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Anotace: 

Fotovoltaickým elektrárnám jako obnovitelnému zdroji energie je v České republice i celé 

Evropě věnováno stále více pozornosti. Rapidní nárůst využívání tohoto zdroje má negativní 

dopad na systém řízení přenosové soustavy. To je dáno závislostí fotovoltaických elektráre n 

na počasí, což se promítá do jejich velmi proměnného a nepředvídatelného výkonu. Jednou 

z možných cest, jak lze tomuto jevu čelit, nabízí akumulace energie do vodíku.  
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Úvod 

Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, 

která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem 

k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, označuje se 

tento zdroj energie jako obnovitelný a využívání tohoto zdroje vypadá jako ideální 

Jenže kolem sebe stále slyším, jak „doplácíme“ na obnovitelné zdroje energie, proto jsem se 

o tuto problematiku začala zajímat.  

Větrné nebo solární elektrárny sice vyrábějí stále více elektřiny, ale jejich výroba je 

proměnlivá a elektřina z nich se nedá skladovat.  

Proto se pozornost stále více obrací k možnosti akumulace této energie. 

 

Projevy sluneční energie na Zemi 

Podle zákona zachování energie se sluneční energie, dopadající na planetu Zemi, přeměňuje 

beze zbytku v jiné formy.  

Mezi projevy sluneční energie na Zemi tak patří: 

 Energie fosilních paliv, která vznikla v dávné minulosti z rostlinné nebo živočišné 

biomasy  

o uhlí 

o ropa 

o zemní plyn 

 Energie větru - lišící se intenzita ohřevu jednotlivých částí planety vyvolává větrné 

proudění. Vítr může navíc vyvolávat na vodní hladině vznik vln. 

 Energie biomasy, vzniklá přeměnou sluneční energie na energii chemických vazeb  

v organických sloučeninách fotosyntézou. Sem patří nejen energetické využití 

biomasy při spalování, ale i potravní využití živočichy (konzumenty). 

 Vodní energie, kde sluneční energie představuje hybnou sílu pro koloběh vody. 

 Teplo, které je většinou projevem ztrát při energetických přeměnách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_vlna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_vazba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heterotrofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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 Nepřeměněné elektromagnetické záření Slunce, o které bude řeč v tomto článku.  

 Sluneční vítr - proud elementárních částic a jader helia ze Slunce  

Mezi projevy sluneční energie na Zemi nepatří: 

 Geotermální energie a její projevy (tato energie pochází z období vzniku Země a 

sluneční soustavy - vzniká jaderným rozpadem a působením slapových sil)  

o termální prameny 

o projevy posunu litosférických desek - zemětřesení, sopečná činnost, vlny 

tsunami 

o teplotní ohřev hlouběji položených míst (v praxi je využíván tepelnými 

čerpadly) 

 Energie gravitačních sil, především kinetická energie soustavy Měsíc - Země - Slunce, 

projevující se jako příliv 

 Energie atomových jader, vznikající při radioaktivním rozpadu prvků těžších než 

železo nebo naopak slučování prvků lehčích 

 Energie kosmického záření, pocházející ze zdrojů mimo sluneční soustavu 

Dopad sluneční energie na Zemi 

Sluneční energie je energií elektromagnetického záření. Spektrum slunečního záření lze rozdělit na: 

 záření ultrafialové (vlnová délka pod 380 nm) 

 záření viditelné (vlnová délka 380 až 780 nm)  

 záření infračervené (vlnová délka přes 780 nm) 

Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření, přičemž jeho podíl je vyšší při zatažené obloze 

(může dosáhnout až 60 %). V rostlinné fyziologii se používá též pojem fotosynteticky aktivní záření, 

což je záření o vlnových délkách přibližně odpovídajících viditelnému záření (většinou se udává 

rozsah 380 - 720 nm). 

Příkon záření dopadajícího na povrch zemské atmosféry činí přibližně 1360 W/m
2
. Toto množství se 

nazývá solární konstanta. Ve skutečnosti není konstantní, neboť oběžná dráha Země kolem Slunce je 

eliptická, a to způsobuje kolísání ve velikosti solární konstanty přibližně 3 % (asi 40 W/m
2
). Malé 

změny solární konstanty jsou též spjaty s cykly sluneční aktivity, ty ale dosahují maximálně desetin 

procenta. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1ln%C3%AD_prameny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tektonick%C3%A1_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sope%C4%8Dn%C3%A1_%C4%8Dinnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A9_%C4%8Derpadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A9_%C4%8Derpadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_gravita%C4%8Dn%C3%ADch_sil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADliv
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_atomov%C3%BDch_jader&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_kosmick%C3%A9ho_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_konstanta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elipsa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_cyklus
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Část záření je pohlcena atmosférou. Pohlcení se týká ovšem jen některých vlnových délek: 

 prakticky celé nejkratší části ultrafialového záření (do vlnové délky 290 nm je pohlceno zcela, 

od 290 do 320 nm zčásti) - pohlcuje ozónová vrstva 

 vybraných vlnových délek infračerveného záření (pohlcení především oxidem uhličitým a 

vodou) 

Ve viditelné oblasti je pohlcení jen částečné a závisí na síle vrstvy atmosféry, kterou musí záření 

projít. Při stejné výšce slunce nad obzorem se tedy větší pohlcení odehrává v rovníkových oblastech, 

naopak menší v polárních oblastech a na horách. Pohlcení v polárních oblastech je ovšem zároveň 

zvětšeno tím, že sluneční paprsky pronikají do atmosféry pod ostrým úhlem a musí tak proniknout 

delší vrstvou.  

V našich podmínkách činí globální radiace na vodorovném povrchu: 

 v letním poledni max. 1 000 až 1 050 W/m2  

 v zimním poledni max. 300 W/m2  

 při souvisle zatažené obloze max. 100 W/m2  

 v noci (při úplňku) max. 0,01 W/m2 

Teoreticky může být hodnota krátkodobě i přes 1 100 W/m2, a to pokud jsou na obloze 

rozptýlená světlá oblaka, od nichž se záření silně odráží.  

 

Obr. 1: Mapa intenzity sluneční energie dopadající na Zemi [1] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3nov%C3%A1_vrstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_p%C3%B3l
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apln%C4%9Bk
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Využití sluneční energie 

Přímé  

Slunečními paprsky dopadne na povrch Země přibližně 1 000 W/m². Toto číslo se nazývá solární 

konstanta. Tuto energii lze využít přímo: 

 pro výrobu elektrické energie (obvykle fotovoltaický článek ale také Stirlingův motor), 

 v zemědělství (skleníky), 

 zpracování užitkové vody (ohřev, ale též desalinace a desinfekce), 

 vytápění. 

Nepřímé 

Nepřímo se sluneční energie v přírodě přeměňuje na: 

 potenciální energii vody (využívaná ve vodních elektrárnách), 

 kinetickou energii vzdušných mas (vítr), 

 chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv, kde akumulace sluneční energie proběhla 

před dlouhou dobou).  

 

Solární články 

Solární články (sluneční baterie) jsou polovodičové prvky, které mění světelnou energii v energii 

elektrickou. Fotoelektrický efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření.  

Celkově se daří přeměnit v elektrickou energii jen asi 17 % energie dopadajícího záření. 

Solární články jsou tvořeny polovodičovými plátky tenčími než 1 mm. Na spodní straně je plošná 

průchozí elektroda. Horní elektroda má plošné uspořádání tvaru dlouhých prstů zasahujících do 

plochy. Tak může světlo na plochu svítit. Povrch solárního článku je chráněn skleněnou vrstvou. 

Sloužící jako antireflexní vrstva a zabezpečuje tak, aby co nejvíce světla vniklo do polovodiče. 

Antireflexní vrstvy se většinou tvoří napařením oxidu titanu. Tím získá článek svůj tmavomodrý 

vzhled. Jako polovodičový materiál se používá převážně křemík. Jiné polovodičové materiály, např. 

galium arsenid, kadmiumsulfid, kadmiumtellurid, selenid mědi a india, nebo sulfid galia se zatím 

zkoušejí. Krycí sklo chrání povrch solárních článků i před vlivy prostředí.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_konstanta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_konstanta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stirling%C5%AFv_motor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Desalinace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Desinfekce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_paliva
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Využití solárních článků 

Využití těchto článků je různorodé: od solárních kalkulaček až po energetické zabezpečení horských 

chat v rozsahu jednotek až desítek kW. Elektrický výkon je dán celkovou plochou a účinností 

solárních článků. Při ploše 1 dm² a plném slunečním svitu může při napětí 0,5 V a proudu 2,5 A dávat 

článek výkon 1,25 W. Vyšší napětí se získá sériovým řazením a větší proud paralelním řazením. Panel 

bývá složen z 33 až 36 křemíkových solárních článků. Nevýhodou je ale vyšší cena proti klasickým 

zdrojům.  

Oblast průmyslu pro výrobu solárních článků a adaptaci sluneční energie zažívá v současné době 

rychlý růst a některé programy (jako např. Clean Power from Deserts od kooperace TREC při 

Římském klubu či projekt solárních ostrovů Spojených arabských emirátů) začínají pozvolna získávat 

prostor v energetických strategiích jednotlivých států. 

 

 

 

 

 

Solární panely 

 

 

 

 

 

Obr. 2,3: Solární panely [3] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dinnost_%28fyzika%29
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Solární ostrovy 

Solární ostrov (Solar island) dostalo označení projektu, na kterém v současné době spolupracují 

Spojené arabské emiráty ve spolupráci s jistou švýcarskou inženýrskou firmou. Výsledkem návrhu je 

umělý ostrov – na moři plovoucí objekt kruhového tvaru s několika stovkami až tisíci zrcadel, 

odrážejících dopadající sluneční energii na (pravděpodobně kovovou) kolonu (potrubí), které taktéž 

tvoří svrchní část solárního ostrova. V tomto potrubí cirkuluje voda, kterou přijaté záření dokáže 

přivést k varu. Vzniklá pára poté začne pohánět turbínu ve středu ostrova (kam se toto potrubí sbíhá), 

kde má být tato energie některou z dostupných technologií uložena. Projekt předpokládá, že jeden 

takovýto průměrný solární ostrov bude vyrábět řádově GigaWatty energie z dopadajícího slunečního 

záření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Plovoucí solární ostrovy [3] 

 

Solární architektura 

Výstavba sluneční domů a celých slunečních aglomerací je nejdůležitějším úkolem současné 

rekonstrukce společnosti do solární podoby. Současný podíl energie potřebný pro domácnosti činí ve 

střední Evropě 40% z celkové spotřeby a je již prokázáno, že i v méně příznivých klimatických 

podmínkách lze s úspěchem stavět a provozovat domy, které vyrobí více energie , než spotřebovávají.  

(Jedním z nich je například dům Solar Plus architekta Rolfa Dische ve Freiburgu.)  

Města mohou v budoucnu sloužit jako elektrárny. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
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Obr. 5, 6: Solární architektura, solární panely na domech [4] 

 

Solární energie v Česku 

Celkové množství solární energie, které na zem (nebo střechu rodinného domu) dopadne za 

určitou časovou jednotku (den, rok) ovlivňují zeměpisné podmínky. Jiná je intenzita 

slunečního záření v jižních státech Evropy, jiná v severských zemích. V České republice je 

intenzita slunečního záření odhadována na 950–1 340 kW na metr čtvereční za rok.  

Intenzita solárního záření se pochopitelně mění i v průběhu ročního období. V České 

republice je nejvyšší mezi dubnem a zářím. Dalším důležitým údajem je počet slunečních 

hodin, které se v České republice odhadují na 1 330–1 800 hodin. 

http://www.nazeleno.cz/energie/solarni-energie/solarni-energie-kolik-kwh-lze-ziskat-vyhody-a-nevyhody.aspx
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Akumulace energie 

Velké akumulátory pro domácí a průmyslové využití jsou běžně k dostání, jen to zatím není 

levné. Cílem výrobců akumulátorů a výzkumníků v tomto oboru po celém světě je vyrobit 

baterii s vyšší kapacitou v kombinaci s nižšími náklady a pokud možno s nižšími dopady na 

životní prostředí. Většina jich zatím sází na různé typy lithiových baterií, ve hře jsou ovšem i 

alternativní technologie jako akumulace pomocí stlačeného vzduchu, setrvačníků, 

syntetického metanu, vodíku apod.  

Vodík vznikající elektrolýzou vody proudem získaným ze sluneční energie je ideální 

možností jak skladovat energii. Je testován jako alternativní palivo do automobilů a letadel, 

kde má možnost nahradit stávající fosilní paliva. Na konverzi se používají palivové články - 

zařízení, která přímo z vodíku poskytují na elektrodách elektrický proud.  

Při nízkoteplotní oxidaci nezatěžuje vodík životní prostředí žádnými škodlivými zplodinami a 

je plynem, který má na kilogram nejvyšší spalné teplo. Lze jej skladovat a transportovat - a 

proto je předurčen jako způsob konzervace sluneční energie.  

Akumulace do vodíku – důvody: 

 Využití maximálního potenciálu obnovitelných zdrojů (skladování elektřiny v době 

nízké poptávky) 

 Stabilizace rozvodných sítí    

 Součást systému smart grids a ostrovních energetických systémů   

 Posílení energetické soběstačnosti    

 Výroba vodíku jako finálního produktu a jeho využití jako paliva v dopravním sektoru 

 

Vodík 

Fotovoltaické elektrárny (FVE) se řadí mezi tzv. zdroje s nulovými emisemi skleníkových 

plynů. Určitou nevýhodou těchto systému je závislost množství vyrobené energie na intenzitě 

slunečního záření dopadajícího na jejich povrch. Následkem toho vykazuje výkon FVE 

značné výkyvy v čase a ve středně a dlouhodobém horizontu jsou považovány za těžko 

předvídatelný zdroj energie. Výsledkem je nadměrné zatěžování přenosové soustavy v období 

velké intenzity slunečního svitu a naopak potřeba energetického záložního zdroje pro období 

zhoršeného počasí. V principu existují dva způsoby jak čelit proměnnému výkonu FVE.  
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Jedním z nich je přenesení spotřeby energie do období, kdy je dostupná. Tento způsob je 

však v základním rozporu s poptávkou ze strany koncových spotřebitelů, kteří odběr 

elektrické energie řídí na základě svých potřeb.  

Druhým způsobem vyrovnávání rozdílů mezi produkcí a spotřebou elektrické energie je její 

akumulace.  

Výkon FVE je obvykle úzce spojen s počasím, resp. intenzitou slunečního svitu. Tyto 

podmínky se během dne značně mění, stejně tak lze sledovat určitě výkyvy během týdne či 

roku. Příklad denního profilu výkonu typické FVE o výkonu 12 kWp ukazuje Obr. 7.  

 

Obr. 7: Časová závislost výkonu fotovoltaického systému o špičkovém výkonu 12 kWp ve dnech 

1. - 3. 4. 2011 [5] 

Tento profil však nekoresponduje s energetickými požadavky průměrné domácnosti. Vývoj 

spotřeby elektrické energie během dne pro typický rodinný dům uvádí Obr. . Lze pozorovat, 

že spotřeba se během dne mění dle potřeb spotřebitele a současně jsou patrné výrazné rozdíly 

v porovnání spotřeby v pracovní den a během víkendu.  

 

 

Obr. 8: Spotřeba elektrické energie průměrné domácnosti během dne (rodinný dům) [5] 
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Schéma navrhovaného propojení FVE a vodíkového hospodářství uvádí Obr. . Toto schéma 

se skládá z několika částí: fotovoltaických panelů, elektrolyzéru, palivového článku (FC), 

vodíkové zásobní nádrže a baterií.  

Fotovoltaické panely využívají sluneční záření k výrobě elektrické energie. Část produkované 

energie je přímo spotřebovávána v elektrolyzéru za účelem výroby vodíku. Vodík je následně 

skladován v nízkotlaké nádrži, a to jak pro krátkodobé, tak i dlouhodobé potřeby. Skladovací 

doba závisí na potřebách dané cílové aplikace a na jeho požadovaném elektrickém výkonu. 

Skladovaný vodík je na elektrickou energii přeměňován v palivovém článku nebo jej lze 

použít jako palivo pro dopravní prostředky jako je například TriHyBus.  

Druhá část produkované elektrické energie je ukládána do Li- ion baterií, které nabízí rychlý, 

pohotový zdroj energie a vyhovují tak fluktuacím typickým pro obnovitelný zdroj energie.  

 

 

Obr. 9: Schéma navrhovaného propojení FVE a vodíkového akumulačního systému [5] 

 

Za účelem vyhodnocení správné funkčnosti navrženého propojení domácnosti 

s fotovoltaickým hybridním systém byl vytvořen v UJV Řež matematický simulační model. 

Poté bylo realizováno experimentálním zařízení za cca 15 mil. Kč. Na tomto zařízení probíhá 

testování od roku 2014. 
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Obr. 10: Tabulka hlavních součástí modelu [6] 

 

 

 

Obr. 11: Pohled na fotovoltaickou elektrárnu v  Řeži [6] 

 

 

Obr. 12: Systém akumulace energie [6] 
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  Obr. 13: Palivový článek [6] 

  Obr. 14: Zásobník [6]   

Shrnutí výsledků   

Celková účinnost systému akumulace, stanovená při různých zatíženích je u elektrolyzéru 

63 %, u palivového článku 49 %, celkem 31 %  

Přínosy vodíkového hospodářství:   

Energetické    

 Rovnováha mezi výrobou a spotřebou i přes rapidní nárůst obnovitelných zdrojů 

umožňuje rozvoj tzv. „malé energetiky“  

 Možnost snížení závislosti na dovozu ropy pro potřeby dopravy   

Ekonomické   

 Snížení nákladů na podpůrné služby v oblasti rozvodné sítě   

 Vhodné řešení pro odlehlé/těžko přístupné oblasti   

Ekologické   

 Efektivnější výroba    

 Nulové emise skleníkových plynů (odpadním produktem je voda)   

 Možnost snížení škodlivých emisí v dopravě (prach, Nox, CO)   
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Závěr:  

Já osobně si myslím, že solární energie je přínosná pro lidstvo a do budoucna se může 

využívat k více účelům. V České republice už díky změně legislativy nevznikají rozsáhlé 

sluneční elektrárny na zemědělské půdě, ale spíše se začínají využívat různé stavb y – střechy 

nebo stěny, k umístění fotovoltaických článků.  

Za posledních pár let se víc a víc rozrůstá využití solární energie po celém světě. Myslím si, 

že je to mnohem víc ekologické než získávání jaderné energie, a v souvislosti s vývojem 

akumulace i využitím vodíku, má budoucnost.  
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