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V této práci vás seznámením se solárními elektrárnami. Jak pracují, kde se nacházejí, jaké 

jsou jejich výhody a nevýhody, ale i jaké je jejich využití. A jaký mají názor na solární 

elektrárny ostatní lidé.  

Jako příklad uvedu dvě elektrárny z mého blízkého okolí. Je to fotovoltaická elektrárna 

v Lešanech a elektrárna u Struhařova.  

U fotovoltaické elektrárny Lešany porovnám prognózu a skutečný stav.  

 

 

 

 

 

http://www.obeclesany.com/frantisek-vrkoslav/o-1029


1 
 

ÚVOD ..................................................................................................................................... 2 

Solárně-termální elektrárna .................................................................................................... 2 

Největší solárně-termální elektrárny na zemi...................................................................... 2 

Ivanpah Solar Power Facility .......................................................................................... 2 

Ashalim............................................................................................................................ 3 

Nevýhoda solárních elektráren: ................................................................................... 3 

Fotovoltaické elektrárny ................................................................................................... 4 

Největší fotovoltaické elektrárny na zemi........................................................................... 4 

Topaz Solar Farm ............................................................................................................ 4 

Desert Sunlight Solar Farm ............................................................................................. 5 

Cooper Mountain Solar Facility ...................................................................................... 5 

Největší fotovoltaické elektrárny v Česku .......................................................................... 6 

Fotovoltaická elektrárna Ralsko Ra1  ............................................................................... 6 

Fotovoltaická elektrárna Vepřek  ..................................................................................... 6 

Fotovoltaická elektrárna Ševětín ..................................................................................... 6 

Fotovoltaická elektrárna Lešany ............................................................................................. 7 

Článek v Benešovském deníku ........................................................................................... 8 

Lešany ................................................................................................................................. 9 

Zkušební testovací instalace pro fotovoltaický park Lešany - Krhanice ............................ 9 

Hlavní parametry projektu............................................................................................. 10 

Situace po osmi letech provozu elektrárny .................. Chyba! Záložka není definována.  

Solární elektrárna Struhařov ................................................................................................. 11 

Můj názor .............................................................................................................................. 12 

Zdroje.................................................................................................................................... 14 

  



2 
 

ÚVOD  

Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímá podstata a funkce solárních elektráren, 

které vídám, když jezdím do školy.  

Sluneční elektrárna je technické zařízení, kterým se přeměňuje energie ze slunečního 

záření na energii elektrickou. Elektřinu lze získat ze sluneční energie přímo i nepřímo. Přímá 

přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují 

elektrony, nepřímá je založena na získání tepla  

SOLÁRNĚ-TERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA 

 Využívá teplo ze slunečních sběračů nebo heliostatů. Jde o soustředění slunečních 

paprsků z velké plochy do co nejmenší plochy absorbéru, ve kterém dojde k ohřevu 

teplonosné kapaliny. Další část elektrárny již funguje totožně s elektrárnou tepelnou. Někdy 

se také označuje jako „koncentrační solární elektrárna“ nebo „solární termální elektrárna“.  Je 

to nepřímo založené na získání tepla.  

                                                    
 

 
 

 

NEJVĚTŠÍ SOLÁRNĚ-TERMÁLNÍ ELEKTRÁRNY NA ZEMI 

IVANPAH SOLAR POWER FACILITY 

Solární elektrárna Ivanpah je solární elektrárna, která se nachází ve Spojených státech 

amerických, v Mohavské  poušti na hranici mezi Kalifornií a Nevadou. Elektrárnu tvoří tři 

věže obklopené 173 500 stojany se dvěma zrcadly, tzv. heliostaty. Zrcadla směřují sluneční 

teplo do plochy absorbéru, umístěného vysoko na věži, v nichž se skrývají nádrže s vodou. 

Vzniklá pára pohání turbíny s plánovaným výkonem 392 MW. Elektrárna zabírající plochu 

1600 ha bude zajišťovat elektřinu pro 140 tisíc domácností.  

 

 

 

 

Obrázek 1: Heliostat 

Obrázek 2: Solární elektrárna Ivanpah 

Ivanpah 
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ASHALIM 

Elektrárna Ashalim je v Negevské  poušti (v Izraeli) na ploše 3,15 km2, tedy cca 

čtvrtinové oproti americké elektrárně Ivanpah. Jejím základem je 240 m vysoká věž 

s kolektory, obklopená 50 tisíci zrcadly otočnými kolem dvou os a řízenými počítačem tak, 

aby sledovaly dráhu slunce na obloze a využily maximum jeho tepelné energie pro výrobu 

páry. S předpokládaným výkonem 121 MW (tedy cca třetinovým oproti elektrárně Ivanpah) 

by měla zásobit elektřinou kolem 120 tisíc domácností.  

 

 

 

 

NEVÝ HODA  SOLÁ RNÍ CH ELEKTRÁ REN: 

Elektrárna s názvem Ivanpah Solar Power Facility se rozprostírá na ploše zhruba 13 km2  

a leží na hranici mezi státy Kalifornie a Nevada. Je schopna vyrobit téměř 400 megawattů 

elektřiny. To stačí uspokojit poptávku pro přibližně 140 tisíc domácností.  

Dokonalý obrázek ekologicky čisté energie pro velký počet domácností však má podle 

ochránců životního prostředí jednu velkou kaňku. Elektrárna totiž využívá technologii 

známou jako solárně-termální. Téměř 350 tisíc zrcadel, která jsou velká jako vrata od garáže a 

řídí je počítač, odráží sluneční paprsky na kotle umístěné na věžích ve výšce 140 metrů. 

Slunce ohřívá vodu v trubkách kotlů, čímž vzniká pára, která pohání turbíny vyrábějící 

elektřinu. Nad plochou zrcadel se tak vytváří velmi vysoké teploty, které ve věžích dosahují 

až 530 stupňů Celsia.  

Extrémně horké vzdušné proudy jsou podle všeho doslova zhoubou pro místní ptactvo. 

Environmentalisté už v okolí solární elektrárny nalezli mrtvé opeřence se spáleným peřím. 

Jiní pak zemřeli po srážce s obřími zrcadly. Z okolí se stáhli dříve hojně se vyskytující orli 

skalní a jestřábi černoocasí. Ochránci přírody upozorňují také na nevratné poškození 

životního prostředí kojotů a želv. Rozsáhlá stavba totiž narušuje jejich přirozené migrační 

koridory. Vybudování zábran okolo solárního komplexu je navíc podle mnohých hlasů zcela 

nedostačující. 

 

Obrázek 3: Elektrárna Ashalim 
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Fotovoltaické  elektrárny 

Tím se obvykle označuje jako sluneční elektrárna nebo solární park. Fotovoltaika je 

metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím 

fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se 

nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických 

panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Fotovoltaické 

články převádějí sluneční záření přímo na elektrický proud.  

                              

NEJVĚTŠÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA ZEMI 

TOPAZ SOLAR FARM 

První ze dvou největších solárních fotovoltaických farem světa s výkonem 550 MW se 

nachází v americkém státě Kalifornia. Se svými více než 9 miliony solárními panely, 

rozkládajícími se na ploše 25 km2, by měla být schopna pokrýt spotřebu až 180 000 

domácností. Většina stavebních prací na elektrárně byla dokončena v listopadu roku 2014, 

tedy přibližně 3 roky po jejím zahájení. K oficiálnímu dokončení došlu v únoru tohoto roku. 

Jelikož se elektrárna nachází v oblasti s vhodnými slunečnými podmínkami, je schopna dodat 

ročně více než 1 TWh elektrické energie.  

 

 

 

Obrázek 4: Fotovoltaický článek 

Obrázek 5: Fotovoltaické panely 

 

Obrázek 6: Solární farma Topaz 

Solar 
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DESERT SUNLIGHT SOLAR FARM 

Druhou z největších solárních elektráren na světě je se svými 550 MW fotovoltaický 

projekt Desert Sunlight Solar Farm, který se nachází v kalifornské Mohavské poušti. Více než 

8 milionů solárních panelů, zaujímajících plochu 16 km2, by mělo přinést roční snížení emisí 

oxidu uhličitého v objemu 300 000 tun, což představuje provoz 60 000 aut. Podobně jako 

Topaz Solar Farm by elektrárna měla pokrýt spotřebu přibližně 160 000- 180 000 domácností. 

 

 

 

COOPER MOUNTAIN SOLAR FACI LITY 

Třetí největší solární systém na světě se nachází v americkém státě Nevada. Tato 

fotovoltaická elektrárna se skládá ze tří částí. První fáze, uvedená do provozu v prosinci roku 

2010, byla schopna se svým výkonem 58 MW zajistit spotřebu 17 000 domácností. Druhá 

část, poskytující 250 MW, byla dokončena na počátku roku 2015. Poslední, třetí fáze, byla  

uvedena do provozu v dubnu letošního roku. V současnosti je tedy elektrárna se svými 

458 MW teoreticky schopna pokrýt poptávku zhruba 140 000 domácností. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 a 8: Desert Sunlight Solar Farm 

Obrázek 9: Cooper Mountain Solar Facility 
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NEJVĚTŠÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY V ČESKU 

FOTOVOLTAI CKÁ ELEKTRÁRNA RALSKO RA1 

Je fotovoltaická elektrárna u Ralska, v okrese Česká Lípa. Má instalovaný výkon 

38,3 MW  a od svého spuštění v prosinci 2010 je největší sluneční elektrárnou v České 

republice, v době svého spuštění byla zároveň 12. největší fotovoltaickou elektrárnou na 

světě, do listopadu roku 2012 byla odsunuta novými elektrárnami s vyšším výkonem na 

51. místo na světě.  

 

 

 

 

 

FOTOVOLTAI CKÁ ELEKTRÁRNA VEPŘEK 

Na území Vepřek obce Nová Ves v okrese Mělník má instalovaný výkon 35,1 MW. 

Byla v době svého spuštění v září 2010 největší fotovoltaickou elektrárnou v České republice.  

Její rozloha je 82,5 ha a počet panelů 186 960 kusů. 

 

 

 

 

 

  FOTOVOLTAI CKÁ ELEKTRÁRNA ŠEVĚTÍN 

Fotovoltaická elektrárna Ševětín, v okrese České Budějovice se s instalovaným 

výkonem 29,9 MW zařazuje na třetí příčku největších elektráren v České republice. Je 

vlastněna společností ČEZ a rozkládá se na ploše 60 hektarů. Byla spuštěna v roce 2010. 

 

 

 

 

Obrázek 10: FVE Ralsko 

Obrázek 11: FVE Vepřek 

Obrázek 12: FVE Ševětín 
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FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA LEŠANY 

 

 

  

 

 

 

Obec Lešany se nachází v severozápadní části okresu Benešov v kopcovité krajině mezi 

řekami Vltava a Sázava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rozdělena do dvou částí: Lešan a  Břežan. Počet obyvatel se pohybuje okolo 850 lidí. 

Lešany jsou hlavně známé díky Vojenskému muzeu, rodištěm Františka Hrubína a dnes již i 

fotovoltaickou elektrárnou. 

Jako každý velký projekt tak i tento rozvířil protichůdné emoce, které mají za následek 

spoustu zvídavých otázek  

První informace o této elektrárně se objevili v Benešovském deníku. Z článku je vidět 

rozdílnost názorů na projekt.  

 

 

 

Obrázek 13: Obec Lešany 

Obrázek 14: Poloha obce 
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ČLÁNEK V BENEŠOVSKÉM DENÍKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Obrázek 15: Článek 26. září 2008 



9 
 

 

Pan Ing. Jůza nainstaloval panely na střechu rodinného domu v Krhanicích, což je 

vesnice v sousedství Lešan, 2,8 kWp střešního systému a 1,4 kWp na sledovači slunce. 

Sloužila jako zkušební a testovací instalace pro výstavbu fotovoltaického parku Lešany 

(812 kWp).  

 

 

 

 

 

 

 

Roční výroba elektřiny    1 663 kWh  

Celkové investiční náklady          229 982 Kč  

Roční tržby z prodeje elektřiny           21 945 Kč  

LEŠANY 

 

ZKUŠEBNÍ TESTOVACÍ INSTALACE PRO FOTOVOLTAICKÝ PARK LEŠANY - 
KRHANICE 

Obrázek14 

Obrázek 17: FVE Lešany 

Obrázek 16:Testovací panely v Krhanicích 
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HLAVNÍ PARAMETRY PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční tržby z prodeje elektřiny v tabulce je prognóza výnosu. Z výše uvedených údajů 

vychází návratnost investice necelých 10 let. 

  

Počet solárních panelů 4 640 ks 

Typ solárních panelů FVI 175 

Výkon panelu 175 Wp 

Celkový výkon elektrárny 812 kWp 

Počet měničů 232 ks 

Typ měničů FVI 3,5 

Výkon měniče 3,5 kW 

Vliv konstrukce na roční výrobu 
20% navýšení roční 

výroby 

Roční výroba elektřiny 896 448 kWh 

Roční úspora CO2 1 048 844 kg 

Celkové investiční náklady 115 241 286 Kč 

Výkupní cena 13,20 Kč/kWh 

Roční tržby z prodeje elektřiny 11 833 114 Kč 
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SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA STRUHAŘOV 

 

Solární elektrárna je blízko Benešova. Jezdím kolem ní do školy.  

Je postavena na jižním svahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastavěná plocha je cca 6 ha půdy. Bonita půdy je většinou ve třídě 3, méně pak ve 

třídě 2. Půda je pronajata do roku 2034.  

 

                                          

 

Počet solárních panelů 11 000 ks  o rozměrech 1,6 x 0,95 m 

Typ solárních panelů polykrystalické od firmy Triwasolar 

Celkový výkon elektrárny 1,77 MW 

Počet měničů 160 ks 

Celkové investiční náklady 195 000 000 Kč 

Výkupní cena 12,90 Kč/kWh 

Návratnost 15 – 20 let 

Termín dokončení listopad 2009 

Investor 
JSW Solar v.o.s., se sídlem Křenová 

437/7, 162 00 Praha 6 

Obrázek 18 a 19: FVE Struhařov 
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MŮJ NÁZOR 

Touto prací jsem Vás chtěla seznámit s fotovoltaikou, jejími problémy a konkrétními 

elektrárnami.  

Důležitým problémem je neúměrně velká rozloha, oproti celkem malému množství 

energie, kterou je elektrárna schopná vyrobit. Tato velká plocha by mohla být využita jako 

orná půda, které je v dnešní době nedostatek. Takto rozsáhlá stavba také změní přirozený ráz 

krajiny, zohyzdí panorama svého okolí. Dále je třeba zmínit problém vysokých finančních 

nákladů nutných na výstavbu elektrárny, které neodpovídají krátké životnosti a malému 

množství vyprodukované energie. Nejdůležitějším problémem je však nestálost získávání 

energie ze slunce. Žádný jiný obnovitelný zdroj energie není tak podmíněn počasím jako 

právě sluneční.  

Miloslav Uhlíř, majitel menší elektrárny o výkonu zhruba 200 kilowattů v Lešanech 

u Benešova, konstatuje, že listopad, prosinec, leden a únor jsou z hlediska provozu 

fotovoltaické elektrárny "prakticky mrtvé" měsíce. Pokud prý v tomto období dosáhne 

elektrárna 10 % průměrné měsíční výroby, je to úspěch. Prudký propad výroby elektřiny ze 

slunce v zimním období potvrzuje i Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení 

společnosti ČEPS. Zatímco na celkové roční výrobě v Česku se podílí fotovoltaika přibližně 

dvěma a půl procenty, v prosinci 2012 to například bylo jen kolem půl procenta.  

Zároveň platí, že i v zimních měsících může náhle rapidním způsobem stoupnout výkon 

fotovoltaických elektráren. V chladnějším, ale jasném počasí mají často lepší parametry, než 

když je v létě velké teplo, které je příčinou významných ztrát.  

Zajímalo mě, jestli se naplňují předpoklady, že se elektrárna v Lešanech do deseti let 

zaplatí. Obrátila jsem se na pana Františka Vrkoslava, starostu obce Lešany. 

Potvrdil mi, že návratnost investice FVE Lešany skutečně bude do deseti let.  

Když jsem se ptala lidí, co si o tom myslí, polovina je toho názoru, že fotovoltaické 

elektrárny zabírají a devastují krajinu. Ničí teritoria zvířat a hubí některé druhy ptáků. Myslí 

si, že vložené náklady na výstavbu a údržbu elektráren jsou nesmírně vysoké proti zisku 

energie z nich získaných. V tom, že náklady jsou hodně vysoké, mají pravdu, ale během 

několika let aktivního provozu elektrárny se jim peníze z prodané energie vrátí zpět.  
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Lidé, kteří jsou však naprosto proti, jsou ochránci přírody. Jim se v tomhle nedá 

zavděčit ničím. 

Výhodou tohoto zařízení je však to, že je to obnovitelný zdroj a také zdraví nezávadný. 
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