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Úvod 

Tuto metodu využívání obnovitelného zdroje (slunečního záření) na přeměnu v elektřinu jsem 

si vybrala z důvodu, že čím dál tím víc vídám v okolí domy nebo rovnou celé elektrárny 

s těmito fotovoltaickými panely a tak mě zajímalo, jak to celé vůbec funguje.  

Zjistila jsem, že takovou domovní elektrárnu má dokonce jedna moje spolužačka. 

Co je fotovoltaika 

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.  

Obr. 1 - Solární fotovoltaická elektrárna (FVE) v České Skalici 
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Obr. 2 - Revoluční trojrozměrný solární panel 

 

Podstata fotovoltaiky: 

Fotony slunečního záření dopadají na přechod P-N a svou energií vyrážejí elektrony 

z valenčního pásu do pásu vodivostního (uvolňují je z pevných vazeb na atomy krystalové 

mřížky). Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod odvedou u nejjednodušších 

systémů přímo ke spotřebiči, případně do akumulátoru. Pro napájení běžných domácích 

elektrospotřebičů na střídavý proud je nutno doplnit střídač, který energii převede na střídavé 

napětí o velikosti a frekvenci shodné s distribuční soustavou.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Fotovoltaický článek 
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V nejjednodušším solárním článku jsou vytvořeny dvě vrstvy s rozdílným typem vodivosti. 

V jedné z vrstev - materiál typu N - převažují negativně nabité elektrony, kdežto v druhé 

vrstvě - materiál typu P - převažují "díry", které se dají popsat jako prázdná místa, která 

snadno akceptují elektrony. V místě, kde se tyto dvě vrstvy setkávají - P-N přechod - dojde ke 

spárování elektronů s děrami čímž se vytvoří elektrické pole, které zabrání dalším elektronům 

v pohybu z N-vrstvy do P-vrstvy. 

Za normálních okolností jsou elektrony v polovodičovém materiálu pevně vázány k atomům 

krystalové mřížky, materiál je nevodivý. Například každý atom křemíku má čtyři valenční 

elektrony. Přidáním velmi malého množství prvku s větším počtem valenčních elektronů 

(donor) se vytvoří oblast s vodivostí typu N, v níž se vyskytují volné elektrony, které mohou 

přenášet elektrický náboj. Naopak příměs prvku s menším počtem elektronů vytvoří oblast 

s vodivostí typu P, v níž se krystalovou mřížkou pohybují "díry" - místa, kde chybí elektron. 

Při zachycení fotonu o dostatečné energii (odpovídající vlnové délce) v polovodičovém 

materiálu vznikne jeden pár elektron-díra. Je- li vnější obvod uzavřen, pohybují se tyto 

nositele náboje opačným směrem, elektrony k záporné elektrodě, díry ke kladné.  

 

Obr. 4 - Solární elektrárna v Mexiku 

Solární články vyžadují ochranu před vlivy prostředí, proto se umísťují mezi ochranné vrstvy, 

obvykle sklo a plastovou fólii, ale používají se i dvě skla nebo jiné kombinace materiálů. 

Protože napětí jednoho článku je nízké, propojují se články sériově do větších panelů. Jeden 

solární panel poskytuje dostatek energie (do cca 300 W) pro napájení jednoduchých zařízení 

jako je rozhlasový přijímač. Pro napájení větších spotřebičů nebo v případě fotovoltaických 

elektráren jsou jednotlivé solární panely propojeny do větších systémů.  
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Historie: 

Fotovoltaický jev poprvé zpozorovali William Grylls Adams a Richard Evans Day v roce 

1876 na PN přechodu vytvořeném mezi selenem a platinou. První fotovoltaický článek 

použitelný k výrobě elektřiny však byl vyroben až v roce 1954. 

 

Technologický vývoj: 

Od 70. let minulého století probíhá obrovský vývoj, v jehož průběhu roste účinnost, klesá 

cena a zvyšuje se životnost fotovoltaických článků a panelů. První články s účinností kolem 

6 % byly vyráběny technologicky a energeticky náročnými výrobními postupy, které 

například vyžadovaly vakuum. Současné články a panely jsou vyráběny neporovnatelně 

jednoduššími operacemi za normálního tlaku s nižší spotřebou surovin a energií.  

Dříve se soudilo, že krystalické panely budou nahrazeny panely tenkovrstvými, existovala 

představa generačního vývoje fotovoltaiky: 

 První generace - krystalické panely - relativně vysoká účinnost, ale i cena  

 Druhá generace - tenkovrstvé - nižší účinnost, ale zejména nižší cena 

 Třetí generace - vysoká účinnost při nízké ceně  

 

Současnost fotovoltaiky: 

Fotovoltaické systémy rychle rostou ze zanedbatelné úrovně na celkovou světovou kapacitu 

139 gigawattů (GW), na konci roku 2013. Celkový výkon všech světových FV článků za 

kalendářní rok je asi 160 miliard kWh elektřiny. To je dostatečné na pokrytí ročních potřeb 

40 milionů domácností ve světě a představuje to 0,85 procent celosvětové poptávky po 

elektřině. Více než 100 zemí využívá solární fotovoltaické články. Nejrychleji rostoucím 

trhem je nyní Čína, následovaná Japonskem a Spojenými státy Americkými, zatímco 

Německo je stále největším světovým výrobcem, uspokojující takto téměř 6 procent svých 

národních požadavků elektřiny.  Fotovoltaika je nyní po vodní a větrné energii, třetí 

nejdůležitější zdroj energie z obnovitelných zdrojů, pokud jde o celosvětově instalovaný 

výkon (nepočítaje solární zisky a biomasu).  
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Zpráva Evropské asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA) z roku 2014 odhaduje, že 

globální instalace panelů v roce 2014 vzroste o 35 až o 52 GW. O Číně se předpokládá, že se 

v roce 2016 ujme od Německa vedení a stane se největším světovým výrobcem elektřiny 

z fotovoltaiky. Předpokládá se, že do roku 2018 se po celém světě fotovoltaická kapacita 

během pěti let zdvojnásobí (nízký scénář 320 GW) nebo dokonce ztrojnásobil (vysoký scénář 

430 GW). EPIA také odhaduje, že fotovoltaika bude uspokojovat 10 až 15 procent poptávky 

po energii v Evropě v roce 2030.  

Scénař EPIA a Greenpeace "Posun paradigmatu solární generace" (dříve zvaný pokrokový 

scénář) z roku 2010 ukazuje, že do roku 2030 by 1845 GW fotovoltaických systémů mohlo po 

celém světě generovat přibližně 2 646 TWh elektřiny za rok. V kombinaci se zlepšením 

účinnosti využívání energie, by to znamenalo uspokojení potřeb po elektřině více než 

9 procent světové populace. V roce 2050 by více než 20 procent veškeré elektřiny mohlo 

pocházet z fotovoltaiky.  

Cena fotovoltaiky se díky neustálému vývoji technologií a masivní výrobě neustále snižuje. 

Díky finančním pobídkám, dotacím a výhodným tarifním podmínkám pro energii 

z fotovoltaiky dochází v mnoha zemích k prudkému nárůstu instalací.  

 

Graf 1 - Vývoj ceny křemíkových FV článků v $ na watt 
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Výhody Nevýhody 

Množství sluneční energie dopadající na 

zemský povrch je tak obrovské, že by 

současnou spotřebu pokrylo 6000krát - na 

zemský povrch dopadá 89 petawatů, přičemž 

naše spotřeba činí 15 terawatů.  

Instalace fotovoltaických systémů je velmi 

drahá.  

Během výroby elektrické energie fotovoltaický 

systém neznečišťuje životní prostředí.  

Nainstalovaný systém nelze přemístit, pokud se 

majitel objektu odstěhuje.  

Fotovoltaické systémy vyžadují minimální 

údržbu po jejich nainstalování.  

Elektrická energie generovaná fotovoltaickými 

systémy je dražší ve srovnání s cenou energie 

z jiných zdrojů.  

Díky vysoké, státem garantované, podpoře je 

návratnost investice velmi rychlá.  

Solární energie není k dispozici v noci a je 

velmi nespolehlivá za špatného počasí (mlha, 

déšť, sníh).  

Pokud je fotovoltaický systém připojen na síť, 

energie může být spotřebována místně a tudíž 

snížit celkové ztráty rozvodné soustavy.  

Výkon fotovoltaických panelů se výrazně 

snižuje, pokud jsou pokryty vrstvou sněhu.  

 Solární panely produkují stejnosměrný proud, 

který musí být pomocí střídače převeden na 

proud střídavý  

 Fotovoltaické články postupem času snižují 

svou účinnost, tedy dodávaný výkon. Pokles 

výkonu je přibližně 1% za rok provozu.  
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Obr. 5 - Fotovoltaické panely na střeše domu 

 

 

Obr. 6 - Detail fotovoltaických panelů 
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Fotovoltaický systém na rodinném domě 

 

Vzhledem k tomu, že systém vytápění rodinného domu se zakládá na přímotopných 

elektrických panelech, bylo vytápění rodinného domu velice ekonomicky náročné. Proto 

rodina hledala řešení. Připadaly v úvahu dvě možnosti. 

První řešení bylo tepelné čerpadlo, které by však vyžadovalo další investici v podobě nového 

ústředního vytápění v celém rodinném domě, včetně teplovodního kotle.  

Druhým řešením bylo zřízení malé fotovoltaické elektrárny na střeše. S ohledem na nižší 

počáteční investici i daleko kratší návratnost investice bylo zvolena druhá varianta.  

Výběrové řízení vyhrála firma Novatrix, která celou zakázku dodala tzv. „na klíč“. 

 

 

                     Obr. 7 - Fotovoltaické panely na střeše domu 
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Funkce zařízení 

Zjednodušeně se dá popsat funkce malé fotovoltaické elektrárny takto : sluneční svit 

dopadající na fotovoltaické panely je v těchto panelech přeměňován na stejnosměrný 

elektrický proud, který je vodiči pro  stejnosměrný proud veden k měniči, v tomto zařízení je 

měněn na proud střídavý a spotřebováván nejprve výrobcem a přebytek dodáván do 

distribuční sítě ČEZ.  

Složení domovní FVE : 

 Fotovoltaické panely  

 Měniče (střídače) 

 Podpůrné a jistící prvky (přepěťové a podpěťové ochrany)  

 Kabeláž (stejnosměrná a střídavá) 

 

 

Obr. 8 - Měniče stejnosměrného proudu na střídavý  
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Fotovoltaický systém je umístěn na střeše budovy rodinného domu ve Hvězdonicích. Dům má 

celkovou zastavěnou plochu 163 m2 a je třípodlažní, kromě obytného podkroví. 

Na střeše je osazeno celkem 33  ks fotovoltaických panelů, každý o výkonu 240 Wp 

(Wattpeak). 

Celkem je maximální výkon této soustavy panelů 7,92 Wp. 

 

 

 

Graf 2 - Účinnost v závislosti na měsících pro panely užitého typu 

 

Montáž systému 

Vlastní montáž malé FVE trvala jeden týden a nevyvolala žádná omezení v rodinném domě. 

Pouze bylo nutno dodržet určité technologické postupy při montáži panelů na střechu, jednak 

aby byla zajištěna nepropustnost krytiny po instalaci kotev pro montáž a uchycení panelů a 

dále proto, že montáž probíhala v měsíci srpnu a střecha je pokrytá tzv. bonnským šindelem, 

který je pochozí pouze do 15 stupňů venkovní teploty.  
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Obsluha 

 Obsluha systému je velice jednoduchá. 

 

Obr. 9 - Obsluhování měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud 

 

Návratnost investice 

Celková cena zakázky včetně projektu byla 480 000 Kč.  

Roční úspora je přibližně 60 000 Kč. 

Návratnost investice vychází tedy 8 let. 
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Graf 3 - Návratnost investice 

Názor kamarádky 

Myslím, že fotovoltaické panely umístěné na střešní konstrukci neruší celkový vzhled budovy 

a ani při pohledu z okolí budovy není vliv panelů na okolí nikterak rušivý. Pokud se panely 

umístí na střechu citlivě, je jejich vliv na okolí opravdu zanedbatelný.  

Jediný problém spočívá v tom, že pokud v zimě napadne větší množství sněhu a zároveň 

mrzne, je nutné panely ometat. Ale vzhledem k tomu, že zimy byly poslední roky mírné a 

skoro bez sněhu, navíc sníh na nakloněných panelech snadno odtával sám, nebylo to zatím 

potřeba. 

 

Obr. 10 - Spolužačka u měniče stejnosměrného proudu na střídavý  
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Závěr: 

Tím, že jsem dělala tento referát, jsem se dozvěděla spoustu informací o tom, jak tato metoda 

vůbec funguje a jaké má výhody a nevýhody. Možná je to dobré řešení jak ušetřit, ale přijde 

mi, že má dost nevýhod. Jednou z hlavních je velká počáteční investice. Ne každému se 

„poštěstí“ získat státní dotaci. Ale je dobře, že něco takového existuje a že je možnost, aby si 

to každý domů pořídil.  
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