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Energie slunce
– v˘roba elektﬁiny
Témûﬁ ve‰kerá energie, kterou na Zemi máme, pochází
ze sluneãního záﬁení. Na území âR dopadne za rok asi
milionkrát více sluneãní energie, neÏ je na‰e roãní spotﬁeba elektﬁiny. Sluneãní záﬁení lze nejefektivnûji pﬁemûÀovat na teplo, pﬁemûna na elektﬁinu je draÏ‰í. Pﬁímo ji lze získávat pomocí fotovoltaick˘ch panelÛ,
nepﬁímo pomocí vûtrn˘ch a vodních elektráren nebo
tepeln˘ch elektráren spalujících biomasu ãi bioplyn.
Existují i zaﬁízení, kde je teplo spalovacího procesu nahrazeno napﬁ. párou získávanou pomocí speciálních
sluneãních kolektorÛ.

V ozáﬁeném solárním ãlánku jsou generovány elektricky
nabité ãástice (pár elektron – díra). Nûkteré elektrony
a díry jsou poté separovány vnitﬁním elektrick˘m polem
PN pﬁechodu. Rozdûlení náboje má za následek napûÈov˘ rozdíl mezi „pﬁedním“ (–) a „zadním“ (+) kontaktem
solárního ãlánku. ZátûÏí (elektrospotﬁebiãem) pﬁipojenou mezi oba kontakty potom protéká stejnosmûrn˘
elektrick˘ proud, jeÏ je pﬁímo úmûrn˘ plo‰e solárních
ãlánkÛ a intenzitû dopadajícího sluneãního záﬁení.

Fotovoltaické ãlánky mají za sebou 50 let v˘voje. Dnes
rozli‰ujeme celkem ãtyﬁi generace:
 První generace – z destiãek z monokrystalického kﬁemíku, v souãasnosti jde stále o nejpouÏívanûj‰í typ.

Fotovoltaické panely
Fotovoltaická zaﬁízení pﬁedstavují jednoduch˘ a elegantní zpÛsob, jak sluneãní paprsky pﬁemûnit na elektﬁinu.
Pracují na principu fotoelektrického jevu: ãástice svûtla
– fotony – dopadají na ãlánek a svou energií z nûho „vyráÏí“ elektrony. Polovodiãová struktura ãlánku pak uspoﬁádává pohyb elektronÛ na vyuÏiteln˘ stejnosmûrn˘
elektrick˘ proud. Se stejn˘mi základními stavebními prvky – solárními ãlánky – je moÏné realizovat aplikace
s nepatrn˘m v˘konem (napájení kalkulaãky) aÏ po velké
elektrárny s v˘kony v MW.
Solární ãlánek je polovodiãov˘ velkoplo‰n˘ prvek
s alespoÀ jedním PN pﬁechodem (v podstatû jde o polovodiãovou diodu). Na rozhraní materiálÛ P a N vzniká
pﬁechodová vrstva P–N, v níÏ existuje elektrické pole vysoké intenzity. Toto pole pak uvádí do pohybu volné nosiãe náboje vznikající absorpcí svûtla. Vznikl˘ elektrick˘
proud odvádûjí z ãlánku elektrody.

padají paprsky kolmo, zv˘‰í se v˘tûÏnost asi o 35 %. To
zajistí dvouos˘ polohovací systém, kter˘ v‰ak zv˘‰í také
investiãní náklady a vyÏaduje i údrÏbu a reinvestice.
Koncentrátory – pro koncentraci záﬁení lze pouÏít ãoãky nebo rÛzná kor˘tková zrcadla, nejlevnûj‰í jsou ov‰em
plochá zrcadla. Díky nim se sluneãní záﬁení „sbírá“ z vût‰í plochy a koncentruje na ãlánek. Zrcadlo je vÏdy levnûj‰í neÏ fotovoltaick˘ ãlánek. Koncentrátory obvykle vyÏadují alespoÀ jednoos˘ polohovací systém, kter˘ udrÏí
ãlánek v ohnisku. KvÛli koncentraci záﬁení je nutno také
pouÏít ãlánky, které snesou vy‰‰í teploty. Zv˘‰ení v˘nosu
závisí na velikosti koncentrátoru – bûÏnû je to nûkolik
desítek procent.

Trendy v˘voje

Princip ãinnosti solárního ãlánku. © EkoWATT

ZpÛsoby vyuÏití sluneãního záﬁení pro v˘robu elektﬁiny. © EkoWATT

Energie vloÏená do v˘roby fotovoltaick˘ch panelÛ je v na‰ich podmínkách tûmito panely získána zpût bûhem asi
6 rokÛ. Pﬁedpokládaná Ïivotnost je pﬁitom minimálnû 20 let.
Sériov˘m nebo i paralelním elektrick˘m propojením solárních ãlánkÛ vzniká po jejich zapouzdﬁení fotovoltaick˘ panel. âlánky jsou sério-paralelnû elektricky spojeny
tak, aby bylo dosaÏeno potﬁebného napûtí a proudu. Panel musí zajistit hermetické zapouzdﬁení solárních ãlánkÛ, musí zaji‰Èovat dostateãnou mechanickou a klimatickou odolnost (napﬁ. vÛãi silnému vûtru, krupobití,
mrazu apod.). Tím, Ïe mezi ãlánky vznikají mezery, klesá
energetick˘ zisk z jednotky plochy. Úãinnost panelÛ je
tak niÏ‰í, neÏ se udává u samotn˘ch ãlánkÛ.

 Druhá generace – z polykrystalického, mikrokrystalického nebo amorfního kﬁemíku. Oproti první generaci
jsou levnûj‰í, protoÏe spotﬁebují ménû kﬁemíku. Lze
je pouÏít i na ohebn˘ch podkladech (na obleãení, fóliové stﬁe‰ní krytinû apod.).
 Tﬁetí generace – nevyuÏívají kﬁemík, ale tﬁeba organické
polymery. Dosud se komerãnû pﬁíli‰ nepouÏívají.
 âtvrtá generace – kompozitní ãlánky z rÛzn˘ch vrstev,
schopné lépe vyuÏívat sluneãní spektrum – kaÏdá
vrstva vyuÏívá svûtlo jiné vlnové délky.

Monokrystalick˘
Polykrystalick˘
Amorfní

bûÏná
úãinnost

max. laboratorní
úãinnost

14–17 %
13–16 %
5–7 %

25 %
20 %
12 %

Poptávka po fotovoltaick˘ch panelech stále roste. Nûkteré
zemû EU, Japonsko a USA instalují fotovoltaické elektrárny
jako cestu ke zv˘‰ení vlastní energetické sobûstaãnosti. Pro
zemû tﬁetího svûta jsou fotovoltaická zaﬁízení cestou k zaji‰tûní elektﬁiny i v odlehl˘ch oblastech, navíc spolehlivûj‰í neÏ
dieselagregáty. I kdyÏ kﬁemík je na Zemi hojn˘ prvek, produkce velice ãistého kﬁemíku potﬁebného pro fotovoltaiku
je drahá. Proto se hledají cesty, jak mnoÏství kﬁemíku sníÏit
(v˘sledkem jsou tenkovrstvé ãlánky) nebo jak zv˘‰it úãinnost ãlánkÛ. Vyvíjejí se i ãlánky na bázi jin˘ch materiálÛ.
Do budoucna lze oãekávat, Ïe cena fotovoltaick˘ch panelÛ (a tím i cena produkované elektﬁiny) bude klesat.
V kombinaci s rÛstem ceny elektﬁiny z jin˘ch zdrojÛ mÛÏe b˘t pouÏití fotovoltaiky v˘hodnûj‰í.

Zv˘‰ení energetick˘ch ziskÛ
Pﬁi dané úãinnosti fotovoltaick˘ch ãlánkÛ lze energetick˘ v˘nos zv˘‰it tﬁemi zpÛsoby, které je moÏné i vzájemnû kombinovat. Nev˘hodou je, Ïe tyto
systémy lze jen v˘jimeãnû integrovat do
budov. Vût‰inou se tedy neobejdou bez záboru volné plochy.
Oboustranné moduly
– pﬁi instalaci ãlánku na
prÛhlednou podloÏku
na nûj dopadá svûtlo
z obou stran. I kdyÏ na
spodní stranu dopadá
jen odraÏené a difuzní
záﬁení, uvádí se zv˘‰ení
produkce aÏ o 30 %.

Úãinnost jednotliv˘ch typÛ fotovoltaick˘ch ãlánkÛ. Zdroj: EkoWATT

ProtoÏe v˘kon ãlánkÛ závisí pochopitelnû na okamÏitém
sluneãním záﬁení, udává se jejich v˘kon jako tzv. ‰piãkov˘, tedy pﬁi dopadajícím záﬁení s intenzitou 1000 W/m2
pﬁi definovaném spektru. âlánek s úãinností 17 % má
pﬁi plo‰e 1 m2 ‰piãkov˘ (peak) v˘kon 170 Wp.

Systém s dvouos˘m natáãením. Foto:
EkoWATT

Natáãení za sluncem
– pokud na ãlánek do-

Schéma zapojení systému dodávajícího energii do rozvodné sítû. © EkoWATT

Samostatné (ostrovní) systémy (grid-off)

Systém s ploch˘m zrcadlem a jednoos˘m natáãením systémem TRAXLE.
Foto: Steve Jasper

Systémy pﬁipojené k síti (grid-on)
Vzhledem k v˘hodn˘m v˘kupním cenám se takto provozují vût‰í systémy. Pokud je systém souãástí budovy, je
ve‰kerá produkce obvykle prodávána do sítû a budova
odebírá elektﬁinu podle vlastní potﬁeby, nezávisle na
okamÏitém v˘konu fotovoltaiky. Ekonomicky mÛÏe b˘t
v˘hodnûj‰í spotﬁebovávat ãást vlastní v˘roby v budovû
a prodávat pouze pﬁebytky, je v‰ak potﬁeba technicky
nároãnûj‰í ﬁe‰ení a ani souãasná legislativa ho nepodporuje.
Souãástí systému je vÏdy stﬁídaã, kter˘ pﬁemûní stejnosmûrn˘ proud z fotovoltaického ãlánku na stﬁídav˘. Jeho
Ïivotnost je obvykle krat‰í neÏ u zbytku systému a je tedy nutno poãítat s reinvesticí. Systémy pﬁipojené k síti
fungují zcela automaticky díky mikroprocesorovému ﬁízení. Pﬁipojení k síti podléhá schvalovacímu ﬁízení u distributora elektﬁiny (âEZ, E.ON, PRE) a je nutné dodrÏet
dané technické parametry.
U vût‰ích systémÛ (cca nad 10 kW) se investiãní náklady pohybují v rozmezí 120–180 Kã/W p, podle toho, zda
se jedná o systémy pevné ãi polohovací. U men‰ích
systémÛ v‰ak mûrné investiãní náklady rostou i nad
200 Kã/W p.

Fotovoltaiku lze vyuÏít i tam, kde jsou náklady na vybudování a provoz elektrické pﬁípojky vysoké nebo zﬁízení pﬁípojky
není moÏné. MÛÏe jít o chatu, jachtu nebo obytn˘ automobilov˘ pﬁívûs, kde díky fotovoltaick˘m panelÛm získáme
komfort elektrického osvûtlení, chladniãky a dal‰ích spotﬁebiãÛ. Setkat se mÛÏeme i s fotovoltaikou napájen˘m veﬁejn˘m osvûtlením, nouzov˘mi telefonními budkami u dálnic,
v˘straÏnou dopravní signalizací nebo parkovacími automaty. Takové zaﬁízení lze kdykoli snadno pﬁemístit, bez nutnosti rozkopávat chodník pro napojení k síti.
U pﬁipojen˘ch spotﬁebiãÛ se pak klade dÛraz na nízkou
spotﬁebu energie – ãím men‰í spotﬁeba, tím men‰í a levnûj‰í je i fotovoltaick˘ systém. Trh nabízí nejrÛznûj‰í spotﬁebiãe konstruované na stejnosmûrn˘ proud, od záﬁivek,
pﬁes chladniãky, televize aÏ tﬁeba po vodní ãerpadla.

Schéma zapojení ostrovního systému. © EkoWATT
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V˘kony se pohybují od 100 W p do 10 kWp ‰piãkového
v˘konu. Investiãní náklady na ostrovní systémy jsou
v rozmezí 230–300 Kã/Wp. Cena závisí zejména na kvalitû a kapacitû akumulátorÛ.

Fotovoltaika v budovách
Hlavní v˘hodou fotovoltaiky je to, Ïe ji lze zaãlenit do
budov, takÏe není nutno zabírat dal‰í plochu. Podmínkou je vhodná orientace a tvar budovy a vstﬁícn˘ pﬁístup
architekta, pﬁípadnû památkáﬁÛ.
Integrace do fasády není pﬁíli‰ vhodná. Na jiÏní svislou
plochu dopadá asi o 30 % ménû sluneãního záﬁení neÏ
na sklonûnou plochu. ProtoÏe úãinnost panelÛ klesá
s jejich teplotou, je nutno zajistit dostateãné odvûtrání
fotovoltaické fasády, pﬁípadnû mÛÏe byt potﬁeba i provedení tepelné izolace stûny domu. Stejn˘ problém nastává pﬁi integraci panelÛ do stﬁechy.

Fotovoltaická krytina se pouÏívá pro ploché stﬁechy
(speciální hydroizolaãní fólie s fotovoltaickou vrstvou)
nebo i pro ‰ikmé stﬁechy (napﬁ. speciální stﬁe‰ní ta‰ky).
PﬁestoÏe u‰etﬁíme za konvenãní krytinu, jde o pomûrnû
drahé ﬁe‰ení.

Outdoor aplikace
Pro vût‰inu mobilních telefonÛ lze poﬁídit fotovoltaickou dobíjeãku, která pﬁijde vhod zejména na del‰ích v˘pravách mimo civilizaci. MÛÏeme se setkat i s bundami,
stany ãi batohy, které díky na‰it˘m pruÏn˘m fotovoltaick˘m ãlánkÛm mohou napájet pﬁehrávaã nebo dobíjet
mobil, GPS, notebook apod.

V˘bûr vhodn˘ch lokalit a zásady
pro dimenzování
Fotovoltaick˘ systém pracuje nejlépe, pokud je navrÏen
pro skuteãné místní podmínky (dimenzování, umístûní
solárních ãlánkÛ a zpÛsob vyuÏití).
Pro dimenzování je dÛleÏité znát úãel, uvaÏovanou spotﬁebu (v˘robu) elektﬁiny, typ a provozní hodiny pﬁipojen˘ch spotﬁebiãÛ, zda bude systém pﬁipojen do sítû ãi nikoliv, zpÛsob napojení na doplÀkov˘ zdroj energie
a dal‰í vstupní údaje:
 poãet hodin sluneãního svitu a intenzita sluneãního
záﬁení, která se mûní podle zneãi‰tûní atmosféry
(mûsto, venkov, hory),
 orientace – ideální je na jih (pﬁípadnû s automatick˘m natáãením panelÛ za sluncem),
 sklon panelÛ – pro celoroãní provoz je optimální 38°
vzhledem k vodorovné rovinû,
 mnoÏství stínících pﬁekáÏek – je nutn˘ celodenní
osvit sluncem.

Ekonomika závisí na zpÛsobu provozu. U vût‰ích zaﬁízení je tﬁeba zváÏit i náklady na obsluhu, poji‰tûní a drobnou údrÏbu. U mal˘ch systémÛ na rodinném domku se
tyto náklady leckdy zanedbávají.
Elektﬁinu je moÏno dodávat do sítû. V˘kupní ceny pﬁedepisuje Energetick˘ regulaãní úﬁad (www.eru.cz) pro
kaÏd˘ rok zvlá‰È. Zákonem je garantováno, Ïe tato cena
se nezmûní po dobu 15 let od uvedení do provozu. Pokud se elektﬁina spotﬁebuje v domû (ev. ji v˘robce prodá tﬁetí osobû), mÛÏe dostat tzv. zelené bonusy. Pﬁi cenû elektﬁiny pro domácnost okolo 4,50 Kã/kWh je druh˘
zpÛsob v˘nosnûj‰í – celková suma je v souãtu vy‰‰í neÏ
pﬁímá v˘kupní cena.
Dotaci na instalaci fotovoltaického systému lze Ïádat u Státního fondu Ïivotního prostﬁedí (www.sfzp.cz) nebo ze
strukturálních fondÛ EU (www.strukturalni-fondy.cz). Podmínky jsou rÛzné pro rÛzné Ïadatele a mûní se i v ãase.
Elektrárna uvedená
do provozu
po 1. 1. 2008
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
pﬁed 1. 1. 2006

Fotovoltaické panely integrované v prosklení. Foto: EkoWATT

V˘kupní cena
elektﬁiny do sítû
Kã/kWh

Zelené
bonusy
Kã/kWh

13,46
13,80
6,57

12,65
12,99
5,76

V˘kupní ceny a zelené bonusy pro fotovoltaiku v r. 2008. Zdroj: ERÚ

Pﬁírodní podmínky
Na území âR dopadá za rok 900 aÏ 1200 kWh/m2. Rozhodujícími faktory jsou oblaãnost a zneãi‰tûní atmosféry. MnoÏství dopadající sluneãní energie se v jednotliv˘ch letech li‰í bûÏnû o 10 %.
Fotovoltaick˘ systém s instalovan˘m v˘konem 1 kWp je
schopen v podmínkách âR dodat roãnû 800–1000 kWh
elektrické energie. Pﬁi nevhodné orientaci nebo zastínûní to mÛÏe b˘t v˘raznû ménû. Plocha systému s v˘konem 1 kWp závisí na úãinnosti pouÏit˘ch komponent,
pohybuje se od 6 do 9 m2.

[2] Libra, M., Poulek, V.: Solární energie. âZU, Praha,
2005.
[3] Murtinger, K., Truxa, J.: Solární energie pro vá‰ dÛm.
ERA, Brno, 2005.
[4] Krieg, B.: Elektﬁina ze slunce. HEL, Ostrava, 1993.
[5] Cihelka, J.: Solární tepelná technika. T. Malina, Praha, 1994.
[6] Beranovsk˘, J., Truxa, J.: Alternativní energie pro vá‰
dÛm. ERA, Brno, 2004.
[7] Haller, A., Humm O., Voss, K.: Solární energie – vyuÏití pﬁi obnovû budov. Grada, Praha, 2001.
[8] Ladener, H., Späte, F.: Solární zaﬁízení. Grada, Praha,
2003.
[9] Karmanolis, S.: Sluneãní energie. MAC, Praha, 1996.

Vydal:
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
·vábky 2
ÎiÏkova 1 (budova PVT)
180 00 Praha 8
370 01 âeské Budûjovice
tel.: +420 266 710 247
tel.: +420 389 608 211
fax: +420 266 710 248
fax: +420 389 608 213
e-mail: info@ekowatt.cz
www.ekowatt.cz, www.energetika.cz
Foto na titulní stranû: fotovoltaická elektrárna na stﬁe‰e budovy
MÎP âR, Foto: MÎP âR; fotovoltaická elektrárna (Nûmecko),
Foto: EkoWATT
Texty: EkoWATT – Jiﬁí Beranovsk˘, Monika Ka‰parová,
Franti‰ek Macholda, Karel Srdeãn˘, Jan Truxa
Grafick˘ návrh: Irena a Sa‰a Mandiã
Sazba a tisk: SdruÏení MAC, spol. s r.o., © EkoWATT, 2007
Podrobnûj‰í informace lze získat také v celostátní
síti Energetick˘ch informaãních a konzultaãních stﬁedisek
âeské energetické agentury (EKIS âEA). Seznam stﬁedisek
je uveﬁejnûn na: www.i-ekis.cz.

2

Ekonomika fotovoltaick˘ch technologií

Integrace do zasklení je velmi pÛsobivá. Na smysluplné pouÏití v‰ak narazíme jen zﬁídka. Pokud potﬁebujeme
prosvûtlení, je lep‰í ãiré izolaãní trojsklo, pokud svûtlo
nepotﬁebujeme, je lep‰í pouÏít zeì s izolací.

[1] Murtinger, K., Beranovsk˘, J., Tome‰, M.: Fotovoltaika
elektﬁina ze slunce. ERA, Brno, 2007.

Z v˘‰e uveden˘ch parametrÛ je moÏné stanovit mnoÏství vyrobené energie z celého systému za rok. Pro podrobnûj‰í v˘poãty existují poãítaãové programy, napﬁ. firemní programy v˘robcÛ.

Batoh s fotovoltaikou. Foto: Voltaic Systems

Fasáda z fotovoltaick˘ch panelÛ. Foto: EkoWATT
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Odhad produkce fotovoltaického panelu. Zdroj: EkoWATT

