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Práce vysvětluje pojem fotovoltaika a princip přeměny záření na elektrickou energii. Zmiňuje 

historii fotovoltaiky i průběh jejího využívání až do současnosti. Přehledně pojednává 

o typech fotovoltaických elektráren.  
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domku. Hodnotí ekonomickou stránku elektrárny z hlediska návratnosti investice a 

ekologickou stránku z hlediska emisí do ovzduší.  

 

 

 

 

 



1 
 

Obsah 

 

Úvod .................................................................................................2 

Co je to fotovoltaika? .......................................................................3 

Fotovoltaická elektrárna  ...................................................................4 

Umístění fotovoltaických panelů ......................................................5 

Dějiny fotovoltaiky...........................................................................6 

Moderní technologie.........................................................................7 

Výhody .............................................................................................8 

Nevýhody .........................................................................................9 

Fotovoltaika na rodinném domě v Týnci nad Sázavou ..................10 

Závěr ...............................................................................................12 

Zdroje .............................................................................................13 

  



2 
 

Úvod 

 

Jak a proč jsem se dostala k této práci? 

 

Pokaždé, když projíždíme ať autem, nebo na kole, či jdeme pěšky a narazíme na tzv. 

fotovoltaická pole, určitě se aspoň na chvíli každý zamyslíme nad tím, proč tu jsou a jak 

vyrábí energii. 

Proto mě napadlo vybrat si zrovna toto téma.  

Věřila jsem, že se dozvím mnoho nových věcí a že se například poučím pro budoucí stavbu 

domu a možná i fotovoltaiku použiji.  

Tak jsem se do práce s projektem pustila a doufám, že přinese nějaké to poučení a užitek.  
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Co je to fotovoltaika? 

 

 Je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického 

jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají 

fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických 

panelů. 

 Články se dělí na dva typy: krystalické  -  jsou vytvořeny na tenkých deskách  

                                                                              polovodičového materiálu.  

                                                   tenkovrstvé -  jsou přímo nanášeny na sklo nebo  

                                                                              jinou podložku 

 

Obr. 1: Fotovoltaický článek 

 

Fotovoltaické články převádějí sluneční záření přímo na elektrický proud  

 

Podstata  

 Elektrická energie získaná ze sluneční energie vzniká dopadem slunečního záření na 

přechod P-N čímž vyrazí elektrony z valenčního pásu do vodivostního pásu. Volné 

elektrony, které takto vzniknou, se v nejjednodušších systémech odvedou ke 

spotřebičům nebo do baterií. Aby bylo možné napájet domácí spotřebiče, je nezbytné 

doplnit střídač, který převede stejnosměrné napětí na střídavé.  

 

 V solárních článcích jsou dvě vrstvy s odlišným typem vodivosti. V první vrstvě 

převažují negativně nabité elektrony - vrstva N. Ve druhé vrstvě jsou převážně 

prázdná místa, která dokážou přijmout vzniklý elektron - vrstva P. 
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 Solární články je nutné chránit před okolními vlivy. Umisťují se mezi ochranné sklo a 

plastovou fólii, je však možné použít například dvě skla nebo jiné materiály. 

Jednotlivý solární článek má nízké napětí, proto se sériově propojují do větších sestav 

- panelů. Jeden solární panel vytvoří cca 300 W.  

 

Fotovoltaická elektrárna 

 

- je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů, podpůrných a 

jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž.  

Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný 

princip (energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve 

střídačích na střídavé veličiny --> poté je předána do domácí či rozvodné elektrické 

sítě) 

- Můžeme ji postavit např. na střeše našeho rodinného domku, chaty, výrobní haly, nebo 

třeba na poli či louce.  

- Podle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto tři 

základní způsoby: 

 ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť)  

 připojení na síť samostatnou přípojkou 

 připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu. 

Každý způsob připojení má své klady i zápory.  

 

          

 
Obr. 2: Fotovoltaické pole                                 Obr. 3: Fotovoltaika na rodinném domě 
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Umístění fotovoltaických panelů  

 

Obr. 4: Umístění fotovoltaických panelů 

- Za ideál je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. 

Samozřejmě, že nesmí slunečnímu záření nic bránit v tom, aby paprsky dopadaly na 

panely.  

- Sklon panelů bývá udáván mezi 35-45° od vodorovné roviny.  

- Existují dva systémy uchycení panelů - statické a natáčecí systémy. Natáčecí mají 

vyšší výkon, ovšem mají poněkud vyšší pořizovací náklady, natáčecí mechanizmy 

jsou náchylné na mechanické poškození, potřebují pravidelnou údržbu. Z hlediska 

nulové údržby jsou výhodnější statické systémy.  

 

 

Obr. 5: Různé typy umístění 

 

http://www.nemakej.cz/fotovoltaicke-systemy/vliv-orientace-fotovoltaickeho-panelu-na-vykon.jpg
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Dějiny fotovoltaiky 

 

- Fotoelektrický jev byl objeven v r. 1839 francouzským fyzikem Alexandrem 

Edmondem Becquerelem. 

-  Roku 1876 objevili stejný efekt William G. Adams a Richard E. Day. 

-  Roku 1905 se Albertu Einsteinovi podařilo fotoelektrický jev vysvětlit, za což získal 

v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku.  

- Roku 1954 se povedlo  Drylovi Chapinovi, Calvinu Fullerovi a Geraldu Pearsonovi 

vyvinout první článek s účinností vyšší než čtyři procenta.  

- Fotovoltaické články našly první praktické použití koncem padesátých let 20, století 

pro napájení satelitů.  

- První družice napájená solárními panely se jmenovala  Vanguard I. Tato družice byla 

vypuštěna na oběžnou dráhu 17. března 1958.  

- Díky poptávce leteckého průmyslu během šedesátých a sedmdesátých let minulého 

století došlo k významnému pokroku ve vývoji těchto technologií.  

- Díky energetické krizi v sedmdesátých letech a zvýšeného povědomí o životním 

prostředí se alternativní zdroje energie staly politicky zajímavými. Došlo k úpravě 

zákonů a vytvoření programů na podporu fotovoltaiky.  

- Lídry v této oblasti jsou zejména Německo, USA a Japonsko.   

 

            

 
       Obr. 6: Alexandr Edmond Becquerel           Obr. 7: Albert Einstein  
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Moderní technologie 

- V současné době se vyvíjí takzvaná třetí generace fotovoltaiky. Nosnou myšlenkou 

této generace fotovoltaiky je zvýšení účinnosti za použití tenkovrstvých technologií, 

pokud možno při použití netoxických, hojně se vyskytujících materiálů.  

- Zvýšení účinnosti lze dosáhnout obejitím Shockleyova-Queisserova limitu pro 

fotovoltaický článek s jedním polovodičovým přechodem použitím struktur s větším 

počtem P-N přechodů.  

- Teoreticky byly navrženy i jiné principy, dosud se však nepodařilo je experimentálně 

ověřit.  

- Shockleyův-Queisserův limit definuje maximální účinnost fotovoltaického článku 

s jedním P-N přechodem.  

- Další možností, jak zvýšit účinnost fotovoltaického článku je modifikace spektra 

záření dopadajícího na P-N přechod konverzí vysokoenergetických fotonů nebo nízko-

energetických fotonů na fotony o energii, která nejlépe odpovídá fyzikálním 

vlastnostem P-N přechodu. 

- Každý z výše uvedených přístupů má své výhody a nevýhody a nacházejí se v různých 

stupních vývoje.  

        Obr. 8,9: Fotovoltaický strom 
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Výhody  

 Ekologicky nenáročná, bez emisí a škodlivých látek  

 Nevyčerpatelný zdroj energie  

 Bezhlučný provoz 

 Nevyžaduje obsluhu 

 Jednoduchá instalace  

 Krátká doba výstavby 

 Nízké náklady na údržbu 

 Možnost získání dotace 

 Úspora fosilních paliv  

 Může nahradit až 20-50% spotřeby tepla k vytápění 

 Může nahradit až 50-70% spotřeby tepla k ohřevu vody 

 Pokud je fotovoltaický systém připojen na síť energie může být spotřebována na místě  

 
Obr. 10:  Popis domu s fotovoltaikou  

 

 

Obr. 11: Údržba fotovoltaických panelů 
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Nevýhody 

 Vysoké investiční náklady, nutnost podpory dotačními programy  

 Poměrně nízká životnost (garance 20-25 let) 

 Nutnost záložního zdroje (ostrovní provoz)  

 Nízká intenzita slunečního záření 

 Poměrně nízká doba svitu 

 Instalace se nevyplácí všude  

 Při instalaci solární soustavy do stávajícího objektu-nutné úpravy (zateplení…) 

 Nainstalovaný systém nelze přemístit 

 Malá účinnost přeměny energie  

 Ztráta energie kvůli nutnosti převést stejnoměrný proud na střídavý (až 4-12%) 

 Nelze využívat samostatně  

 Velmi proměnlivá výroba 

 V noci se elektrická energie nevyrábí 

 Každým rokem se účinnost snižuje  

 Za špatného počasí a sněhu se účinnost snižuje, až minimalizuje  

 
 

 

Obr. 11,12.: Sníh a fotovoltaické panely 
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Fotovoltaika na rodinném domě v Týnci nad Sázavou 

 

Na střeše rodinného domku jsou umístěny 4 fotovoltaické panely, každý o výkonu 4 kW a 

ploše přibližně 1 m2. Dva jsou umístěny na jižní straně sedlové střechy a dva na západní 

straně.  

Vyrobená elektřina nejdříve zásobuje domácnost šestičlenné rodiny, pak je o hřívaná voda 

boileru, a pokud už není potřeba další energie, přebytek je odváděn do sítě.  

 

 

Obr. 14: Já a měnič na střídavý proud + pojistky pro celý dům 

 

 

 

Obr. 15: Umístění fotovoltaických panelů na jižní straně 
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Obr. 16: Umístění fotovoltaických panelů na západní straně 

 

 

Graf 1.: Návratnost investice 

 

Pan Škvor pořídil fotovoltaiku v listopadu 2015, takže přesně před rokem. Za tu dobu 

vyrobila 2 850 kWh elektrické energie.  

Investiční náklady činily 210 000 Kč, z toho 55 000 Kč dostal pan Škvor dotaci. 

Životnost panelů je udávaná 40 let a záruka 25 let.  

Pokud počítáme, že 1 kWh stojí přibližně 4 Kč, znamená to roční úsporu 11 400 Kč. Když 

zanedbáme, že za přebytky do sítě pan Škvor nic neinkasuje a při přepínání mezi vlastní 

spotřebou a sítí dochází k malým ztrátám, vychází při investičních nákladech 155 000 Kč 

návratnost 13,5 let. Sice se účinnost časem snižuje, ale zase se dá předpokládat, že porostou 

ceny energií. Vzhledem k malým přebytkům energie, které jdou bezplatně do sítě, pan Škvor 

akumulaci neřešil.  

Pokud panely budou sloužit plánovaných 40 let, vydělají zhruba 346 600 Kč. 

Pokud za tu dobu vyrobí 2 850 * 40 = 114 000 kWh, ušetří naše životní prostředí oproti tomu, 

kdyby se stejné množství elektrické energie vyrobilo v klasických elektrárnách o množství 

škodlivin uvedených v následující tabulce: 

 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Ú
sp

o
ra

d
 (K

č)
 

Čas (roky) 

Návratnost investice 



12 
 

Množství znečišťujících látek v kg přepočtené na množství energie  

Typ 
znečišťující 

látky 

kotel ZP kotel dřevo 
Elektřina 
systémová 

Kotel HU 
pevný 

kotel HU 
mostecké 

Tuhé látky 0 381 11 289 229 

SO2 0 30 199 546 491 

NOx 19 91 169 70 69 

CO 4 30 16 1 044 1 044 

CxHy 22 621 27 16 232 206 

CO2 22 621 0 132 321 40 714 40 714 

 

             Tab. 1: Množství znečišťujících látek v kg přepočtené na množství energie 

 

Závěr 

 

Obecné výhody a nevýhody už jsme zjistili a teď k úplnému závěru.  
 

Můj vlastní názor na fotovoltaiku :Je na tom opravdu dobré to, že nijak nezatěžujeme životní 

prostředí, šetříme, nespalujeme jiná fosilní paliva, jsou na to i dotační programy, a proto je to 

pro rodinné domky super nápad, i pro chatky, atd…  
 

Ale na druhou stranu se mi nelíbí velké fotovoltaické elektrárny na loukách a polích, když se 

projíždí hezkou krajinou a najednou se objeví velké pole těchto solárních panelů, není to moc 

hezký pohled. 
 

Je hezké, že se nijak netrápí příroda, ale jde pak o to, v jak velké formě je to použito.  
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