

Samozřejmě lze za určitých podmínek uvažovat o hašení objektu s instalací FVS vodou, ale 

k tomuto kroku je v současné době zapotřebí značné množství informací o výkonu, typu 

zapojení, dosahovaných napěťových hodnot v instalaci rozvodů solárních kabelů a 

samozřejmě standardizované proudnice. U těchto typů proudnic by bylo nutné definovat do 

jakých hodnot stejnosměrného napětí je možno proudnice použít, za jakého tlaku a určit 

bezpečnou vzdálenost pro jejich použití. Samozřejmě je zapotřebí dodržet celou řadu dalších 

pokynů a postupů pro zajištění bezpečnosti hasiče. Zvláštní zřetel je třeba věnovat především 

nebezpečí vstupu do souvislé vrstvy vody.  V příloze č. 1 jsou stanoveny technické parametry 

plynového hasícího automobilu Cobra (PLHA), který je umístěn na centrální požární stanici 

(dále CPS) v Plzni na Košutce. 
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17.  Závěr 

     Cílem této práce bylo zpracování uceleného materiálu pro JPO Plzeňského kraje pro případ 

vzniku a likvidace MU souvisejících s provozem FVE.    

     V úvodní části práce jsem se zaměřil na základní informace o Slunci, jako o zdroji energie, 

FV jevu, popis technického a elektrotechnického řešení FVE a následně na způsobu 

akumulace vyrobené energie.  

     V další části jsem se zabýval popisem zdrojů rizik a nebezpečí u FVS. Podrobně jsem 

rozpracoval možné typy a instalace FVS, druhy připojení k síti, ostrovní systémy FVE, 

majetkové poměry a možné varianty vypnutí el. energie. Hlavní důraz v této části práce byl 

kladen na získání základního přehledu o fungování FVS.    

     V následující části práce jsem ve spolupráci se zástupci elektrotechnické fakulty ZČU a 

dalšími odborníky v oboru provedl řadu měření, která objasnila některé otázky v souvislosti 

s FVS. Například chování FV panelů při požáru, požární odolnost sendvičové skladby FV 

panelu, funkčnost FVE během tepelného namáhání jako celku, doba funkčnosti FVE 

(nebezpečná pro zasahující hasiče), odolnost solárního vedení, nebezpečí při hašení nebo 

měření napěťových a proudových hodnot u stejnosměrného napětí v podmínkách požáru.  

     Na základě získaných poznatků jsem navrhl soubor doporučení a opatření pro 

provozovatele FVS z hlediska zvýšení bezpečnosti JPO při zásahu v tomto prostředí. 

Navržená opatření jsou zaměřena především na povinné označení objektů s instalacemi FVS, 

upozornění na sekundární rozvaděče, či jiné možnosti vypnutí živé části. Dále zřídit povinnost 

vybudování ovládacích prvků pro stejnosměrnou část, popřípadě instalovat panely s tepelnými 

pojistkami. Jako přínosné vidím vytvoření dokumentace zdolávání požáru minimálně ve 

formě operativní karty na zařízeních vyššího výkonu. Vyžadovat standardizované normy pro 

umístění měničů, zřízení nehořlavých kanálů pro stejnosměrnou část solárního vedení vedoucí 

stavebními konstrukcemi apod. Jako nejvhodnější varianta se mi jeví dálkový odpojovač 

instalovaný v rozvaděčové skříni objektu, který by mohl být instalován i se zpětnou platností. 

    Z hlediska taktických postupů JPO by bylo vhodné vytvořit databázi všech provozovatelů 

FVE a jako vrstvu v programu GIS (geografický informační systém) zakomponovat do 

mapových podkladu pracoviště operačního řízení krajského operačního a informačního 

střediska (dále KOPIS). Tímto způsobem by vyjíždějící jednotka dostala již při výjezdu 
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informace o nebezpečí objektu s instalací FVE. Dále využití DZP pro získání základních 

informací o zapojení FVS, stanovení možného bezpečného odpojení a především upozornit 

zasahující hasiče na řadu nebezpečí. Dále je nutné zajistit při hasebním zásahu dodržovaní 

odstupových vzdálenosti od živých částí, používat vhodné typy proudnic a hasiv a především 

eliminovat pohyb zasahujících v nepřehledných prostorech, kde by se mohly nacházet 

poškozené kabelové rozvody stejnosměrné části FVS.   

            Diplomová práce popsala současnou složitou situaci v oblasti bezpečného řešení MU 

spojených s FVS. Na základě získaných informací a provedených měření nelze jednoznačně 

určit přesné taktické postupy JPO. Bylo by vhodné zaměřit se na stanovení možnosti použití 

v současné době používaného typu proudnic pro hašení stejnosměrného elektrického vedení. 

Pro věrohodnost měření by bylo nutné provést tyto experimenty v laboratorních podmínkách 

TÚPO (technický ústav požární ochrany) v Praze, které disponuje patřičnou měřící a 

vyhodnocovací technikou. Takto získané informace by mohly ujasnit odpověď na otázku o 

možném použití hasební vody pro hašení aktivních prvků FVS. Podobným způsobem je tato 

problematika popsána např. v metodice zemské hasičské školy v Německu. 
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18. Seznam použitých zkratek 

 

                   FVE             Fotovoltaická elektrárna 

      FVS             Fotovoltaický systém 

      I                   Proud 

U                  Napětí 

V                ( Jednotka napětí) Volt 

A                  (Jednotka proudu) Ampér 

      kV                Kilovolt (1000 V)   

Uoc              Napětí na prázdno 

Isc                Zkratový proud  

Umax           Napětí maximální           

Umpp           Napětí při maximálním výkonu 

Impp             Proud při maximálním výkonu 

Wp        Wattpeak (Jednotka špičkového výkonu) 

      h                  Planckova konstanta (h = 6,626*10-34 J.s) 

      λ                   Vlnová délka - lambda 

      c                   Rychlost šíření vlnění  

      f                Frekvence elektromagnetického záření 

     E                    Energie 

     VN                Vysoké napětí - střídavé napětí nad 1000 V 

     NN                Nízké napětí – střídavé napětí do 1 KV 

                  HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky   

                  PBS               Požární bezpečnost staveb 

     PHP              Přenosný hasicí přístroj 

     PO             Požární ochrana 

     RDST            Přenosná radiostanice 

MPT            Mobilní požární technika 

      μm                Jednotka délky - Micrometr 

ČSN IEC     Česká státní norma zaměřená na ISMS 

PVC             Polyvinylchlorid  

      EVA             Ethylenvinylacetátová fólie 



80 

 

                   IZS  Integrovaný záchranný systém 

                   PLHA         Plynový hasící automobil 

                   MU  Mimořádná událost 

                   ML  Metodické listy 

                   HZS            Hasičský záchranný sbor ČR 

                   HZS PK     Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

                   MPa           Megapascaly (jednotka tlaku ) 

  nm             (Jednotka délky) nanometr 10−9 

                   eV   ( Jednotka energie) Elektrovolt 

  J                 (Jednotka energie) Joul 

      GIS    Grafický informační systém 

 TÚPO          Technický ústav požární ochrany 
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 Přílohy 

Příloha č. 1: PLHA MB ATEGO Cobra   

Plynový hasební automobil slouží 

k hasebním pracím na elektrická 

zařízení a trakční vedení. Je vybaven 

18 láhvemi CO2, celkem 540 kg . 5 x 

50kg prášku a 1 x 50 kg prášku na 

lehké kovy. V automobilu je 

instalováno řezací a hasicí zařízení 

Cobra. Cobra je speciální vysokotlaké 

zařízení pracující při tlaku 30 MPa, 

které využívá vodní paprsek s příměsí 

abrasiva k řezání a hašení.  

Cobra je určená pro: 

 řezání konstrukcí a otvorů ve všech stavebních materiálech,  

 hašení požárů,  

 ochlazování a efektivním snížení teploty v prostoru požáru,  

 práci ve výbušném prostředí například při přečerpávání nebezpečných hořlavých  

látek.   

       Tímto zařízením můžeme řezat ve stěnách, dveřích, oknech, stropech i střechách  

úzkým paprskem vody otvory různé velikosti. Po proniknutí vody otvorem dochází 

k vytvoření oblaku vodní páry, který ochladí pásmo přípravy a hoření. Proto jsme schopni 

s velmi malým množstvím 

vody uhasit požár bytu, 

výrobní haly, půdního 

prostoru apod., bez vstupu 

hasičů do požárem 

zasaženého prostoru a 

snížit tak riziko nebezpečí 

pro zasahující hasiče a 

vytvořit přijatelnější 

podmínky pro práci hasiče a vedení dalšího zásahu běžným způsobem. 
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Příloha č. 2: Dislokace a množství CO2 v Plzeňském kraji pro MU s požárem FVE 

 

C3 Plzeň Košutka PLHA Mercedes 

Atego  Cobra 

54O kg CO2, 

5 x 50kg prášku a 

1 x 50 kg prášku na lehké 

kovy 

C1 Klatovy Přívěs CO2 5 x 30 kg  CO2 

C1 Domažlice Přívěs CO2 5 x 30 kg  CO2 

C1 Rokycany TA Iveco Daily 5 x 30 kg  CO2 

P3 Přeštice Přívěs CO2 5 x 30 kg  CO2 

P3 Plasy Přívěs CO2 4 x 30 kg  CO2 

 

 

Přívěs CO2  z požární stnice Plasy 4 x 30 kg  CO2 
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Příloha č. 3:   Fotodokumentace z provedených měření s nefunkčními panely 

 

Snímky z termokamery vykazující vysoké teploty ohniska pod panely, kdy zatím nedochází 

k deformacím zkoušených objektů. 

 

Při pokusech s nefunkčními panely je viditelné, že při tepelném namáhání nedochází 

k plošnému vysypávání tvrzeného skla, ani k významným deformacím. Panel se deformuje 

lokálně v závislosti na směru účinku tepelného toku (sálání). 
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Příloha č. 4:   Fotodokumentace měření nebezpečných jevů spojených s FVE 

 

Foto vzniku el. oblouku při přiblížení obou pólů izolované soustavy 

 

Pokus se zařazením odporu ve formě 100 W žárovky, kdy jsme se jí snažili rozsvítit přes vodu 
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Rozsvícení 100 W žárovky přes vodu ve vzdálenosti cca 3cm od druhého pólu. 

 

Vznik el. oblouku na nadzemním hydrantu ve vzdálenosti 30 metrů od uzemnění objektu, na 

který byl připojen druhý pól. Na klešťovém ampérmetru je viditelný protékající proud. 
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Příloha č. 5:   Fotodokumentace z požáru objektu s funkční FVE 

 

Provizorní měřící stanoviště před zahájením požáru. 

 

Fotografie zachycuje velmi rychlé rozšíření  ohně ve směru vytvořeného otvoru ve střeše na 

druhé straně objektu. Objekt byl plně zasažen požárem za 6 minut. 



94 

 

 

Fotografie znázorňující rozdíl mezi instalací na hliníkové krytině a pálené krytině. Je jasně 

viditelné, že instalace na pálené krytině ještě nedoznala výraznějších deformací, i když v okolí 

provizorní taškové střechy došlo  k prohoření celé skladby střechy. 

 

Fotografie pořízená přibližně 7 min. po ukončení funkčnosti FVE 
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Příloha č. 6:   Snímky z průběhu požáru pořízené termokamerou FLUKE TI 

 

Na snímku je zřejmý rozdíl mezi teplotami krytiny a instalace  FVE 
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Příloha č. 7:   Měření napětí na jednotlivých panelech  během požáru 
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Příloha č. 8: Měření V-A charakteristik na plechové a pálené krytině 

 

V kon

ečné fázi požáru jsou viditelné zkraty vedení, které jsou přerušovány 
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Výkon a proud se při měření V-A charakteristik na pálené krytině snižovaly a oba grafy mají 

podobný průběh  

 

 

  

Maximální proud solárních panelů při požáru na pálené krytině v průběhu požáru klesal 
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Příloha č. 9: Legislativa týkající se FVE 

 Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie (1997),  

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Směrnice 2001/77/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (dále jen EU) ze 

dne 27. září 2001 „o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie 

na vnitřním trhu“ 

 Zákon č. 180/2005 SB., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

 Vyhláška č. 475/2005, kterou se provádějí ustanovení zákona o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů, její novelizace vyhláškou č. 364/2007 Sb  

 vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za 

činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 

energetického zákona, v platném znění 

 vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen 

 Nejdůležitější část novelizace vyhlášky č. 364/2007 Sb. je změna doby garantovaného 

výkupu el. energie z FVE. Doba se prodloužila na 20 let  

 cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008 [15] 
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Příloha č. 10: Rozdělení FV článků podle vývoje na 4 generace 

 1 generace – je tvořena destičkami monokrystalického křemíku s velkoplošným PN 

přechodem.  Je to zatím nejhojněji zastoupená část fotovoltaických článků. Tato generace 

má vysokou účinnost a dlouhodobou stabilitou výkonu. Nevýhoda spočívá ve velké 

spotřebě velmi čistého křemíku, co znamená velké náklady a složité technologie. 

 2. generace – je zastoupena tenkovrstvými polykrystalickými, mikrokrystalickými a 

amorfními články, které vznikly v důsledku snahy snížit množství křemíku. Tyto články 

jsou 100 krát až 1000 krát tenčí. S úsporou materiálu došlo samozřejmě k úsporám 

výrobních nákladů, ale snížila se životnost oproti článkům první generace[13, 14].    

 3. generace – je použití jiných materiálů a jiného principu než PN přechodu.  Zde jsou 

využity materiály, které nejsou polovodiče. Jedná se o foto-elektrochemické články, 

polymerní články utvořené z polymeru s konjugovanými dvojnými vazbami a molekul 

fullerenu. Dále pak nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček nanesených na 

vhodnou podložku a další (viz odrážky níže). Nesporná výhoda těchto struktur je možnost 

cíleně upravovat optické a elektrické vlastnosti. Díky nízké účinnosti se zatím tyto články 

v praxi téměř nepoužívají [9]. 

 polymérní články 

 organické články 

 fluorescentní články 

 prostorově strukturované články   

 nanostruktury pro PV články. 

4. generace – Tato technologie se snaží zefektivnit využití širší části slunečního spektra 

použitím více p-n přechodů, které se nastaví do různých vrstev. Ve slunečním článku s jedním 

přechodem se ze slunečního záření uplatní jen ty fotony, které mají vyšší nebo stejnou energií, 

která je nutná k uvolnění elektronu z vazby. Fotony s nižší energií nemohou elektron vyrazit. 

Proto se vyvíjí články zapojené za sebou v sestupné řadě dle potřebné energie.  První článek 

pohlcuje fotony s nejvyšší energií a propouští fotony s energií nižší, které jsou absorbovány 

v následujících vrstvách článku. Účinnost energetické přeměny se tímto způsobem zvyšuje a 

podle odhadů výzkumných ústavů se v budoucnosti dostaneme až k 80 procentům. V 

současnosti se účinnost u více přechodových článků obohacených galiem pohybuje okolo až 

35%  
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Příloha č. 11: Chemické reakce v akumulátorech  

Chemická reakce v olověných akumulátorech:  

H2SO4           2H
+
 + SO4

2-
       

Pb             Pb
2+

 + 2e
- 

Při vybíjení dochází k reakci na záporné elektrodě, kdy dva volné elektrony se předají 

elektrodě 

Pb + SO4
2-          

PbSO4   + 2e
-
 

Na kladné elektrodě dochází k reakci, při které budou přijaty dva volné elektrony 

PbO2 + 2H
+
 + H2SO4 + 2e

-
      PbSO4+ H 2O 

Celková reakce: 

PbO2 + 2H 2 SO4 + Pb ↔ PbSO4 + H 2O + PbSO4 

 

H2SO4 – kyselina sírová 

PbO2    – oxid olovičitý  

PbSO4 – síran olovnatý [1] CdO + 2NiO ↔ Cd + Ni2O3 

   

Alkalický akumulátor – probíhající chem. reakce  

 CdO – oxid kademnatý  

    NiO – oxid nikelnatý  

    Ni2O3– oxid niklitý  

 

Chemická reakce nabíjení a vybíjení:  

 NiOOH + 2H2 O + Cd ↔ 2Ni(OH ) 2 + Cd (OH ) 2 

 NiOOH – oxid hydroxid niklitý  

 Ni(OH) 2 – hydroxid nikelnatý  

 Cd(OH) 2 – hydroxid kademnatý  
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