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Anotace 

V této práci lze nalézt ucelené informace o fotovoltaice. Práce je koncipována 
zejména pro zájemce o fotovoltaiku v České Republice. Ten zde může najít mnoho 
informací k této problematice. Pro obsáhlost tohoto tématu je využito také citace literatury 
a zdrojů, pro případné další doplnění informací. Závěr práce je věnován příkladové studii 
FV zařízení do 30 kWp spolu s kalkulací výdajů a výnosů. 

Klíčové slova: Fotovoltaika, FV panely, FV články, Křemík, Střídač napětí, FV 
systém, solární systém, solární panely. 

Summary 

In this work, we can find comprehensive information on photovoltaics. The work is 
designed especially for those interested in photovoltaics in the Czech Republic. That you 
can find lots of information on this issue. The comprehensiveness of this topic is also used 
quotes literature and resources for any other additional information. The conclusion is 
devoted to the case study PV systems up to 30 kWp together with the calculation of costs 
and revenues. 

Keywords: Photovoltaics, solar panels, solar cells, silicon, voltage inverter, solar 
power system, solar system, solar panels. 
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Použité zkratky: 

České zkratky 

CdTe-Telurid kadmia 

CuIn/Se-Sloučeniny měsi, india a selenu použité u FV článků 

El.-Elektrická, elektický, elektrické. 

EU-Evropská unie 

FV-Fotovoltaické, fotovoltaický. 

FV/T-Fotovoltaický/termální (zde označuje hybridní systémy). 

GaAs/Ge-Sloučeniny galia, arsenu a germania použity u FV článků. 

OZE-Obnovitelné zdroje energie. 

ŽP-Životní prostředí. 

Cizojazyčné zkratky 

AC-Alternating current (střídavý proud). 

Cca-Circa (přibližně). 

CIS-Copper, indium, gallium, selenide (články vyráběné za použití mědi, india, 
galia a selenu). 

DC-Direct current (stejnosměrný proud). 

IP- internet protocol (internetový protokol, ip adresa). 

MPP-Maximum power point (u napětí nebo proudu označuje jejich maximální 
hodnoty). 

RoHS- Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment (Směrnice EU z 8. června 2011, o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních). 

TCO- Transparent conductive oxide (transparentní vrstva nové technologie FV 
článků) 

UMG-Upgraded metallurgical silicon (zušlechtěný hutnický křemík). 

Zkratky jednotek 

A-Ampér 

°C-Stupeň Celsia 

g-Gram 

Hz-Herz 

kW-Kilowatt 

kWp-Killo watt peak (špičkový výkon, jednotka výkonu fotovoltaických systémů). 

m-Metr 

mm-Milimetr 



 

 

 

m2-Metr čtverečný 

V-Volt 

W-Watt 

µm-mikrometr 
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1 Úvod 

„Energie je jednou z nejdůležitějších věcí na téhle planetě [19].“ Toto dnes už ví asi 
i dítě na základní škole. Stojíme dnes v druhém desetiletí 21. století. Minimálně toto století 
by mělo být stoletím zamýšlení se nad otázkou stavu životního prostředí, které jsme my 
(lidé) v předchozím, průmyslovém století ovlivnili, ať už kladným či méně vhodným 
působením.  

Průmyslová odvětví a celková výroba, pro uskutečnění lidských potřeb, 
dostatečnou měrou vyčerpala přírodu a našim úkolem by  mělo být v následujících letech 
vrátit ji do zcela původního stavu. Když se vrátíme zpět k energetice, samozřejmě nás bude 
nejvíce zajímat vliv fosilních paliv na ŽP. Psát o této tématice samozřejmě není cílem této 
práce. 

 Hlavní otázkou řešenou je zde: Jak může fotovoltaika nahradit fosilní paliva? Jaké 
konkrétní možnosti máme při vlastní montáži fotovoltaického zařízení, např. na střeše 
vlastního domu? Z kraje bude popsán fyzikální základ, tedy na jakém principu tyto zařízení 
fungují. Dále budou probrány druhy FV článků a panelů, ve zkratce o jejich výrobě. Celou 
obecnou část o práce uzavřou dostupná konstrukční a technologická řešení těchto zařízení. 
V další části práce bude popsána aktuální situace fotovoltaiky v ČR, tedy: 

1) Jaké možnosti vzhledem ke klimatickým podmínkám ČR fotovoltaika má. 

2) Rady pro konkrétní projektování FV systému a technická řešení. 

3) Ekonomické aspekty fotovoltaiky a legislativa. 

4) Příklad možného projektu (do 30 kWp). 

Tato práce může sloužit jako zdroj informací pro zájemce o FV systémy. 
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2 Fotovoltaika 

2.1 Fyzikální princip přeměny sluneční energie na energii elektrickou aneb jak FV 
zařízení vlastně fungují? 

K této přeměně elektromagnetického záření na elektrickou energii využíváme 
polovodičové fotovoltaické články. Nejčastěji se setkáváme s články vyrobené 
z krystalického křemíku [15].  

Křemík (Obrázek 1) má strukturu krystalové mřížky jako diamant. Oproti diamantu 
není ovšem průhledný. Je schopen tedy absorbovat světlo o kratší vlnové délce  (1 
mikrometr). Tato oblast zahrnuje infračervené, celé viditelné a ultrafialové spektrum [14]. 

 
Obrázek 1: Atom křemíku a jeho vazba (ped.muni.cz/wphy/fyzvla/, 2013) 

 Podle typů nábojů, které polovodiče nesou, je můžeme rozdělit na vlastní 
(intristické) a příměsové. Příměsové polovodiče mohou být dopovány jako typ N (Obrázek 
2), hlavními nosiči náboje jsou zde elektrony [15]. 

 Dalším typem je typ P (Obrázek 3), zde slouží jako hlavní nosič tzv. díry, která se 
chovají jako částice s kladným nábojem. Podrobný popis přeměny v polovodičích je velmi 
složitý. Pro potřebu této práce si tedy vystačíme s jednodušším popisem.  

Křemíkový atom (Si) obsahuje 14 elektronů [27]. Tedy každý atom Si obklopují 
čtyři nejbližší sousedé. Poslední čtyři (valenční) elektrony tvoří s těmito sousedy 
kovalentní vazby. Volný elektron, který nepodléhá působení žádných sil, má energii a ta 
může nabývat libovolných hodnot [11]. 

 Vedle toho, energie elektronu v krystalu křemíku nabývá pouze určitých hodnot. 
Toto je způsobeno pohybem v poli periodického potenciálu. Tyto energetické hladiny jsou 
rozděleny do tzv. „pásů dovolené energie“. Tyto pásy jsou odděleny „pásy zakázaných 
energii“. Nejdůležitější funkci mají tyto pásy: valenční pas (za nízkých teplot poslední 
obsazený), poslední zakázaný pás a vodivostní pás (za nízkých teplot první neobsazený). 
[6].  



Martin Vrablík: Instalace fotovoltaického systému 

2013  3   

 

 
Obrázek 2: Pásový diagram u typu N 

(http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektronika/kap2/2_1_3.html, 2013) 

Valenční pás je tvořen energetickými stavy valenčních elektronů. Protože těchto 
stavů je stejný počet jako valenčních elektronů v celém krystalu, budou za velmi nízkých 
teplot všechny obsazené.  

Dále pak po valenčním pásu následuje pás zakázaných energii. Žádný elektron tedy 
nemůže mít energii odpovídající stavu v tomto pásu. Následující pás je pás vodivostní, 
jeho stavy za velmi nízkých teplot nejsou obsazené. Uvnitř pásu dovolených energii je 
hodnota rozdílu naměřeného mezi jednotlivými energetickými hladinami neměřitelně 
malá. Pro označení nejvyšší energetické hladiny valenčního pásu používáme symbol Ev. 

Nejnižší hladinu vodivostního pásu z pravidla označujeme Ec. V souhrnu tedy můžeme 
zapsat šířku zakázaného pásu jako: 

vcG EEE −=∆  [16] 
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Obrázek 3: Pásový diagram u typu P (http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektronika/kap2/2_1_3.html, 

2013) 

Mezi důležitou energetickou hladinu řadíme tzv. Fermiho energii. U vlastních 
polovodičů (např. čistého křemíku) leží hladina Fermiho energie uprostřed zakázaného 
pásu. Valenční elektrony plně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu v prostoru 
nejnižšího energetického stavu. Nemohou tedy zprostředkovat vedení el. proudu [11] .  

Dodání např. energie tepelné (fonon) či světelné (foton) dojde k tomu, že se některé 
elektrony uvolní od svého atomu a tím v energetickém schématu přejdou do vodivostního 
pásu. Vodivostní, ale také valenční pás bude částečně obsazen. Následně se toto projeví 
jako uvolnění energetické hladiny ve valenčním pásu a obsazením hladiny s vyšší energii 
ve vodivostním pásu. Vše za pomocí elektronů, které se následně stanou volnými a budou 
se moci volně pohybovat v krystalu.  

Tímto pohybem zprostředkují vedení elektrického proudu. V některých atomech 
křemíku tak vznikají prázdná místa. V energetickém schématu se může projevit uvíznutí 
volných elektronů v těchto prázdných místech jako zpětný přestup elektronů 
z vodivostního pásu na příslušné hladiny ve valenčním pásu. Také může dojít 
k přeskakování elektronů od sousedních atomů. Tímto se ale prázdná místa přesunou 
k sousedním atomům a dalšími podobnými skoky se mohou posunout dál. Volné i 
přeskakující elektrony v elektrickém poli se posouvají proti směru intenzity el. pole. Tento 
jev je způsoben jejich záporným nabitím. Prázdná místa se posouvají tedy ve směru pole 
[27].  

Můžeme říci, že prázdné místo se chová jako částice s kladně nabitým nábojem, ale 
jinou hmotnosti, než jakou má elektron volný. Tato částice se nazývá „díra“. Díra vzniká 
uvolněním jednoho elektronu z valenčního pásu u vlastního (intristického) polovodiče.  Ve 
výsledku je tedy počet děr a volných elektronů stejný [13]. 

 Navenek se krystal chová elektricky neutrálně. Je-li generace páru elektron-díra 
vyvolána dopadajícím fotonem, pak je energie fotonu větší nebo rovna šířce zakázaného 
pásu. Fotony, které nesou menší energii, procházejí polovodičem a fotony s větší nebo 
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rovnou energii vytvářejí páry elektron-díra a tak se pohlcují. Šířka zakázaného pásu 
křemíku je zhruba eVEG 1,1≈∆ , je transparentní pro fotony s nižší energií  [21].  

Vlnovou délku mají tyto fotony zhruba nm1100≥λ  (podle známého vztahu pro 
energii fotonu: 

[2]
λ

hc
hvE == , 

kde h je Planckova konstanta, v je frekvence a c je rychlost světla).  

Nahradíme-li atomy Si (v krystalu křemíku) atomy prvků V. skupiny periodické 
tabulky prvků (např. As, P, Sb), budou čtyři z jejich pěti valenčních elektronů vázány 
kovalentní vazbou s nejbližšími atomy křemíku. Pátý elektron se jen slabě naváže k atomu 
příměsí.  

 
Obrázek 4: Polovodič typu N (Murtinger et. al 2007) 

Vzniká nám tak dopovaný polovodič typu N (Obrázek 4) [21]. Pokud dojde 
k dodání relativné malé energie, tento elektron se „utrhne“. V energetickém schématu se 
tento jev projeví tak, že tento elektron přejde do vodivostního pásu. Tak vznikají 
pětimocné atomy, které nazýváme donory, protože dodávají volné elektrony. Přítomnost 
atomů takové příměsi dává za vznik lokálním energetickým hladinám, které leží 
v zakázaném pásu v blízkostí vodivostního pásu Ec. 
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Obrázek 5:Polovodič typu P (Murtinger et. al 2007) 

Další možnost je nahrazení atomů Si atomy prvků III. skupiny (např. B, Al, In, Ga). 
Tyto prvky mají pouze tři valenční elektrony. Jedna z vazeb nebude zaplněna a bude se 
chovat jako díra. Do nezaplněné vazby může v důsledku tepelné energie přeskočit valenční  

elektron od sousedního atomu Si a díra se pak tedy pohybuje krystalem, jak bylo popsáno 
výše. Tento dopovaný polovodič je typu P (Obrázek 5). Záchytné centra pro elektrony 
nazýváme akceptory [16]. 

Analogicky jako u polovodiče typu N se projeví situace v energetickém schématu. 
Dojde k vzniku akceptorové energetické hladiny Ea v zakázaném pásu v blízkosti horního 
okraje valenčního pásu. Opět dojde k dodatku relativně malé energie AE∆  a na této hladině 
se přeskokem z valenčního pásu zachytí elektrony. Po těchto elektronech opět zůstává díra 
Atom akceptoru má potom jeden elektron navíc, je nabit záporně. Tvoří pevně vázáný 
záporný náboj. Vzniklá díra ve valenčním pásu je uvnitř krystalu volně pohyblivá. 

 U polovodiče typu P je koncentrace děr vyšší než koncentrace volných elektronů 
(minoritní nosiče) a hladina Fermiho energie je posunuta ve směru nižších energií. Pokud 
je v krystalu nehomogenní koncentrace příměsí, některá oblast je dopována více a jiná 
méně podobným či opačným typem příměsí, tak mají volné nosiče náboje (elektrony a 
díry) snahu dle zákonů difúze unikat z míst vyšší koncentrace do míst s nižší koncentrací. 
Volné nosiče, unikající z některé oblasti způsobí, že na původních místech zůstávají pevně 
vázané náboje ionizovaných příměsí, které tvoří prostorový náboj a mají opačné 
znaménko. Vznikají tak poměrně silná elektrická pole uvnitř krystalu. Navenek se krystal 
jeví elektricky neutrální. Systém se ustálí do rovnovážné polohy v důsledku působení el. 
polí, které brání unikání volných nosičů do míst s vyšší koncentrací. Speciální 
nehomogenní rozložení příměsí je strmý PN přechod (Obrázek 6). Vzniká tehdy, jestliže 
dojde k dopování části krystalu jako polovodiče typu P a sousední část je dopována jako 
polovodič typu N. Jako PN přechod můžeme použít např. jednoduchou polovodičovou 
diodu. Systém v rovnovážném stavu je ve výsledku ve stavu dynamické rovnováhy [25].  

V celém objemu polovodiče při teplotě KT 0>  dochází neustále k rekombinacím i 
generacím elektronů a děr. PN přechod zprostředkuje tok elektrických proudů v obou 
směrech. Proudy děr se chovají stejně. Některé elektrony u typu N mohou mít vyšší 
energii, než jaká odpovídá potenciální bariéře difúzního napětí UD. Když elektrony 
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přecházejí přes PN přechod do polovodiče typu P, kde se nekombinují s volnými dírami. 
Takový proud nazýváme rekombinační [21] .   

Článek je tedy velkoplošná dioda, PN přechod je k čelní ploše orientován kolmo 
mezi přední a zadní stranu. Ke generaci párů elektron-díra dojde při dopadu fotonu s větší 
energií, než je v šířce zakázaného pásu. Dochází k odevzdání energie a jejich pohlcení. 
Přebytková energie je většinou předána kmitům mřížky a ta ho přemění v teplo, které 
ohřívá materiál polovodiče [11].  

 

 
Obrázek 6: PN přechod (lucy.troja.mff.cuni.cz, 2013) 

Páry elektron-díra, které jsou generovány v oblastech PN přechodu, od sebe 

odděluje elektrické pole 
→

E . Jde o pole mezi vázanými prostorovými náboji. Vzniklé díry 
jsou urychleny ve směru pole, elektrony opačně. Objeví se el. napětí vzniklé mezi 
opačnými póly PV článků. Po zapojení do el. obvodu teče tímto obvodem stejnosměrný el. 
proud. FV článek je rázem zdrojem el. energie [11]. Celý princip fotovoltaické přeměny 
stručně můžeme vidět na níže uvedeném obrázku (Obrázek 7). 

 
Obrázek 7: Princip fotovoltaické přeměny (Haselhuhn, 2011) 
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3 FV články  

Tyto fotovoltaické zařízení mají za sebou již přes 50 let vývoje. Vyvinuto bylo 
několik typů a konstrukcí, za použití různorodého materiálu. [11]. 

3.1 Výroba FV článků 

Nejvýhodnějším prvkem pro jejich výrobu je tedy křemík(Obrázek 8) . Křemík je 
hojně zastoupen v zemské kůře. Je relativně levným a nejlépe prozkoumaným 
polovodičem. Není jedovatý. Výše uvedená hodnota zakázaného pásu také vyhovuje. 
V přírodě ho nalezneme nejčastěji ve formě křemene (oxid křemičitý-SiO2) [33].  

 
Obrázek 8: Křemík ve své vázané podobě křemene (is.muni.cz, 2007) 

V takovém stavu je chemicky i mechanicky odolný a stabilní. Zrnka křemene tvoří 
známý křemenný písek. Výroba surového křemíku probíhá v obloukové peci. Zde dochází 
k redukci písku uhlíkem. Dále zde probíhají další řetězce chemických reakcí. Celou reakci, 
kde započítáme pouze vstupní a výstupní produkty můžeme zjednodušeně vyjádřit rovnicí: 

SiO2 + C →  Si + CO2 [16]. 

Kontinuálně se shora do obloukové pece vsází promíchaný písek s mletým 
karbonizovaným uhlím (koksem). V jednotlivých úrovních probíhají chemické reakce a 
směrem dolů stoupá teplota. Ve spodní zóně dosahuje teplota cca T 2000≈  °C. Zde se také 
hromadí roztavený křemík, který se v pravidelných intervalech odlévá. Získaným 
produktem je surový křemík hutní kvality [15].  

Je z 99 % čistý, 1 % nečistot představují příměsi Fe, Al a C. Při výrobě polovodičů 
musíme dosáhnout ještě větší čistoty křemíku. Surový křemík je čištěn a následně je z něho 
vytvořen finální polotovar pro polovodiče [9]  .  

Polykrystalický ingot se vyrábí nejsnadněji. Roztavený materiál je nalit do formy, 
kde definovanou rychlosti chladne. Tento proces chlazení musí být pomalý, aby bylo 
v materiálu minimální množství dislokací, pnutí apod. Zároveň se musí vytvořit co možná 
největší monokrystalická zrna. Poruchy na krystalech i hranice zrn totiž tvoří pro elektrony 
potenciální bariéry pro elektrony, je třeba jejich přítomnost minimalizovat. 
Monokrystalické ingoty se vyrábí metodou Czochralskiho (Obrázek 9) [32].  
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Obrázek 9: Czochralskiho metoda výroby křemíkových ingotů (physics.mff.cuni.cz , 2013) 

Malý monokrystal (zárodek) se ponoří do taveniny o teplotě cca 1415 °C. Tento 
zárodek se z taveniny pomalu vytahuje a přitom se s ním otáčí kolem jeho podélné osy. 
Celý tento proces probíhá v inertní atmosféře. Ve výsledné formě máme monokrystalický 
či polykrystalický ingot (Obrázek 10), který se příčně řeže na destičky. Tyto destičky pak 
tvoří základ FV článků. Dnes došlo k podstatnému vylepšení technologií řezání. Zejména 
drátové řezačky již mohou řezat destičky na výslednou tloušťku md µ100= , místo 
dřívějších mµ300 . Stejným poměrem se zmenšil i prořez. Úspora a efektivita výroby je 
evidentní [32].  

 
Obrázek 10: Křemíkové ingoty (Libra et al. 2009) 

Používanou metodou pro nanášení kontaktů na články je např. síťotisk nebo 
složitější vakuové napařování. Pro systémy o velkých koncentracích záření se dělají 
kontakty vnořené do materiálu polovodiče. Tímto se zvětší styková plocha mezi kontaktem 
a polovodičem i průřez kontaktu díky vysokým proudovým hustotám, které článkem 
protékají. Tloušťka článků je obvykle d mm2,0≈ .  

Pro zvyšování účinnosti u kvalitnějších článků slouží např. antireflexní vrstva na 
přední straně (minimalizuje odraz, maximum fotonů vnikne až do oblasti PN přechodu).  
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Dalším vylepšením jsou pak vrstvy nevodivého oxidu (SiO2). Ten chemicky 
pasivuje povrch a v určitých místech je vrstva proleptána. Na těchto proleptaných  místech 
se odvádí elektrický náboj. Struktura je vyleptaná do tvaru malých jehlanů (Obrázek 11), 
toto způsobí snadnější prostupnost fotonů do FV článku [35]. 

Oboustranné (bifaciální) články jsou účinnější z důvodu toho, že fotony dopadají na 
stejně strukturované strany (zadní i přední). Na zadní stranu dopadají fotony odražené od 
země, množství energie se tak zvyšuje. Záření na zadní straně článku má však nižší 
hodnotu fotovoltaické přeměny, fotony kratších vlnových délek jsou pohlcovány v silnější 
vrstvě polovodičového substrátu. Nedorazí tak k PN přechodu [25].  

 
Obrázek 11: Jehlanová struktura povrchu FV článku (fzu.cz, 2000) 

U polykrystalických článků zhoršují hranice zrn transportní vlastnosti polovodiče, u 
článků z amorfního křemíku je situace ještě horší. Naopak účinnost článků 
monokrystalických se dnes pohybuje kolem 20%. Účinnost článků, které jsou tvořeny 
jinými polovodiči (GaAs, InP) je ještě vyšší. Účinnost je okolo 25%, ale tomuto odpovídá i 
jejich několikanásobně vyšší cena. Tyto články se používají zejména v kosmonautice. [15].  

Existuje „tandemové“ [31] seřazení článků, kdy každý využívá jiné spektrum. 
Kromě křemíku využíváme také např. báze CuInSe, CdTe či bázi hetero-přechodů mezi 
různými druhy polovodičů. Tyto články jsou sice levné, ale účinnost je pouze kolem 10 % 
a parametry nejsou bohužel stabilní. Takové druhy článků spojených do solárních systému 
by musely zaujímat velkou plochu půdy, která je v Evropě drahá. Tento faktor tedy 
podmínil, jejich nerozšiřování.  

Velikost celkové plochy FV, tedy celková plocha panelů článku, určuje maximální 
výkon systému. Pro lepší přehlednost jsou níže popsány základní druhy křemíkových  
článků. 



Martin Vrablík: Instalace fotovoltaického systému 

2013  11   

 

3.2 Křemíkové monokrystalické články (Obrázek 12) 

 
Obrázek 12: Monokrystalický článek (Libra et al. 2009) 

Jde o základní a nejstarší typy FV panelů. Rozměr krystalů křemíku je v řádu 10 
cm. Na jejich výrobu se tedy používají ingoty (tyče) polykrystalického křemíku. Metoda 
výroby spočívá v pomalém tažení zárodku krystalu z taveniny velmi čistého křemíku. [15]. 

Ingoty se následně řežou speciální drátěnou pilou na tenké plátky (silné přibližně 
0,25 až 0,35 mm). V současnosti lze vyrábět i články o tloušťce pouze 0,1 mm. Také 
dochází ke zmenšování produkce odpadu při výrobě. Plátky (wafers) jsou zarovnány na 
rovnoměrnou tloušťku. Jejich povrch je leštěn a odleptán od nepravidelnosti a nečistot. 
Přidáním fosforu, který tvoří na povrchu vrstvu s vodivostí typu N, vznikne polovodičový 
P-N přechod na destičkách [34].  

Tato technologie je poměrně velmi energeticky i technicky náročná. V minulosti 
tedy docházelo k hledání cest, které povedou k jejímu zlevnění. Tažení taveniny do podoby 
tenkého monokrystalického pásku (Gibbon Silicon) se jeví jako jedna z možnosti. [28]. 

3.3 FV články z polykrystalického křemíku 

Dnes je tento typ článků nejpoužívanější. Jejich výroba spočívá v odlévání čistého 
křemíku do vhodných forem a následné řezání vzniklých ingotů na tenké plátky. Dochází 
k lepšímu využití materiálu díky technologii odlévání. U tažení monokrystalu docházelo 
k vzniku většího množství odpadu. Lze také vyrábět bloky čtvercového nebo 
obdélníkového průřezu. Nevýhodou těchto druhů panelů jsou horší el. vlastnosti (nižší 
proud a účinnost), na styku jednotlivých krystalových zrn je větší odpor. Podstatnou 
výhodou je to, že náklady jsou na suroviny menší a výsledné panely lze vyrábět jako 
čtvercové nebo obdélníkové a o větší ploše. [16].  

3.4 Fotovoltaické články z amorfního křemíku (Obrázek 13) 

Tyto články jsou na výrobu nejméně finančně nákladné, spotřeba materiálu pro 
jejich výrobu je minimální. Jsou tedy nejlevnější. Jejich výroba spočívá v rozkladných 
reakcích vhodných sloučenin křemíku (silanu nebo chlorsilanu) ve vodíkové atmosféře. 
Taková výroba umožňuje nanášet křemík na skleněné, nerezové nebo plastové  
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(polyamidové) podložky. Tato vrstva křemíku je amorfní tj. nemá pravidelně uspořádané 
krystaly ve své struktuře a obsahuje určité množství vodíku. Tyto panely mají větší 
absorpci slunečního záření a můžou být tak podstatně tenčí (vrstva 1 mm pohltí 90 % 
slunečního záření).[6]. 

 
Obrázek 13: Amorfní křemíkový natavený článek (ibpartner.cz, 2009) 

Tyto články jsou ve výsledku velmi pružné a ohebné a mohou být použity jako 
krycí fólie na střechy nebo se dají našít na oblečení. Účinnost u těchto článků je jen kolem 
7 %. Vytvářením vícevrstvých struktur dosáhneme na účinnost až 13 % [19]. 

Tabulka 1: Účinnosti základních typů křemíkových FV článků (Murtinger et. al 2007) 

Typ
Obvyklá 
účinnost 

[%]

Maximální 
účinnost v
laboratoři 

[%]
Monokrystalický křemík 14 až 17 25
Polykrystalický křemík 13 až 16 20
Amorfní křemík 5 až 7 12  
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Obrázek 14: Graf  podílu technologií výroby FV článku v období od roku 1998-2009 (Benda, 2009).  

Výroba pomocí krystalického křemíku převládá. 

 
Obrázek 15: Schéma FV članku (Raselhun, 2011) 
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Obrázek 16: Amorfní/mikrokrystalický křemíkový článek pod mikroskopem.Vyznačená úsečka měří 2 

mikrometry. (fzu.cz,2000) 
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4 FV panely 

Vyrobené křemíkové články se seskupují a propojují do FV modulů. Níže je 
popsána jejich výroba. 

4.1 Výroba FV modulů  

Nejběžněji je na přední straně  panelu temperované (kálené) sklo. Tyto odolné skla 
chrání panel před nárazy a rozmary počasí, tedy i např. před kroupami. Na toto sklo se 
pokládá plastová fólie z etylvinylacetátu (EVA) a na ní se poskládají propojené FV články. 
Přes propojené články se znova položí EVA fólie, zadní stěnu tvoří kompozice z laminátů 
PVF-PET-PVF (polyvinyldenfluorid-polyetylénteraftalát-polyvinylidenfluorid) [21]. Řez 
panelem můžeme vidět níže (Obrázek 17). 

 
Obrázek 17: Řez FV panelem (Quaschning, 2008) 

Poté je odsán vzduch mezi těmito vrstvami a panel je zahřán na teplotu tání EVA 
fólie. Ta se po zahřátí krásně rozteče a zalije články v prostoru mezi předním sklem a zadní 
laminátovou stěnou panelu. Závěrečná fáze výroby (Obrázek 18) tvoří rámování a 
zatmelování panelů silikonovým tmelem do hliníkových profilů. Jsou také opatřeny krabicí 
s výstupními el. kontakty. Touto závěrečnou fází jsou panely ošetřeny proti vodě či 
nečistotám. Životnost kvalitně zpracovaných panelů na bázi krystalických polovodičů je 20 
až 30 let [30].  
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Obrázek 18: Závěrečná fáze výroby FV panelů v Suntechu (tyden.cz, 2013) 

V posledních letech je bohužel výroba panelů brzděna ekonomickou krizí. 
Posledním zkrachovaným podnikem je bohužel i čínská firma Suntech, která nedávno 
vyhlásila bankrot. Je to pro fotovoltaiku zvláště nelichotivé, Suntech patřil k vedoucím 
firmám na trhu. 

 
Obrázek 19: Předpokládaný vývoj produkce FV panelů (Benda, 2010) 
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5 Možnosti upevnění panelů na objekt, typy konstrukcí, technické 
řešení 

FV panely je samozřejmě třeba nějakým způsobem přichytit k podkladu, ať už se 
jedna o půdu různého pedologického složení nebo uchycení panelů na střechy, stěny či jiné 
konstrukční prvky budov.  

Následné uchycení a nastavení panelů má samozřejmě ve výsledku vliv na účinnost 
celého FV systému. Obecně systémy můžeme rozdělit na systémy s pevnou konstrukcí a na 
systémy s otáčecí konstrukci či pohyblivým stojanem. U systému pohyblivých můžeme 
využít „sledovače“. Tyto zařízení mají za úkol nastavit panel do potřebné polohy tak, aby 
byl jeho výkon co největší a mohli jsme tak vyrábět co nejvíce elektřiny [19].  

Nyní si rozebereme možnosti technického řešení solárních systémů. Největšími 
pořizovacími náklady u FV systémů jsou obecně panely, nosná konstrukce a investory 
(měniče. 

Na počátku celého projektu stojí určitě definice využití  systému. Optimální 
velikost záleží tedy na primárních požadavcích investora. Dále je tato instalace od roku 
2011 omezena legislativně, kdy se dovoluje instalace elektrárny na střeše do výkonu 30 
kWp [18].  

Při optimalizaci elektrárny na co nejlepší efektivitu a návratnost investice v místě 
instalace je třeba brát zřetel na to, že pokud bude třeba velké výroby (a tedy i velikosti) 
systému v poměru ke spotřebě objektu, tím menší množství z elektřiny vyrobené systémem 
bude v místě využito. Přebytek vyrobené elektřiny bude dodáván do distribuční sítě. Ve 
skutečnosti tedy závisí na tom, jaký typ spotřeby má objekt [8].  

Optimální je situace u škol, administrativních budov, výrobních hal apod. Zde je 
elektrická energie spotřebovávaná v průběhu dne. Menší komplikace nastává u rodinných 
domů, spotřeba el. energie je zde soustředěna zejména na brzké ranní, či pozdní večerní 
hodiny [18]. 

5.1 Možnosti návrhů a konfigurací FV panelů 

U navrhování FV systémů bohužel neexistuje jediné univerzální ideální provedení. 
Optimalizovaný návrh je obrazem projektantových zkušeností. Obvykle jsou využity FV 
panely o výkonech 160-240 Wp. Při ideálních podmínkách je hodnota výstupního 
stejnosměrného napětí 40 V a proudu 5 A [6]. 

Při navrhování elektrárny se musí pamatovat na dobrou orientaci panelů. 
Největšího využití potenciálu elektrárny je dosaženo natočením panelů směrem na jih. 
Samozřejmě mírný odklon panelů jihozápadním či jihovýchodním směrem nebude mít 
velký vliv na celkovou vyrobenou energii. Nicméně je třeba podotknout, že obecně při 
změně orientace panelů do 20° od jižního směru, dojde ke snížení výkonu  systému do 
5 %. Ovšem při změně orientace panelů směrem na západ či východ, dojde k poklesu 
produkce energie až o 25 % [2]. 

 Je ověřeno, že ideální sklon panelů v naší zeměpisné šířce je zhruba okolo hodnoty 
33°. Tato hodnota je kompromis proto, aby bylo ze systému vytěženo maximum jak 
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v letním období, kdy je slunce vysoko na obloze, ale také v zimním období při Slunci 
nízko nad horizontem. Platí opět tvrzení, že mírně odlišná instalace od optimální polohy 
má pouze malý negativní vliv na celkovou produkci el. energie. Instalace v rozmezí 10°-
60° způsobí pokles výkonu do 10 %. Pokud budou panely osázeny svisle (např. na fasádu 
budovy) dojde k poklesu výkonu cca o 25-30 %. Tyto parametry jsou uvedeny pro panely 
z krystalického křemíku [15]. 

Dále je třeba při návrzích elektrárny pamatovat na eliminaci případného částečného 
zastínění. Toto zastínění způsobují např. stromy, okolní budovy, sloupy el. vedení apod. 
Tento fakt je opravdu důležitý a je třeba s ním kalkulovat hned v začátcích projektu, 
protože i částečné zastínění, které se třeba opakuje, může mít za následek citelné ztráty 
v produkci el. energie. 

5.2 Nosné a konstrukční prvky FV systémů 

Panely je třeba na něco připojit. To něco je nosná konstrukce celého systému. 
Konstrukce můžeme rozdělit podle typu na: 

Konstrukce pro sedlové střechy (Obrázek 20)  

Tyto instalace jsou vhodné zejména pro rodinné domy, které mají sedlovou střechu. 
Její sklon by měl být přibližně 35° s jižní orientací nebo orientací k jihozápadu. Jako nosné 
prvky jsou u této instalace použity hliníkové profily, které se přichycují ke střeše 
speciálními háky (Obrázek 21). K těmto profilům jsou následně připojeny FV panely. Tato 
konstrukce je velmi snadná, levná a proto asi nejvíce rozšířená [18]. 

Konstrukce pro ploché střechy  

U těchto konstrukci jsou použity zejména ocelové pozinkované profily 
trojúhelníkového tvaru. Jsou vzájemně „zavětrované“ a spojené podélně hliníkovým 
profilem, na který je uchycen panel. Celá konstrukce se připevňuje na střechu buď 
chemickými kotvami, nebo se zatíží bloky z betonu či tvárnicemi [15]. 

 
Obrázek 20: Uchycení panelů na sedlovou střechu (silelektro.cz, 2013) 

Konstrukce pro volná prostranství  

Zde je konstrukce řešena obdobně jako u plochých střech. Jde zde hlavně o systémy 
elektráren na volných prostranstvích. Jediný rozdíl je v tom, že konstrukce se spojuje 
pevně se zemi. Jako spojovací materiál jsou použity závrtné šrouby, pozinkované profily 
zatlačené do země, nebo betonové základy [19]. 
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Obrázek 21: Detail uchycení FV panelů na střechu (joyce-energie.cz, 2008) 

Polohovací systémy (Obrázek 22) 

Tato konstrukce je co do výtěžnosti celého systému ta nejlepší. Využity jsou zde 
polohovací systémy tzv. trackery. Tracker otáčí a naklání panely automaticky ke Slunci, 
dle jeho astronomické dráhy. To má za výsledek maximální produkci el. energie. 
Zkušenosti uvádí nárůst výkonu celého systému o 30-35 % oproti běžným instalacím. 
Nevýhodou těchto konstrukčních řešení jsou vyšší pořizovací náklady, vlastní spotřeba 
systému a nutnější častá údržba [2]. 

 
Obrázek 22: Polohovací konstrukce (solarobchod.cz, 2011) 

5.3 Invertory 

 FV panely produkují pouze stejnosměrný proud. Pro možnost zapojení elektrárny 
do elektrické rozvodné sítě je nutno změnit proud na střídavý. K této přeměně používáme 
zařízení nazývané měnič nebo tzv. invertory. Tyto zařízení mohou také poskytovat  
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informace o vlastní výrobě el. energie. Invertor by měl fungovat tak, aby dodával co 
nejvyšší výkon s minimálními ztrátami [10]. Obecné zapojení FV systému spolu 
s měničem (invertorem) vidíme níže (Obrázek 23).  

 
Obrázek 23: Obecné schéma zapojení střídače a ostatních komponentů v FV systému (oez.cz, 2013) 

Plně účinný stav tedy docílíme tím, že odstraníme transformátor, následně dojde ke 
snížení teplených ztrát. Dále je třeba využít zařízení, které sleduje bod maximálního 
výkonu (MPP). Toto zařízení změní vstupní odpor a tím zajišťuje optimální chod 
invertoru. „Přifázování“ střídače (připojení energie z panelů do sítě) je tak plně 
automatizováno. Životnost invertorů je ovlivněna také konstrukčním řešením. Nejlépe je 
využít pro jejich chlazení přirozenou cirkulaci vzduchu bez využívání ventilátorů [18]. 

Máme dva základní invertory pro konkrétní použití- ostrovní a síťové invertory. U 
ostrovních dochází ke generování vlastního kmitočtu, který odpovídá kmitočtu v rozvodné 
síti (f= 50 Hz). V této síti je možno využít běžné spotřebiče využívající střídavého proudu. 
Naproti tomu invertory síťové převádějí svůj kmitočet a napětí s aktuálními parametry 
rozvodné sítě. Podle zapojení v FV systému dělíme invertory na: 

1) Modulové invertory (invertor zapojený pouze k jednomu modulu). 

2) Řetězcové (stringové), každý invertor je připojen k několika  panelům, které 
jsou vzájemně propojené do série, případně i paralelně. 

3) Centrální invertory (zapojení na stovky až tisíce  panelů). 

S modulovými střídači se setkáváme jen zřídka, zejména u malých systémů. 
Řetězcové střídače jsou využívány u středně velkých elektráren. Velké elektrárny využívají 
koncept velkých centrálních střídačů, ale také velké množství řetězových střídačů [18]. 

5.4 Základní parametry invertorů 

Při vybírání nejvhodnějšího invertoru je potřeba správně definovat jeho parametry. 
Základní parametry invertorů jsou zejména: 

 Nominální výkon AC a DC strany. 

 Maximální vstupní napětí. 

 Rozsah napětí MPP trackeru. 

 Účinnost invertoru. 

 Vnitřní konfigurace. 

 Počet nezávislých MPP trackerů. 
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 Počet výkonových stupňů. 

 Možnosti komunikace apod. 

 Maximální vstupní proud. 

 Krytí IP. 

Zapojit invertory lze buď s, nebo bez transformátoru. Výhodou zapojení 
s transformátorem je galvanické oddělení. Lze pak tedy využít panely na bázi 
tenkovrstvých technologií. Navíc je navýšená i bezpečnost. Nevýhodou tohoto zapojení 
jsou vyšší ztráty a velká hmotnost. Ve výsledném porovnání dosahují invertory 
s transformátorem účinnosti o 1 – 2 % nižší, než je tomu u invertorů zapojených bez 
transformátoru [11].  
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6 FV systémy podle zapojení 

Podle účelu použití je možno fotovoltaické systémy rozdělit do 3 základních 
systémů. 

6.1 Drobné aplikace  

Tento druh použití má nejmenší podíl na trhu. Určitě známe využití FV článků 
v kalkulačkách či solární nabíječky akumulátorů. Trh se začíná rozšiřovat. Ze zrychlujícím 
se tempem a nároky kladenými na produkci dochází k poptávce po zařízeních, které jsou 
schopna okamžitě nabíjet či pohánět jiný přistroj či elektrospotřebič (mobilní telefony, 
notebooky, fotoaparáty aj.) [11]. 

6.2 Ostrovní systémy (Grid-off) (Obrázek 24) 

Tyto systémy se využívají v místech, kde není rozvodná síť a je třeba střídavého 
napětí 230 V. Obvykle jde tedy o místa bez el. přípojky, která účelně chybí. Zejména je 
tomu tak díky velké vzdálenosti k rozvodné síti (500-1000 m). Náklady by ve výsledku 
přesáhly pořizovací cenu za FV zařízení. Využití mají tyto systémy zejména tedy u 
odlehlých budov, jako jsou: chaty, sruby, ale i mobilní a dočasné obyvatelné místa např. 
jachty, karavany. 

 
Obrázek 24: Zapojení ostrovního FV systému (isosolar.cz, 2013) 

Dalším cílem využití těchto systému je u napájení dopravních signalizací (Obrázek 
25), zahradních svítilen, telekomunikačních zařízení, světelných reklam a billboardu[22]. 
Využíváme ho zejména tedy u spotřebičů s nízkou spotřebou, které fungují na 
stejnosměrný proud. V dnešní době lze zakoupit i chladničky, televize a jiné spotřebiče 
fungující tímto stylem. Výkon těchto zařízení se pohybuje v rozpětí od 100 Wp do 10 kWp. 
Investice je na ceně cca 230-300 Kč/Wp. Cena se odvíjí zejména od použitého 
akumulátoru[6]. Grid off systémy jsou dále rozděleny dle funkce následovně. 
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Obrázek 25: Využití ostrovních FV systému u napájení semaforu (Reinhard, 2002) 

Systémy s přímým napájením 

Zde jde o přímé spojení solární panel-spotřebič. Spotřebič tak funguje pouze v době 
dostatečné intenzity slunečního záření. Je toho využito např. u nabíjení malých 
akumulátorů, čerpání vody pro závlahu, napájení ventilátorů v budovách aj. [18]. 

Hybridní ostrovní systémy 

Využíváme v místech kde je celoroční provoz a potřebujeme značné množství 
energie. U těchto systému je produkce el. energie omezená zejména v zimních měsících. 
Tento problém je třeba dimenzovat zvětšením instalovaného výkonu, tedy pořízením více 
panelů [11].  

Toto vylepšení, zejména pro zimní provoz má ve výsledku za následek zvýšení 
nákladů. Tyto důvody dávají za vznik dalším přídavným zařízením, které generují energii. 
Využity jsou zejména alternativní zdroje. Tedy malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, 
kogenerační jednotky atd. Mezi typické ostrovní systémy patří systémy, které akumulují 
energii. Tento systém oproti síťové verzi potřebuje ke své funkci navíc akumulátory 
(baterie). V nich je pak uchována energie zejména pro noční hodiny, kdy není možné 
sluneční osvětlení [5]. Vybíjení a nabíjení je optimalizováno el. regulátorem. Ve shrnutí se 
ostrovní systémy tedy skládají z: 

 FV panelů. 

 Regulátoru pro dobíjení a vybíjení akumulátorů. 

 Akumulátoru (z 95% olověný). 

 Střídače (měniče) pro možné zapojení běžných spotřebičů (230V/~50Hz). 

 Prvky zlepšující produkci (sledovače, indikační a měřící přístroje). 
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6.3 Síťové systémy (Grid-on) (Obrázek 26) 

 
Obrázek 26: Zapojení síťového FV systému (isosolar.cz, 2013) 

Tyto systémy jsou využity v oblastech s početnou a hustou el. sítí. Při dobře 
proveditelné instalaci systém vyrábí elektřinu pro budovu, kde je využit. U větších instalaci 
pokryje systém vlastní spotřebu el. energie budovy, případný přebyté vyrobené energie je 
dodáván do rozvodné sítě. Naopak při nedostatku vlastní vyrobené energie je elektřina 
odebírána z distribuční sítě. Tento systém je díky mikroprocesorovému střídači plně 
automatizován. Další možností je přebytečnou el. energie prodat provozovateli distribuční 
sítě [20]. 

U nás je tento provozovatel tedy společnost ČEZ a.s. Vzhledem k výkupním cenám 
se toto vyplatí zejména u větších systémů. Připojení je schvalováno distributorem (ČEZ,  
E-ON, aj.). U větších systémů (nad 10 kW) se investice pohybují v rozmezích 120 – 180 
Kč/Wp. Také zaleží na tom, zda je systém konstruován pevně nebo má polohovací 
konstrukci [6]. U menších systémů jsou měrné investice na hodnotě 200 Kč/Wp a výše 
[18]. Základní komponenty u těchto systémů jsou: 

 FV panely. 

 Střídač (měnič) vyrábějící ze stejnosměrného napětí, napětí střídavé 
(230V/~50Hz). 

 Kabeláž. 

 Elektroměr. 

 Další měřicí přístroje, případně sledovače [5]. 
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7 Nové trendy ve fotovoltaice 

U fotovoltaiky jsme v poslední době mohli vidět jen jednosměrný pokrok. Došlo 
k automatizaci (velko) výroby, začlo se vyrábět i sériově s odpovídajícími standardy 
jakosti. Došlo také ke snížení nákladu a také snížení množství odpadu. Vzniklo spoustu 
firem zabývající se výrobou FV panelů a komponentů. Navzdory těmto pokrokům se pořád 
objevují nové a nové technologie, který toto mladé odvětví dále rozvíjejí [11]. 

7.1 Nové technologie u FV článků 

Prvořadým cílem je, aby články byly schopné konkurovat, díky klesajícím 
výrobním nákladům, fosilním palivům. Toho by se v budoucnu docílilo zejména snížením 
spotřeby výrobního materiálu a energie, zvýšením účinnosti a efektivním výrobním 
postupem. Dále pak budou mít velký význam u výrobku jeho zpracování, tvar, barva a 
ohebnost. Články se postupem časů velice ztenčují. Dnes se polovodičové plátky (wafer) 
dají nařezat na maximální tloušťku 200 µm, oproti dřívějším 300 µm [10] .  

Tímto se docílilo úspory drahého křemíku. Vývojové centra chtějí co nejdříve 
vpustit do výroby křemíkové destičky, které by mohly mít tloušťku jen 30 až 50 µm. 
Metody pro výrobu takto tenkým článků jsou ve stádiu testování. U jedné metody se 
vystřelují ionty vodíku za pomocí urychlovače iontů kolmo na sloupec krystalu křemíku. 
Vznikají v hloubce 30, až 60 µm od čela sloupce požadované místa, kde vznikne záměrné 
odlomení (porušení pevnosti). Toto vše se provádí v prostředí vysokého vakua. V dalším 
kroku se od sloupce odlamují tenké křemíkové destičky [11].   

Dále se využívá metoda pokovování monokrystalického kotouče, který byl potištěn 
stříbrnou vrstvou. K tomuto pokovování dochází při teplotě 900 °C. Rozdílna teplota 
roztažnosti stříbra způsobí, že při ochlazování dojde k odlomení stříbrné vrstvy spolu 
s tenkou vrstvičkou křemíku. Poté je vrstva stříbra odleptána [11].  

Ve Frauenhoferově ústavě vyvíjejí laserovou technologii, která by sloužila pro 
oddělování destiček o tloušťce jen mikrometr. Pro zaostření laserového paprsku je použit 
draselný louh. Pro odleptávání řezů je křemíkový blok zahřán na vysokou teplotu. 
Výsledným produktem jsou tenké články, které mají zajištěnou vysokou účinnost díky 
přizpůsobeným strukturám článků [3]. Jde zejména o pasivaci a pohlcovače světla. 
V budoucnu by se měl pokrok v této oblasti směřovat zejména k vylepšení manipulace 
s takto tenkými články a k jejich kontaktování. Odlišné technologie řezání křemíkových 
bloku používají ve svých výzkumech odborníci z firmy Sharp. U této technologie se 
ponořuje velkoplošný substrát do křemíkové taveniny. Tímto tedy vznikne na nosném 
substrátu vrstva křemíku, která poté zkrystalizuje. Vrstva křemíku silná asi 300 µm se 
oddělí od tohoto substrátu a je nařezána pomocí laseru na standardní (6 palcové) 
křemíkové destičky.  

Nejčastější metody pro zvyšování účinnosti bez nákladných koncepcí, jako např. 
zadní kontaktování či metoda tavné zóny (float zone), je cesta k optimalizování mnoho 
detailů v technologii. Zejména pak technologie vnitřního strukturování (textura), tenčí 
kontaktování, pasivace atd. Jako výsledek za vše, lze uvést úspěch čínských odborníků, 
kteří zvýšili účinnost standardních monokrystalických článků až na 18,8 % [31].  
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Dalším krokem k novým technologiím může být využití článků vyrobených 
z polykrystalického UMG křemíku (Obrázek 27). Tyto články nabízejí např. od roku 2008 
firmy Canadian Solar a Q-Cells aj. Články jsou vyráběny z čištěného kovového UMG 
křemíku. Takto je vlastně opuštěno od energeticky náročného vyrábění vysoce čistého 
křemíku ve vysokých pecích. Tyto články mají o něco nižší účinnost než normální 
polykrystalické články. Ztráta výkonu je také o něco vyšší než u krystalických článků. 
UMG křemík však slibuje značné snížení nákladu a energie [10]. 

 
Obrázek 27: Zušlechtěný hutnický křemí (UMG) (diytrade.com, 2013) 

Další technologii je již zmíněné kontaktování. Tímto procesem dochází k snížení 
ztrát při přechodu mezi křemíkem (polovodičem) a kontaktem (kovem). Ke kontaktování 
se využívají lasery. LFR (Laser Fire Contact) umožní pokovení tenkou vrstvou a současně 
zajistí vysokou odrazivost zadní strany. Zadní strana je významná zejména u tenkých 
článků (pod 200 µm), kde zajišťuje využití i světla s větší vlnovou délkou. Zadní strana se 
také elektricky pasivuje, dojde tak k méně četné rekombinaci elektronů na kontaktu [11].  

 Klasické články, které mají zadní kontaktování se děrují laserem. Tímto se vytvoří 
bodové kontakty a elektrony mohou procházet vrstvou P beze ztrát. U výrobců článků se 
vyskytují různé způsoby výroby. Koncepce MWT (Metal Wrap Through) představuje 
sbírání elektronů na přední straně za pomocí velmi tenkých kontaktů článků a na druhou 
stranu jsou vedeny prokovenými dírami. Dochází tak k úspoře pásků proudu na přední 
straně. Sériově se články MWT vyrábějí ve společnostech Photovoltech a Rolland [21]. 

 Další koncepce-EVT (Miter Wrap Trough) využívá mnoha tisíc děr, které byly 
vyvrtány opět laserem. Okraje dírek se při vrtání přední strany v důsledku difúze stanou 
také součástí emitorů. Dojde tak k postupu elektronů dírkami na zadní stranu článku, kde 
se pomocí vhodného sběrače zadních kontaktů,odvedou odděleně od kontaktu P. Tyto 
články ve větším rozsahu (9 MW) vyráběla např. americká firma Advent Solar již v roce 
2007. V Německu tyto články hodlají vyrábět firmy Stiebel Estron a Q-Cells [11].  

Tenkovrstvé články z krystalického křemíku jsou dalším vylepšením, které 
produkuje několik firem. Nyní již uběhl nějaký čas od doby, kdy byl představen první 
tenkovrstvý článek. Firmy se nyní snaží optimalizovat výrobní technologie a dát tak 
prostor k růstu účinnosti. Ve skutečnosti je optimalizována přední průhledná elektroda 
(vrstva TCO) a vrstvy, které tvoří zadní kontakt [10].  
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Provádí se pokusy na přizpůsobení slunečního spektra absorpčnímu spektru za 
pomocí interferenčních vlastnosti a odrazu. Absorpční spektrum je složeno z 
(vícevrstvých) článků. Velký průlom při navyšování účinnosti přineslo oddělení dvou 
mikrokrystalických vrstev. Tyto vrstvy byly od sebe odděleny amorfní vrstvou článku. 
Takto vznikají moduly obsahující třívrstvé články (triple junction). Tyto články mají nejen 
velkou účinnost, ale i velmi dobrou spektrální citlivost. Články s účinností 13,4 % se 
podařilo vyvinout ve firmě Kaneka. Dalším krokem u těchto druhů článku bude 
v budoucnu schopnost vyrábět je ve větších formátech [31].  

 
Obrázek 28: Srovnání křemíkového článku s CIS článkem (Reinhart, 2008) 

Při měření účinnosti u těchto tenkovrstvých článků se přišlo na to, že největší 
účinnosti mají články CIS (Obrázek 28). Konkrétně se dostávají k hodnotám až 20 %, 
ovšem jen u menších článků. Pří vlastní výrobě se došlo k tomu, že se homogenní vrstvy 
CIS velmi obtížným způsobem umisťují na panely s většími plochami. Z praxe je možné 
uvést panely o účinnostech 11 %, které vyrábí firma Würth Solar. 

Moduly nazývané CdTe (Obrázek 29) významným podílem určují směr vývoje cen 
ve fotovoltaice již od roku 2006. Ekonomicky a technologicky nejvyspělejší firmou 
vyrábějící tyto druhy modulů je firma First Solar. Místo křemíku je zde použit telurid 
kadmia. Účinnost u těchto modulů průběžně vzrostla v období od roku 2005 až 2009 z 8 na 
11 %. Tenkovrstvé moduly se dají vyrábět i opravdu flexibilní [19].  
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Obrázek 29: FV modul z telurid kadmia (CdTe) (johncanivan.hubpages.com, 2009) 

Tyto články lze ohýbat, dají se umístit na ohebných materiálech. Tyto moduly se 
nacházejí zatím jen v sortimentu firmy Uni-Solar. Brzy by ovšem na trh měla přispět i 
firma Fuji či Flexcell. Tyto firmy již dnes vyrábějí amorfní moduly, které jsou umístěny na 
foliích z polymeru. Účinnosti mají 6,1 % (Fuji) a 4,5 % (Flexcell) [19].  

V roce 1991 představil švýcarský profesor Michael Graetzel nový druh článků na 
bázi barviva. Jako barvivo byl využit polovodič oxid titaničitý (titanová běloba) [3]. 
Tento článek nefunguje jako křemíkový pomocí p-n přechodu, ale absorbuje světlo 
v organickém barvivu. [10]. .  

7.2 Trendy u solárních modulů 

Nyní dochází k návratu integrací panelů do budov (Obrázek 30). Na trhu se 
objevují zejména panely, které je možné instalovat na střechu. Důraz je kladen zejména na 
možnost jednoduché montáže a začlenění panelů do střechy. Moduly, které je možno 
instalovat na střechu jsou zapouzdřeny v umělohmotných rámech, které se vyrábí nejčastěji 
z polyuretanového eleastomeru [23]. 

 
Obrázek 30: Integrace FV modulu do střechy berlínského hlavního nádraží (DB AG/Paul Langrovo, 

2013) 

Tak je zajištěn lepší design, dobré pokrytí, začlenění do střechy, ale i zadní odvětrání. 
Vedlejším efektem je u těchto modulů lepší ekobilance než u modulu zapouzdřených 
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v hliníkových rámech. Častým jevem je také využití termoplastického polyuretanu, jako 
materiálu k zapouzdření na místo standardního EVA (etylenvinylacetátu) [11].  

Výhody při této výrobě článku jsou zejména: menší doba cyklování při laminování 
modulů, možnost laminování bez prostředí vakua a také možnost znovu-roztavení místa 
spoje článků. Ostatní vlastnosti jsou víceméně stejné jako u EVA, mimo to ale nedochází 
k velkému žloutnutí tohoto materiálu při ozařování UV paprsky. Tato obranná schopnost 
se pak jeví jako velice výhodná pro použití v oblastech Země, bohatých na sluneční záření 
[11].  

7.3   Nové koncepce střídačů a FV zařízení  

V této oblasti je třeba zmínit zejména zvýšení účinnosti střídačů, zejména u 
netransformátorových až na hodnotu 98,5 %. Ve výzkumném ústavu ISET v Kasselu 
navýšili účinnost až na 99 %, která je zatím reálná pouze v laboratorních podmínkách. Této 
účinnosti bylo dosaženo za pomocí dražších, vysoce efektivních křemíko-karbidových 
polovodičů pro výkonové můstky střídače, které se využívaly doposud jen v kosmonautice 
[11].  

Výroba křemíkovo-karbidových polovodičů ovšem určitě v nejbližších letech 
poroste. Nejnovější střídače tedy budou převádět stejnosměrný proud FV generátoru na 
střídavý, tím dojde k minimálním ztrátám v síti. Očekávat tedy u střídačů můžeme zejména 
vysokou účinnost v širokém rozsahu napětí a výkonu. Účinnost v Evropě dosahuje až 
97,5 %, reálná by tedy měla být provozní účinnost až 97 % [23]. 

7.4 FV/T systémy (Obrázek 31) 

Do popředí zájmů se dostávají hybridní systémy spojující termální a fotovoltaické 
zařízení do jednoho panelu. FV/T moduly generují elektrickou energii a zároveň produkují 
teplo. Toto spojení tedy zajišťuje efektivnější využití sluneční energie [23]. 

 Pro správnou funkci panelů je důležité, aby se v článcích nekumulovalo hodně 
tepla, které by způsobovalo ztráty účinnosti. Tohoto tepla je v těchto kombinovaných 
systémech využito druhou termální částí modulu. Typický je u těchto modulu sendvičový 
tvar zahrnující několik vrstev. První vrstvu tvoří plochá termální vrstva. Pod touto vrstvou 
se nachází FV článek nebo komerční FV laminát. Tento druh modulů by v budoucnu měl 
mít velkého využití jak v architektuře, tak i v různých odvětvích průmyslových technologií 
[41]. 
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Obrázek 31: FV/T systém a schéma funkce ( solarwall.com, 2013) 
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8 Projektování FV sytému 

FV systémy je možno instalovat na starší i nové budovy (Obrázek 32). U starších 
budov dodatečně např. na střechu pomoci příchytných konstrukcí, u nových budov máme 
při plánování možnost integrovat FV systém do střechy a tak lze docílit i třeba jiných, 
zejména designových možností. 

 
Obrázek 32: Instalace FV panelů na šikmé střeše (asb-portal.cz, 2009) 

U obou instalací je však nutné věnovat pozornost určitým zvláštnostem. O pořízení 
FV sytému pro již existující budovu je vhodné uvažovat nejlépe v průběhu sanačních či 
modernizačních prací. Velký potenciál pro integraci solárních zařízení do budov je vidět 
v oblastech běžné architektury. Využitím solární techniky dojde k energetickému i 
stavebně-kulturnímu zhodnocení obytných domů. Při projektování, zejména u novostavby, 
je třeba stanovit, který odborník bude zasahovat do určité části celého projektu. 

Investor a architekt definují: 

 orientaci budovy, sklon a polohu střechy ke slunci, 

 výběr solárního zařízeni tj. určený materiál článků, typy modulů a jejich 
velikosti, uspořádání modulu, integrace a upevnění do budovy, 

 statiku, připojení na střechu, umístění vedení, průchody střechou, 

 spotřebu proudu ve dnem v případě vlastního využívání FV proudu 

 investiční náklady a hospodárnost. 

Projektant a instalatér zodpovídají za :  

 uspořádání panelů, 

 polohu a zapojení větví obvodu, 

 koncepci zapojení, 

 výběr střídače, 

 montážní systém, 
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 přístroje, 

 polohu vedení, 

 přepěťové ochrany a ochrany před bleskem, 

 volbu materiálu, 

 výběr místa pro instalaci: střídače, elektroměru.., 

 optimalizaci transportu energie [29]. 

8.1 Přírodní podmínky pro projekt FV systému 

Pro výpočet energie je třeba sledovat výkon ozáření sluncem a roční energii 
ozáření. Tyto proměnné se vztahují na osluněnou plochu a jsou normovány na čtvereční 
metr (Obrázek 33). 

Hodnota výkonu slunečního záření dopadajícího svisle na atmosférický obal Země 
činí v průměrně 1367 W/m2. Tuto hodnotu nazýváme solární konstanta. Této hodnoty není 
vždy dosaženo. Důvodem je obsah molekul vzduchu, vodních kapek a aerosolu, které 
záření odrážejí, pohlcují nebo rozptylují. Tím se výkon zmenšuje. Intenzita záření při 
velmi pěkném slunečném počasí dosahuje na špičkovou hranici 1000 W/m2. 

 
Obrázek 33: Průměrné roční hodnoty dopadu sluneční energie na zemský povrch v ČR (Haselhuhn, 

2011) 

 Tato hodnota je poměrně nezávislá na stanovišti a je využívána jako referenční 
hodnota pro stanovení jmenovitého výkonu solárních modulů. Pro hrubou orientaci určení 
toho, jaký jmenovitý výkon mají mít moduly, aby pokryly požadovanou energetickou 
spotřebu, můžeme použít pravidlo, že k výrobě 800 až 1100 kWh elektrické energie 
potřebujeme 1 kW instalovaného výkonu [15]. 

Sluneční záření dopadající na Zem je složeno z přímého a difúzního záření 
(Obrázek 34). Za jasných a slunečných dnů převažuje zejména přímé záření přicházející ze  
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směru Slunce bez výchylky. Toto záření vrhá ostré stíny. Naproti tomu může být obloha 
zatažená a Slunce nemusí jít vidět [2]. 

 
Obrázek 34: Graf hodnot přímého a difúzního záření v ČR (isofenenergy.cz, 2009) 

Sluneční světlo je filtrováno a vychylováno v mracích nebo mlze. Také bývá 
rozptýleno v prachové nebo ozónové vrstvě. Toto záření je tedy difúzní a nemá předem 
určenou orientaci. Intenzita tohoto záření klesá často pod hodnoty 1000 W/m2. Počasí 
velmi ovlivňuje intenzitu slunečního záření. Dalším činitelem je roční a denní doba a 
zeměpisná šířka. V severním Německu dostáváme poměr asi 60:40 ve prospěch difúzního 
záření, kdežto oblast jižního Německa má poměr vyrovnaný. FV systémy využívají jak 
přímého, tak i difúzního slunečního světla [20]. 

Součtem energií obou záření ve všech slunečných dnech v roce, dostaneme roční 
hodnotu ozáření Sluncem (v kilowatthodinách na 1 m2 plochy a rok. Rozpětí hodnot pro 
ČR je 950 až 1340 kWh/m2. V zeměpisných šířkách našeho území připadají víc jak tři 
čtvrtiny nejintenzivnějšího záření na období od dubna do září [11].  

Sluneční záření je složeno ze složek záření o rozdílných vlnových délkách. Krátké 
vlnové délky jsou reprezentovány ultrafialovým světlem, středně dlouhé jsou délky u 
energeticky bohatého viditelného světla a nejdelší jsou vlnové délky u světla 
infračerveného. Každý druh materiálu článků převádí složky slunečního spektra na 
energii   o menší či větší účinnosti [11].  

Kromě ozáření FV zařízení je nutno posoudit zda je střecha odolná proti dalším 
klimatickým jevům jako např. polomy větru, tíha sněhové pokrývky. 
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9 Právní normy spojené s fotovoltaikou 

Pro oblast fotovoltaiky jsou v ČR významné zejména dva zákony: 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který upravuje 
podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými 
jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a 
právnických osob s tím spojené. 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
Upravuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a výkon státní 
správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 

Další právní normy: 

Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 
postupech pro regulaci cen 

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační 
soustavě. 

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v 
energetických odvětvích. 

Vyhláška č. 475/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře 
využívání obnovitelných zdrojů. 

Vyhláška č. 364/2007 Sb. kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 
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10 Ekonomické aspekty fotovoltaiky 

FV zařízení samozřejmě nemá po celý rok stejné výnosy elektrické energie. Pracuje 
v závislosti na průběhu slunečního ozáření. Je zjištěno, že v letní polovině roku FV 
zařízení, které je orientováno k jihu dosahuje 70 % ročního výnosu [26]. 

K vyhodnocování ozáření celého FV zařízení se využívají dlouhodobé stření 
hodnoty slunečního svitu v horizontální rovině. V průběhu celého roku intenzita 
slunečního svitu kolísá. Kolísání dosahuje někdy až 20 % [8]. 

10.1 Vstupní údaje pro ekonomické hodnocení 

Pro ekonomické hodnocení celého projektu využíváme nejčastěji tyto veličiny: 

 Investiční výdaje, do kterých jsou zahrnuty veškeré jednorázové výdaje na 
realizaci projektu, stavby, dodávky technologického zařízení pro 
montáž, montáž elektrické přípojky aj.  

 Doba životnosti zařízení, jde o dobu, kdy budeme moci zařízení plně 
využívat. Tedy doba kdy budeme se zařízením dosahovat úspor 
energií, aniž bychom museli provádět reinvestice. 

 Provozní výdaje, které slouží pro obsluhu zařízení,jeho pravidelné údržby, 
předpokládané opravy, pojištění majetku atd. 

 Velikost roční produkce energií, případná energetická úspora. Celou 
efektivnost z pohledu ekonomického příznivě ovlivní zejména 
možnost výroby elektřiny v době špičky, kdy je cena nejvyšší. 

 Způsob financování, tj. doba splácení a výsledný obnos a úroková sazba 
poskytnutého úvěru, vlastní finance či finance investora a případné 
dotace [7]. 
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Investory dle obvyklého pohledu můžeme rozdělit následujícím diagramem: 

 

10.2 Podpora výkupu elektřiny 

FV systém dodává vyrobenou elektřinu do distribuční sítě za stanovenou cenu. Ta 
je většinou vyšší než tržní cena. Celý systém výkupu dává možnost výběru podpory pro 
tento druh energii. Prvně jde o pevné výkupní ceny fotovoltaické elektřiny a v druhém 
případě o příplatek k tržním cenám elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie 
[14]. 

Tento příspěvek je v ČR nazýván „Zelený bonus“. Příplatek lze stanovit jako 
konečnou částku, která bude připočtena k tržní ceně elektřiny. Může to být také podíl 
z průměrné ceny [8]. 

1) Pevné výkupní ceny (Obrázek 36) 

Zákon č. 180/2005 Sb. ukládá povinnost provozovateli přenosové soustavy a 
distribuční sítě, připojit FV zařízení do přenosové soustavy a veškerou elektřinu (na kterou 
se vztahuje podpora) vykoupit. Ceny výkupu určuje pro daný rok Energetický regulační 
úřad. Tato cena je vyplácena jako minimální, s navýšením o index PPI („index průmyslové 
inflace“) po dobu dvaceti let. Ve výsledku tato cena neklesá, ale je navyšována o index 
PPI. Aktuální cena pevného výkupu je stanovena vždy pro určité období [7]. 

2) Zelený bonus (Obrázek 35) 

Finanční částka zde navyšuje tržní cenu elektřiny. Tato cena zohlední snížení 
poškození životního prostředí využitím obnovitelných zdrojů. Tento systéme uzpůsobený 
pro dnešní „volný“ trh, nabízí výrobci možnost výběru konkrétního obchodníka 
s elektřinou, který ji od výrobce odkoupí. Cena elektřiny z FV systému je nižší než běžná 
elektřina dodávaná do sítě [8]. 

 Je to způsobeno stabilitou FV systému, který nezaručuje po celou životnost stabilní 
výkon. Cena se také liší podle druhu využití obnovitelných zdrojů. V době kdy dochází 
k prodeji elektřiny, dostane výrobce od provozovatele sítě zmiňovaný zelený bonus 

Stát/systém 

Region 

Investoři 

Podnikatelé Nepodnikatelé 

Instituce 

 

Domácnost 

 

Podnikatel Firma 



Martin Vrablík: Instalace fotovoltaického systému 

2013  37   

(prémii). Výše této prémie je stanovována energetickým regulačním úřadem tak, aby 
výsledná částka byla vyšší než pevná výkupní cena.  

Tento systém je povinný pro investory, kteří využívají elektřinu z FV systému pro 
vlastní spotřebu. Pro FV do malých výkonů je pořád zatím výhodnější systém zeleného 
bonusu. Investor má totiž jen povinnost předávat informace o stavu vyráběné elektřiny, 
která je změřena „ocejchovaným měřidlem“ dle vyhlášky č. 218/2001Sb. Naproti tomu 

investor, který si zvolí systém pevného výkupu, bude muset počítat i s náklady na odběrné 
místo (platba za elektrickou rozvodnou skříň, jističe, výkopové práce aj.) [14]. 

 
Obrázek 35: Schéma zapojení v zeleném bonusu (premereni.cz, 2008) 

 
Obrázek 36: Schéma přímého výkupu elektřiny za pevné ceny (solarnivyroba.cz, 2013) 
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11 Ekologické aspekty fotovoltaiky 

Členské státy EU jsou si vědomy alarmujícího se navyšování emisí CO2 a potřeby 
jeho zmenšování. Bohužel se stávající spotřebou energií emise tohoto plynu naopak nadále 
stoupají. Aktuálně se pořád využívají fosilní paliva jako nosiči energií. Celosvětový podíl 
využití obnovitelných zdrojů (Obrázek 37) nadále klesá. Přitom dosažitelnost fosilních 
nosičů energií není neomezená. Podle údajů mezinárodní agentury by zásoby ropy měly 
dojít zhruba za 40 let a zemního plynu za 60 let. Jaderná energetika je také ohrožena. 
Zásoby uranu by měly vystačit jen do roku 2030 [25].  

 
Obrázek 37: Graf  prognózy výroby energie z OZE (Bechnik, 2009) 

11.1 Ekologie výroby FV článků 

Při výrobě FV zařízení je samozřejmě spotřebována také dodatková energie. 
Rozhodujícím se kritériem je zejména použitá technologie pro výrobu článků. Největší 
výdaje na energii mají krystalické články. Je to způsobeno zejména vysokou použitou 
teplotou při výrobě křemíku a plátků. Výroba čistého křemíku je energeticky velice 
náročný proces. Udává se celková spotřeba energie při výrobě FV zařízení 9000 kWh na 
kWp. Pokud jde o výrobu tenkovrstvých modulů, hodnota spotřeby energie je o polovinu 
nižší. Naopak proces rámování a konstrukční práce jsou na spotřebu energie vyšší než u 
krystalických modulů. Pro představu jen na hliníkové rámy je třeba 1250 kWh energie na 
kWp u monokrystalických modulů a 1860 kWh na kWp u modulů z amorfního křemíku 
[21]. 

11.2 Škodlivé látky v procesu výroby 

Ve výrobě solárních článků vzniká mnoho škodlivých látek pro ŽP, které jsou však 
v uzavřeném cyklu. Vyrobený FV modul obsahuje pouze několik málo množství olova, 
použitého na pájení spojů. Ovšem při výrobě tenkovrstvých článků se i nadále používají 
pro jejich čistění nanášecích zařízení látky obsahující fluór [11]. 

Moduly CdTe a CIS, které jsou na trhu obsazeny pouze 3 %, obsahují až 170 
g/kWp, případně 900 mg/kg kadmia. Naštěstí kadmium je zde vázáno v netoxických 
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sloučeninách. S nepoužitelnými CdTe moduly se i tak nakládá jako se speciálním odpadem 
[25]. 

U CIS modulů nepozorujeme větší obsahy škodlivin. Zde se využívají tenké vrstvy 
sirníku kadmia. Podíl kadmia je méně než 1 % ve srovnání s moduly CdTe. Kritickou 
látkou je zde zejména selen, který je ale také přítomen v nízkých koncentracích [19].  

11.3 Recyklace modulů 

Pro recyklaci modulů slouží směrnice EU o vyřazených elektrických a 
elektronických přístrojích. Další směrnici je směrnice RoHS o omezení škodlivých látek u 
vyřazených elektrických spotřebičů. Od 1.7 2006 je zakázáno dle směrnice RoHS využívat 
v elektrotechnice prvky jako kadmium, olovo, rtuť aj. Pro solární moduly tato směrnice 
zatím neplatí, výrobci se však zabývají koncepcemi a novými technologiemi pro nahrazení 
těchto prvků ve výrobě. V červenci 2007 bylo založeno sdružení „PV cycle“, které se 
zabývá zpětným odběrem a opětovným zhodnocením FV panelů. Cílem je efektivně 
likvidovat a recyklovat moduly [12].  

Technická životnost modulů je cca 30 až 35 let. Vznik relevantního odpadu je 
očekáván až do roku 2025. Již dnes se ovšem využívá např. sklo či hliník použitý u rámů 
modulů [11].  

Recyklace modulů probíhá ve speciální peci, kde se využívá teploty až 500 °C.  
EVA fólie a zadní materiál panelů je spálen. Uvolněné články z modulů se dají opětovně 
využít. Recyklované (Obrázek 38) články (mají samozřejmě nižší účinnosti, ale ve 
výsledku je ušetřeno až 80 % energie spotřebované pro výrobu nových panelů . 

 
Obrázek 38: Recyklované FV články (solarninoviny.cz, 2013) 
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12 Příkladová studie FV systému do 30 kWp 

12.1 Výběr lokality 

Pro účel této případové studie je vybrán objekt rodinného domu v lokalitě Bílovec-
Lubojaty (Obrázek 39). Dům je dvoupatrový s možným obydlením podkroví. Střecha je 
šikmá se střešní keramickou krytinou a úhlem sklonu 35°, což je ideální pro umístění FV 
zařízení. Střecha je také orientována jižní stranou. Jde o idealizovanou orientaci, mnohdy 
je nutno zohlednit jiný náklon střechy či celá pozice domu [11]. 

 
Obrázek 39: Vyznačená lokalita objektu pro instalaci (mapy.cz, 2013) 

12.2 Sluneční aktivita (Obrázek 41) 

Pro navrhování a dimenzování FV systémů potřebujeme informace zejména o 
fotovoltaickém (energetickém) potenciálu daného území. Pro podrobné určení intenzity 
záření, které dopadá na mnou vybrané stanoviště objektu, jsem využil online aplikaci 
Interaktivní mapa Evropy (databáze pro výpočty intenzity slunečního záření a množství 
vyrobené energie FV systémem) [43]. Je třeba dodat, že náš systém je rozmístěn na ploše 
35 m2. A požadovaný výkon podle kalkulace je 5 kWp [39]. Celý systém bude využívat 
možnosti zeleného bonusu. 
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Obrázek 40: Graf  ročních  energií záření při různých úhlech náklonu FV panelů. Lokalita: Bílovec-

Lubojaty (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php, 2013) 

 

Obrázek 41: Graf roční produkce el. energie z FV systému 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php, 2013) 
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Tabulka 2: Měsíční hodnoty záření na lokalitě Bílovec-Lubojaty 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php, 2013) 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Průměr

5160

Energie záření při sklonu 

modulů 35° [Wh/(m2.den]

1150

1910

3520

1140

3448,333333

Měsíc

5130

3900

2510

1450

5030

5210

5270

 

Tabulka 3: Měsiční produkce elektrické energie FV systemu  v kWh 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php, 2013) 

Leden 153
Únor 222
Březen 444
Duben 587
Květen 609
Červen 588
Červenec 589
Srpen 591
Září 451
Říjen 309
Listopad 180
Prosinec 149
Průměr 406
Celkem za rok 4872

Produkce energie 
[kWh]

Měsíc
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12.3 Získaná data z analýzy výnosnosti FV systému 

Sklon modulů: 35°, Nadmořská výška:329 m.n.m. 

Orientace (azimut) modulů: 0° 

Odhadované ztráty vlivem teploty (s použitím databáze teplot): 7,2 % 

Odhadované ztráty vlivem úhlové odrazivosti: 2,9 % 

Jiné ztráty (kabely, měnič aj.): 14,0 % 

Celkové ztráty systému: 22,5 %  

12.4 Charakteristika jednotlivých komponentů  

FV moduly (Obrázek 42) 

Jako FV moduly pro instalaci jsem vybral monokrystalické moduly značky 
Suntech, model STP 245S–20/Wd mono o jmenovitém výkonu 245 Wp. U tohoto modulu 
jsou díky účinnosti až 14,8 % zaručeny vysoké roční výnosy produkce energie i při nízké 
intenzitě osvitu. Montáž se dá provést jak na výšku, tak i na šířku. Celý modul je složen 
z 60 článků a je zapouzdřen v hliníkovém rámu. Je testován na zatížení větrem/sněhem-
2400/5400 Pascal [40].  

 
Obrázek 42 : FV modul Suntech STP-245S-20-WD-mono (solar-eshop.cz, 2013) 
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Střídač (měnič napětí, invertor)  

Jako střídač (Obrázek 43) vybírám model IG TL 4.0 od firmy Fronius.  U tohoto 
invertoru lze využít standardně monitorovací systém Status manager. Je možné detekovat: 
vadnou větev, detailní stavové kódy a přímý signálový kontakt. Tento systém urychleně 
hlasí chyby, tím můžeme dosahovat efektivních a dlouhodobých výnosů. Tento střídač také 
obsahuje USB vstup pro stahování monitorovacích dat a pro aktualizaci systému [40]. 

 
Obrázek 43: Měnič Fronius IG TL 4.0 (solar-eshop.cz, 2013) 

Další elektrické příslušenství (Obrázek 44) 

Dále budeme určitě potřebovat přepěťovou ochranu a jističe. Množství vyrobené 
elektrické energie budeme muset měřit pomocí elektroměru, který je také nutno pořídit. A 
na závěr pro celkové propojení komponentů je nutná kabeláž a konektory [40]. 

 
Obrázek 44: Konektor pro propojování obvodů Multicontact MC4, špička (solar-eshop, 2013) 

Konstrukční prvky 

Pro montáž panelů na střechu domů budeme potřebovat nosné hliníkové profily, 
které za pomocí speciálních vrutů a háku (Obrázek 45) připevníme ke střeše. Na tyto 
profily už pak pomocí dalších příchytek montujeme FV panely [40] . 
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Obrázek 45: Hák pro uchycení FV modulů ke zbytku konstrukce (sunwave.cz, 2013) 

Další výdaje 

Toto jsou základní prvky FV systému. Kromě nich musíme do investice zařadit 
cenu za montážní práce a také administrativní podklady pro Energetický úřad. Dnes se na 
trhu objevuje spousta FV stavebnic, které obsahují výše popsané základní prvky  pro 
montáž a je možno při značné znalosti a zručnosti FV systém instalovat svépomocně. Tím 
tedy ušetříme cenu za montážní práce, či si systém přizpůsobíme svým požadavkům. 

Poskytované záruky 

 Na trhu se můžeme nejčastěji setkat s těmito záručními podmínkami: 

1) Záruka na panely-5 až 10 let (dle výrobce) 

2) Záruka na výkon panelů-10 let (min. 90 % výkonu) 

3) Záruka na výkon panelů-25 let (min. 80% výkonu) 

4) Střídače-5 let (lze dokoupit více) 

5) Zbytek systému-2 roky [40] 

12.5 Celková kalkulace navrhovaného FV systému 

Tabulka 4: Kalkulace FV systému 

Komponent Specifikace Jednotka Cena / ks Jednotka Celkem
Fotovoltaické panely (monokrystal) Suntech Power STP 245 S-20/Wd ks 6 769 Kč 20 135 380 Kč
Měnič napětí Fronius IG TL 4.0 ks 33 900 Kč 1 33 900 Kč
Přepěťové ochrany, jističe DC/AC Dehn / Saltek, Möeller set 9 000 Kč 1 9 000 Kč
Elektroměr, úředně cejchovaný Maneler ks 1 400 Kč 1 1 400 Kč
Kabely solární, konektory* Lam solar / Tyco / MC4 m 19 Kč 70 1 330 Kč
Střešní háky, kombivruty* Nerez, výškově stavitelné ks 239 Kč 44 10 516 Kč
Spojovací materiál* Nerez, eloxovaný hliník set 150 Kč 20 3 000 Kč
Nosné profily 40x40mm* eloxovaný hliník m 139 Kč 48 6 672 Kč
Cena celkem (bez DPH) 201 198 Kč
Cena celkem (včetně DPH 20 %) 241 438 Kč

Kalkulace provedena podle ceníku firmy SVP solar, s.r.o. (duben, 2013). Položky 
označené * se reálně mohou lišit v kusech či množství. Tím dojde i k změně ceny. Je to 

způsobeno variabilitou jednotlivých projektů. 
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12.6 Výpočet návratnosti investice 

Pro tento výpočet budeme potřebovat tyto data: 

Roční spotřeba domácnosti (RS)-9 870 kWh 

Celková investice (CI) (bez DPH 20 %)-201 198 Kč 

Množství ročně vyrobené energie (CE) ( 

Tabulka 3)-4 872 kWh 

Zelený bonus (ZB) (duben 2013)*- 2,86 Kč/kWh 

Výpočet zeleného bonusu-CE*ZB=4 872*2,86=13 933,92 Kč 

Případná cena za nákup elektřiny od distributora- 9 870*4=39 480 Kč 

Průměrná cena za 1 kWh – 4 Kč (Platí pro domácnosti s tarifem D02d, které 
nevyuživají elektřinu pro ohřev vody a vytápění. 

*- Tyto výkupní ceny platí pro FV systémy uvedené doprovodu v období od 1. 1. 
2013 do 30. 6. 2013 a o výkonu max. 5 kWp. 

Fakturace (F)-39 480+13 933,92=54 413,92 Kč 

Návratnost= CI ÷ F= 201 198 ÷ 54 413,92=3,7 let [14] 

Výkupní cena je garantována na 20 let. FV systém bude tedy ještě dalších 16,3 let 
generovat zisk. Za 20 let vygeneruje částku 278 860 Kč. V případě, že by domácnost 
odebírala proud klasicky od distributora silové elektřiny, zaplatila by za 20 let částku 
788 000 Kč. Rozdílem těchto dvou hodnot tedy dostaneme uspořenou částku, která činí 
(788 000-278 000) 509 140 Kč za 20 let [14]. 

 
Obrázek 46:  Očekávaný vývoj investičních nákladů FV systémů (solarserver.de, 2009) 
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13 Závěr 

Tato práce byla zaměřena na fototovoltaiku. Byly zde popsány poslední poznatky 
z oblasti přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Dále využití tohoto fyzikálního 
poznatku u křemíkových fotovoltaických článků. U článku je popsána jejich výroba. 
Vyrobené články jsou roztříděné podle typu do několika druhů. Každý druh je popsán, 
uvedený je zejména rozdíl oproti ostatním, výroba a účinnost. Dále je možné se dočíst o 
seskupování článků do FV panelů, tedy o jejich výrobě atd. Jsou zde vysvětleny možnosti 
uchycení a technických řešení panelů na jiný objekt. Zejména jde o konstrukce uchycené 
na střechy rodinných domů. 

V technickém řešení FV systému jsou uvedeny možnosti zapojení sluneční 
elektrárny. Práce zahrnuje také základní právní aspekty projektů fotovoltaiky. Uvedeny 
jsou hlavní právní normy týkající se této problematiky. Z ekonomického hlediska popisuje 
vstupní ekonomické hodnocení investice do solárních zařízení. Dále popisuje základní 
možnosti sponzorování systému. 

Práce se také zabývá ekologickou stránkou výroby solárních komponentů. Je 
možné se dočíst o škodlivinách v procesu výroby článků modulů, ale také o jejich 
recyklaci. 

Na závěr je vyhotovená případová studie malé elektrárny, na střeše domu, o výkonu 
5 kWp spolu s popisem lokality, komponent a ekonomických výpočtu. V technické části 
studie jsou vyhodnoceny klimatické podmínky lokality (hodnoty intenzit záření, očekávaná 
výnosnost systému) vše zobrazeno v tabulkách a grafech. 

V této práci jsem se snažil o podstatný souhrn informací o fotovoltaice a 
možnostech její aplikace v dnešní architektuře. Myslím si, že nutnost využití OZE bude 
v budoucnu stoupat. V budoucnu bych se chtěl problematikou OZE nadále zabývat. 
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