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1  ÚVOD

V únoru roku 2007 proběhla v Paříži vědecká konference, jejíž výsledkem byla 
zpráva  Mezivládního  panelu  pro  klimatické  změny  (Intergovernmental  Panel  on 
Climate  Change,  IPCC).  Vědci  z celého  světa  se  shodli  na  tom,  že  globální 
oteplování existuje a je zapříčiněno lidskou činností, tj. globální koncentrace oxidu 
uhličitého,  methanu a oxidu dusného se od roku 1750 následkem lidské činnosti 
výrazně zvýšily, toto navýšení je vyvoláno především používáním fosilních paliv, 
změnami využívání půdy a krajiny a zemědělskou činností. [1]

„Zpráva IPCC přináší nejdůslednější a nejúplnější přehled současného výzkumu 
klimatu. Posunuje a v mnoha případech odstraňuje nejistoty, které jsme měli ještě 
v roce  2001,“  řekl  Michel  Jarraud,  generální  tajemník  World  Meteorological 
Organization  (WMO).  „Závěry  zprávy  jsou  varovné.  Ti,  kdo  mají  rozhodovací 
pravomoci,  mají  nyní  k  dispozici  nejnovější  údaje  a  měli  by  být  schopni  lépe 
reagovat.“ [2]

Problém  změn  klimatu  a  koncentrace  skleníkových  plynů  v atmosféře  není 
záležitostí  roku  2007,  ale  je  už  dlouhodobě  vnímán.  Evropská  unie  (EU)  si  je 
vědoma možných důsledků tohoto počínání  a již  zahájila  různá opatření.  Jedním 
z nich je zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), kde 
si  EU  vytkla  cíl  dosáhnout  v roce  2010  podílu  12  %  na  spotřebě  primárních 
energetických zdrojů a 22 % na produkci elektřiny. Česká republika se v přístupové 
smlouvě k EU zavázala k 8 % podílu elektřiny z OZE. [3]

Díky  těmto aktivitám se  v poslední  době  stále  častěji  setkáváme  s instalacemi 
zařízení patřící do kategorie OZE. Tyto prvky pronikají do každodenního života nás 
všech  a  ovlivňují  vzhled  krajiny,  architektury  i  urbanismu  sídel.  V krajině  jsou 
nejvýraznějším prvkem těchto zdrojů větrné a vodní elektrárny, v sídlech sluneční 
kolektory.

V posledním  desetiletí  byly  v různých  státech  světa  vyhlášeny  programy  na 
podporu  využití  solární  energie,  např.  v Německu  program  „100  000  solárních 
střech“, v Japonsku „70 000 solárních domů“, v USA „1 000 000 slunečních střech“ 
a v České republice „Slunce do škol“, a tím začíná do výrazu budov a sídel pronikat 
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nový architektonický prvek – sluneční  kolektory a především fotovoltaické (FV) 
články.

Instalování FV článků, jako zdroje elektrické energie, se stává velkým trendem 
a je tedy nutné s jejich integrací  do architektury budov a utváření  sídel a krajiny 
počítat.

2  CÍL PRÁCE

Cílem  disertační  práce  je  uchopit  problematiku  nové  technologie  přeměny 
sluneční energie na elektrickou ve fotovoltaických článcích, zhodnotit její vliv na 
architekturu budov a  urbanismus a  zohlednit  činitele,  které se vztahují  k profesi 
architekta. 

Tyto poznatky budou aplikovány do konkrétních podmínek v České republice, 
které  budou  definovány  z  různých  úhlů  pohledu,  tj.  technického,  přírodního, 
legislativního a ekonomického a z pohledu ochrany přírody a krajiny a kulturního 
dědictví.  Dále  budou  analyzovány  možnosti  interakce  fotovoltaických  systémů 
s architektonickým  dílem  „solar  design“  a  urbanismem  v  rámci  českých  sídel. 
Budou  popsány  omezení,  která  vyplývají  z umísťování  fotovoltaik  v  rámci  měst 
a vesnic, a navržena možná řešení.

Výsledky disertační práce by měly být využity jak projektanty a architekty, tak 
pracovníky státní správy a samosprávy k vytváření strategií, která dovolí rozsáhlejší 
zavádění fotovoltaických systémů do praxe.

3  STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

Historie  solárního  článku  se  začala  datovat  rokem  1839,  kdy  francouzský 
experimentální  fyzik Edmund Becquerel  při  pokusech s 2 kovovými elektrodami 
umístěnými  v elektrovodivém roztoku zjistil,  že  při  osvícení  zařízení  vzrostlo  na 
elektrodách napětí, tj. FV efekt. Za vynálezce křemíkového solárního článku bývá 
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označován  Američan  Russel  Ohl  (1941).  Patent  na  “převaděč  solární  energie” 
dostali však 5. března 1954 D. M. Chapin, C. S. Fuller a G. L. Pearson, kteří o měsíc 
později předvedli křemíkové solární články s účinností 4,5 % a později 6 %.

Účinnost článků v roce 1958 dosáhla 9 %, a proto byly FV články použity na 
napájení umělé družice Spojených Států Vanguard I. V roce 1960 se jejich účinnost 
vyhoupla na 14 % a tak první telekomunikační družice Telstar mohla být zásobena 
zdrojem o 15 W.

I když  se v této  době solární  články již  vyrábějí  komerčně,  vzhledem k jejich 
závratné ceně se používají jen výjimečně. K výraznému zlevnění solárních článků 
nepřispěla ani naftová krize v 70. letech, ačkoliv ostatním alternativním zdrojům 
energie (využití větru, ohřev vody) pomohla. [4, 5, 6]  

Bouřlivý rozvoj výroby fotovoltaických článků zaznamenáváme až v posledních 
letech  díky  masivním  vládním  podporám.  Snižování  investičních  nákladů  je 
dosahováno synergickým efektem zvyšování objemu produkce (úspory z výroby ve 
velkém),  dalším  zvyšováním  účinnosti  jednotlivých  komponent  a  snižováním 
spotřeby  materiálů.  Výstižné  je  shrnutí  trendu  vývoje  fotovoltaiky  na  stránkách 
Mezinárodní agentury pro energii. [7] 

 Světový trh s fotovoltaikou vzrostl z roku 2004 do roku 2005 o 42 %, největší 
podíl (dohromady 85 %) připadl na Německo a Japonsko.

 Výrazně převažují zařízení připojená do sítě (v roce 2005 tvořila 95 %).
 V roce 2005 bylo prodáno 11 000 tun křemíku pro výrobu fotovoltaických 

článků.
 V roce 2005 byl celkový nominální výkon prodaných FV článků 1 500 MW.
 94  %  všech  FV  článků  je  z  monokrystalického  nebo  polykrystalického 

křemíku.
 Cena fotovoltaických modulů byla v roce 2005 5,50 až 6,50 dolarů na watt 

výkonu (pro systémy připojené do sítě).
 Nejužívanější finanční nástroje pro podporu fotovoltaiky jsou přímé dotace na 

zařízení a výhodné výkupní ceny elektřiny, celkově jde o sumu v řádu miliard 
dolarů.

 Dle tržní  analýzy  společnosti  PHOTON International  byly  v roce  2006 na 
celém světě  vyrobeny  fotovoltaické  články  o  výkonu  2 536 MW  a  necelá 
polovina (1 150 MW) této produkce byla nainstalována v Německu.
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Historie  fotovoltaických  článků  se  zdá  poměrně  dlouhá,  nicméně  opravdu 
významné počiny registrujeme až v posledních 10 – 15 letech. [6]

Graf 1 : Vývoj instalovaného 
výkonu fotovoltaiky v EU a ve 
světě.

3.1  VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE
Dlouhodobě se v České republice využívaly fotovoltaické články na malé ostrovní 

systémy pro nezávislé napájení objektů v odlehlých lokalitách. Jednalo se převážně 
o chaty, ke kterým nebyl přiveden elektrický proud a FV systém sloužil k napájení 
osvětlení a drobných elektrických spotřebičů s výkonem 30 – 100 W. Větší aplikace 
tohoto  charakteru  s  výkonem 400 W pro  napájení  osvětlení  byla  instalována  na 
horské chatě.

Mezi první větší instalace patří ukázkové systémy bez připojení k rozvodné síti. 
Například ostrovní systém s výkonem 550 W na rodinném domu v Kunovicích a FV 
systém  o  výkonu  600  W  na  experimentálním  domě  v  Podolí  u  Brna,  sloužily 
zároveň pro měření pracovníkům VUT v Brně. 

S  první  větší  instalací  se  setkáváme  v  roce  1998,  kdy  společnost  ČEZ,  a.s. 
umístila  na  hoře  Mravenečník  v  Jeseníkách  fotovoltaickou  elektrárnu  o  výkonu 
10 kW. Úloha této elektrárny byla především výzkumná a ověřovací. Z provozních 
důvodů byla v roce 2002 přemístěna do lokality Jaderné elektrárny Dukovany.

Od roku 2000 nastává nová fáze vývoje fotovoltaiky v ČR. Postupně jsou státní 
správou  a  místní  samosprávou  zaváděny  podpůrné  nástroje  na  podporu 
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fotovoltaických systémů, a to jak na podporu demonstračních projektů, tak podporu 
vývoje a výzkumu.

Kromě  výkupních  cen  je  v  současnosti  rozvoj  fotovoltaiky  stimulován  také 
pomocí  finančních  prostředků  ze  Strukturálních  fondů  Evropské  unie  v  rámci 
Operačních programů a prostřednictvím Národních programů Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Od roku 2007 začalo nové šestileté 
programovací období pro čerpání peněz z EU.

Graf 2 : Instalovaný výkon FV 
systémů v České republice za 
období 2000 – 2008.

Od roku 2006 instalací FV systému rapidně přibývá a objevují se především FV 
elektrárny umístěné na volných plochách, které dodávají energii do sítě. Z větších 
instalací můžeme zmínit například:

2006 60 kWp Opatov – solární park
2006 1,3 MWp Bušanovice u Volyně (660 kWp v roce 2006 a 646 kWp 

v roce 2008)
2007 515 kWp Dubňany na Hodonínsku
2007 702 kWp Ostrožská Lhota u Uherského Hradiště
2007 507 kWp Úštěk-Habřiny na Litoměřicku
2008 900 kWp Jaroslavice u Znojma
2008 2,1 MWp Dubňany na Hodonínsku – Horní Huť

Na začátku roku 2008 byl instalovaný výkon kolem 3,5 MWp a na jeho konci dle 
udělených licencí  ERÚ, jejichž  počet  je  1214,  je  instalovaný výkon 54,3 MWp. 
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Tento  neuvěřitelný  rozvoj  instalací  fotovoltaických  systémů  způsobil,  že  servery 
zabývající se jejich katalogizací, již nejsou schopny je vyhledávat a zařazovat.1[8, 9, 
10] 

4  FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY

4.1  PRINCIP FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU
FV  článek  se  skládá  ze  dvou  vrstev  krystalického  křemíku.  Vrchní  vrstva 

křemíkového plátku je sycena obvykle fosforem (polovodič typu N) a spodní strana 
je potištěna mřížkou stříbra s příměsí hliníku. Hliník v průběhu výrobního procesu 
pronikne do křemíkového plátku a vytvoří vrstvu P (polovodič typu P). Ve vrstvě N 
je  přebytek  elektronů a  ve vrstvě P je  jich  nedostatek.  Mezi  těmito  vrstvami  se 
vytvoří  NP  přechod,  který  zabraňuje  přenosu  volných  -  přebytečných  elektronů 
z vrstvy N přímo do vrstvy P - takzvaná elektrická bariéra.

Dopadem světla na vrchní vrstvu křemíku typu N, se vlivem předávání energie 
světla atomům krystalické mřížky uvolňují elektrony, které díky elektrické bariéře 
tvořené přechodem NP nemohou přecházet do vrstvy s vodivostí  P a hromadí se 
v horní vrstvě s vodivostí N. Nahromadění volných elektronů v horní vrstvě vytváří 
elektrický potenciál - napětí - asi 0.6 V na jeden solární článek.

Po připojení elektrického obvodu na kontaktní plošky, začnou elektrony procházet 
vodičem ze svrchní vrstvy, kde jich přebytek, do vrstvy spodní, kde jich je méně. 
Tedy elektrony z vrstvy  P zaplňují místa uvolněných elektronů z vrstvy N a tak se 
celý obvod uzavírá. Zdrojem energie, je sluneční světlo. [11, 12]

Barevnost FV článků
Fotovoltaické články většinou známe jen jako tmavomodré čtverce. Díky jejich 

chemickému složení nedocílíme pestré škály barev, ale i přesto firmy zabývající se 
výrobou  těchto  článků  nám nabízejí  několik  dalších  barevných  variant  –  tmavě 
modrá, azurová, purpurová, světle a tmavě šedá, zelená, hnědá a zlatá. 

1atlas OZE na http://www.calla.cz/atlas/list.php?type=7, http://mapa.czrea.org/instalace.php?TYP_INSTALACE=3
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Obr.1 : Princip funkce 
fotovoltaického článku. 
[11]

4.2  FOTOVOLTAICKÉ PANELY
Jediný fotovoltaický článek má jen velmi malé využití,  jelikož výstupní napětí 

i výkon je pro většinu aplikací  příliš  malý.  Proto se  články podle  požadovaného 
napětí a odebíraného proudu sériově či paralelně propojují a vytvářejí fotovoltaický 
panel. Spojením více modulů vzniká rozměrné fotovoltaické pole, které se instaluje 
například na střechu nebo fasádu budovy. Pro dosažení vysoké životnosti se moduly 
ukládají do hermeticky uzavřených pouzder, která jsou opatřena vysoce průhledným 
tvrzeným sklem. Tato úprava chrání  moduly před povětrnostními vlivy,  udávaná 
životnost je 20 - 30 let. [13]

4.3  FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Podle  účelu  použití  lze  fotovoltaické  systémy  rozdělit  do  3  skupin  –  drobné 

aplikace,  ostrovní  systémy  (grid-off)  a  síťové  systémy  (grid-on).  Nejznámějším 
příkladem drobné aplikace FV článků jsou solární kalkulačky. V dnešní době stoupá 
poptávka  i  po  dalších  aplikacích  jako  jsou  nabíječky  akumulátorů,  které  zajistí 
okamžité  dobití  mobilních  telefonů,  fotoaparátů,  MP3  přehrávačů  a  notebooků 
kdekoliv na cestách, dovolených či volné přírodě.

Ostrovní systémy se používají všude tam, kde není k dispozici rozvodná síť a kde 
je potřeba střídavého napětí 230 V. Obvykle jsou ostrovní systémy instalovány na 
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místech, kde není účelné anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku většinou 
z ekonomických  důvodů.  Ostrovní  systémy můžeme  rozdělit  do  tří  kategorií  dle 
systému napojení, a to na systémy s přímým napojením, hybridní systémy a systémy 
s akumulací energie.

Nejvýznamnější  skupinou  jsou  jednoznačně  síťové  systémy,  které  například 
v Německu tvoří více než 90 % veškerých instalací a v České republice dokonce 
99 %. [13]

5  ANALÝZA SWOT

Analýza SWOT je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné (anglicky 
Strenghts),  slabé  (anglicky  Weaknesses)  stránky,  příležitosti  (anglicky 
Opportunities) a hrozby (anglicky Threats) spojené s určitým projektem, organizací 
či  něčím  podobným.  V případě  FV  článků  můžeme  tuto  analýzu  použít,  ke 
zhodnocení  silných  stránek  neboli  výhod  a  slabých  stránek  neboli  nevýhod, 
v případě  příležitostí  a  hrozeb  zhodnotíme  co  podporuje  instalaci  a  výrobu  FV 
článků a naopak jaké vnější podmínky jim nepřejí.

Strengths – silné stránky aneb výhody
 sluneční energie, kterou FV články přetváří na elektrickou, je ekologicky čistá 

a patří mezi obnovitelné zdroje energie
 Slunce nikomu nepatří, svítí zdarma a všude, energii ze Slunce může využít 

každý, je nevyčerpatelná
 při činnosti FV systému nevznikají odpady, emise ani jiné škodlivé látky
 provoz je zcela bezhlučný, bez pohyblivých dílů
 energie  vložená do výroby FV článků se  vrátí  za  2-5 let  a  předpokládaná 

životnost je 30 let [14]
 FV zařízení mají vysokou provozní spolehlivost
 instalace FV systému je jednoduchá
 výroba elektřiny ve slunečních článcích je bezpečná 
 po dožití nepředstavují křemíkové články nebezpečný odpad

12



Fotovoltaické články v architektuře

 FV panely jsou recyklovatelné, materiály z výrobního procesu (křemík, sklo, 
hliník apod.) mohou být znovu využity

 provoz FV systému vyžaduje minimální údržbu a obsluhu
 komplementarita s jinými tradičními i obnovitelnými energetickými zdroji 
 na instalaci FV systémů lze využít části domů (fasády, střechy) nebo je přímo 

integrovat  do  objektů,  FV  elektrárny  lze  instalovat  na  jinak  nevyužitelné 
lokality (např. umístění na rekultivovanou skládku)

Weaknesses – slabé stránky aneb nevýhody
 poměrně nízká průměrná roční intenzita slunečního záření
 krátká průměrná roční doba slunečního svitu
 velké kolísání intenzity záření v průběhu roku
 malá účinnost přeměny a z toho plynoucí nároky na plochu článků
 vysoké investiční náklady na instalaci
 poměrně malá životnost v poměru k ceně
 častá potřeba záložního zdroje elektřiny

Opportunities – příležitosti
 jedna z možností jak snížit hodnotu skleníkových plynů v atmosféře
 zbavení se závislosti na fosilních palivech 
 celosvětový rozvoj FV sektoru – snížení cen, zvýšení účinnosti
 decentralizace energetických zdrojů
 energetická soběstačnost na všech úrovních - domy, celky, obce, regiony, stát
 FV  systémy  poskytují  přidanou  hodnotu  venkovským  oblastem,  zejména 

lidem v rozvojových zemích bez elektrické rozvodné sítě
 minimalizace rozvodných sítí
 celoplošná dostupnost
 FV průmysl vytváří tisíce pracovních míst (v současnosti se jedná v Evropě 

o 75 tisíc míst, do roku 2020 by to dle Evropské technologické platformy pro 
FV mělo být až 200 tisíc) [15]

 přispívá ke zlepšení zabezpečení energetických dodávek v Evropě

13



Fotovoltaické články v architektuře

Threats – ohrožení, hrozby
 legislativa a politika nepodporující OZE
 počasí – lokální. globální
 výkyvy v energetických ziscích – den/noc, jasno/zataženo, roční období
 stávající finanční náročnost, nedostatek vstupního kapitálu
 neobjektivní  informovanost  obyvatelstva  o  získávání  a  potřebě  energie 

(obnovitelné/neobnovitelné zdroje)
 lobby energetických gigantů 
 zloději – především u ostrovních systémů
 vandalismus 
 nedostatek pozemků vhodných pro instalaci FV elektrárny
 nedostatečná kapacita přenosové soustavy
 nedostatek  surovin  na  výrobu  FV  článků  a  panelů,  poptávka  převyšuje 

nabídku

Hodnocení
Z výše uvedené analýzy vyplývá,  že FV články mají  velkou příležitost  stát  se 

v 21.století  nedílnou  součástí  energetické  koncepce  Evropy  i  celého  světa. 
Nepřehlédnutelné výhody tohoto zdroje elektrické energie se již dnes promítají do 
návrhů  moderní  výstavby,  která  obsahuje  kromě  architektonické  hodnoty 
i energetické  koncepty.  Nicméně  je  důležité  nepodcenit  slabé  stránky  této 
technologie (podporovat její  výzkum a vývoj) a pracovat na strategické eliminaci 
potencionálních hrozeb. 

6  PODMÍNKY NAVRHOVÁNÍ 

Navrhování fotovoltaických systémů není jen problematika správného nastavení 
panelů vůči  slunci,  ale je třeba si  uvědomit širokou škálu vzájemně propojených 
vstupních podmínek od přírodních, přes konstrukční až po ekonomické a uvést je do 
vzájemného souladu. K základním vstupním informacím tedy patří:

 znalost místních podmínek – množství dostupného slunečního záření – počet 
hodin slunečního svitu a intenzita slunečního záření,  která se mění i  podle 
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znečištění atmosféry, odstupová vzdálenost a výška okolních budov a dalších 
potenciálních  zdrojů  stínění,  síla  větru  a množství  sněhových  srážek 
(dimenzování podpůrné konstrukce a kotevních prvků);

 zamýšlená forma instalace FV panelů – umístění na volné ploše, na budově 
nebo v rámci budov (integrace FV panelů do obvodových plášťů), optimální 
sklon  a orientace  (ideální  je  jih),  geometrie  instalace,  volba  podpůrné 
konstrukce a způsobu kotvení;

 charakteristiky  jednotlivých  prvků  systému  –  počet  a typ  FV  panelů, 
elektrické  propojení,  nominální  výkonové  parametry  FV panelů  a střídačů, 
životnost;

 způsob  využití  produkované  energie  –  přímá spotřeba,  skladování  pomocí 
akumulátorů, prodej do elektrické sítě či kombinace těchto způsobů. [16] 

7  FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY V ARCHITEKTUŘE

Přeměna  sluneční  energie  v energii  elektrickou  ve  FV  článcích  má  všechny 
předpoklady stát  se v 21.  století  nejrychleji  rostoucí  oblastí  výroby čisté  energie. 
Tato mimořádná důvěra pramení ze samotné podstaty tohoto oboru, tj.  elektrická 
energie není závislá na přítomnosti sítí, nutnosti použití primárních paliv či jiných 
prostředků, v podstatě stačí dostatek slunečního záření. Tyto předpoklady se musí 
jednoznačně  odrazit  v urbanistické  a  architektonické  tvorbě  dnešní  doby 
i budoucnosti.

7.1  UMÍSTĚNÍ FV ČLÁNKŮ V RÁMCI BUDOV
Užití FV systémů na budovách, tj.  zastřešení,  obvodové pláště, světlíky,  zimní 

zahrady,  stínidla  (markýzy  a  lamely),  výplně  otvorů  a  dalších  prvků,  se  stává 
moderním přístupem k architektuře a vytváří tak nový architektonický výraz „solar 
design“, který přináší nejenom energetický profit, ale i úspěšně nahrazuje tradiční 
materiály a jejich užitné vlastnosti. Fotovoltaické systémy, které jsou jednoznačnou 
součástí obvodové konstrukce, tedy tvoří vnější souvrství, bývají označovány jako 
integrované systémy (building integrated photovoltaic systems, BIPV-systems). 
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Na  základě  stavebního,  architektonického  a funkčního  vztahu  fotovoltaika  – 
budova existují tři hlavní kategorie popisující způsob instalace FV panelů:

 FV  panely  v otevřené  poloze  –  převážně  FV  panely  nesené  rámovými 
konstrukcemi na plochých střechách – nízká míra integrace,

 FV  panely  v těsné  blízkosti  jiných  konstrukcí  –  FV  panely  jako  součást 
fasádních či střešních plášťů či fotovoltaické stínící prvky a systémy – vysoká 
míra integrace, 

 FV panely na rozhraní vnějšího a vnitřního prostředí – zejména transparentní 
fotovoltaika jako součást výplní otvorů – maximální míra integrace. [16]

7.2  UMÍSTĚNÍ FV ČLÁNKŮ V RÁMCI VOLNÝCH PLOCH 
Volné plochy v rámci sídel pro instalace FV systémů můžeme vnímat různými 

způsoby. Jednak jako různé volné plochy, tj. volná nezastavěná území, rozvojové 
plochy dané územním plánem, brownfields, rekultivované skládky atd. nebo jako 
rozsáhlé  plochy  střech  (průmyslové  haly,  výrobní  haly,  zemědělská  stavení, 
stadiony, ale i panelové domy).

FV  články  se  také  mohou  uplatnit  v  širokém  spektru  utváření  městského  či 
vesnického  veřejného  prostoru  (FV  jako  součást  mobiliáře  či  uměleckého  díla) 
a dodat mu nové estetické hodnoty. Tyto instalace mohou fungovat jako ostrovní 
systémy či mohou být napojeny na veřejnou síť.

Dopravní komunikace tvoří linie, kolem nichž často vzniká prostor, který lze opět 
využít  i  k instalacím FV systémů. Ty lze umístit  kolem silnic,  dálnic či železnic 
v rámci protihlukových barier, terénních úprav linií či jako sloupořadí.

7.3  UMÍSTĚNÍ FV ČLÁNKŮ V RÁMCI KRAJINY
Umísťování  velkých  FV  elektráren  ve  volné  krajině  není  předmětem  této 

disertační práce. Nicméně je nutné připomenout, že s instalací takové elektrárny je 
spojeno dovedení  distribuční  sítě,  vybudování  příjezdové komunikace  a  oplocení 
k zabezpečení jejich prostor. Všechny tyto vícenáklady je třeba nejen ekonomicky 
posoudit,  ale  především  si  uvědomit,  že  dochází  k  dalšímu  zastavování  volné 
krajiny, zvyšuje se její neprůchodnost  a  celkově se  rozmělňuje přirozené prostředí. 
A především odběratelé energie jsou vzdálení.  
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Obr. 2 : Administrativní budova firmy Sonnenkraft, st. Veit, Rakousko, 2002.

Obr. 3 : BMW Welt, Mnichov, Německo, 2007.
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7.4  UMÍSTĚNÍ FV ČLÁNKŮ V MĚSTSKÉM PROSTORU
Pro město jako nositele nových myšlenek a místa s největší koncentrací kapitálu, 

tj. finančních prostředků, je výroba elektrické energie ze slunce velkou výzvou. Je to 
nejen  jedna  ze  strategických  možností  energetické  nezávislosti  na  vzdálených 
centralizovaných energetických zdrojích, ale také výzva pro nový architektonický 
obraz města. FV systémy se výhodně uplatní jak na stávajících objektech, kde lze 
využít  především  velké  plochy  střech,  tak  při  návrzích  nových  budov,  bloků 
i urbanistických  celků.  V  tomto  případě  jsou  FV  nedílnou  součástí  konceptu 
navrhování budov šetrných k  životnímu prostředí.

7.5  UMÍSTĚNÍ FV ČLÁNKŮ V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH
Jediným, ale velmi důležitým, omezením pro instalace FV článků ve městech je 

ochrana kulturního dědictví vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči. Tato omezující podmínka se může na první pohled zdát zanedbatelná, ale opak 
je pravdou. Ze 131 měst s počtem obyvatel nad 10 000, kde žije zhruba polovina 
obyvatel ČR, je v 96 z nich územní památková ochrana (26 MPR, 68 MPZ, 2 VPR). 
V okolí mnohých obcí se opět nachází památkově chráněné objekty či území. Z výše 
uvedeného vyplývá, že památková ochrana má značný vliv na utváření našich měst. 

Fotovoltaika  se mohou vhodně zakomponovat  do stávajících sídelních struktur 
a mohou  naopak  přispět  k  jejich  dalšímu  estetickému  zhodnocení.  Datování 
památkově  chráněných  staveb  není  jen  věcí  minulých  století,  ale  i  předmětem 
současnosti. 

7.6  UMÍSTĚNÍ FV ČLÁNKŮ VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Pro tradiční venkovskou zástavbu bylo charakteristické jednotné působení celku, 

vytvářející obraz vesnice v krajině. Při obnově našich vesnic je tedy důležité dbát na 
zachování  jejich  organického  sepětí  s  krajinou,  specifického  rázu  venkovské 
zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v lokalitě. 

Při  navrhování  nové  zástavby  či  rekonstrukce  stávající  je  jednoznačně 
nejdůležitější  její  struktura,  tj.  dodržení  hmoty,  měřítka,  souladu  s  okolím 
a dominantami, která utváří malebnost celku. Použité stavební materiály již nejsou 
tak  výrazným,  určujícím  faktorem.  Ty  se  mnohem  rychleji  vyvíjí  v  čase 
a v minulosti zaznamenaly četné změny.
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Obr. 4 : Solární sídliště Solar City, Linz, Rakousko, od 1995.

Obr. 5 : Obchodní dům ZARA, Kolín nad Rýnem, Německo, 2003.
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8  BUDOUCNOST 

V dalším vývoji lze předpokládat velké městské celky solárních měst,  které se 
budou rozvíjet od dnešních solárních sídlišť po celá města, megalopole až státy. Do 
projekčního procesu se významně zapojí  další  specialisté,  tedy kromě architektů, 
projektantů a techniků to budou především urbanisté, sociologové a energetici. 

Architekt  jako integrátor FV článků do budov a urbanistických celků je v této 
chvíli  tvůrce  jedné části  z  celkové struktury,  jeho kreativita  se může neomezeně 
rozvíjet,  bude  mít  k  dispozici  urbanistickou  koncepci  navrženou  na  principech 
výstavby  šetrné  k životnímu  prostředí,  tj.  solární  výstavby,  s  využitím  dalších 
obnovitelných zdrojů energie.

V budoucnosti se FV stanou nedílnou součástí celkového konceptu.

Obr. 6 : Nano Vent-Skin je organický nano-materiál, který dokáže získávat energii třemi různými 
způsoby – je fotovoltaický, obsahuje mikro-turbíny a je schopen absorbovat oxid uhličitý. 
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9  ZÁVĚR

Fotovoltaická  technologie  umožňuje  transformaci  slunečního  světla  přímo  na 
elektrickou  energii  a  FV  systémy  ji  přivádějí  přímo  do  konkrétního  spotřebiče 
a/nebo elektrické sítě. Je schopna sehrát důležitou roli při přechodu k dlouhodobě 
udržitelným  energetickým  systémům  21.  století  a  pokrývat  významný  podíl  na 
spotřebě elektrické energie v Evropě. Fotovoltaika by mohla přispět k budoucímu 
zabezpečení  zásobování  elektrickou  energií,  poskytovat  ekologicky  příznivé 
energetické služby a zlepšovat hospodářský a společenský blahobyt. Spolu s dalšími 
opatřeními založenými na obnovitelných zdrojích a zvýšenou energetickou účinností 
by se fotovoltaika mohla stát klíčovou technologií budoucnosti.

Tyto předpoklady s sebou přinášejí další otázky mimo jiné z hlediska umísťování 
nových zdrojů  energie  v  sídlech  i  krajině.  Nyní  se  ocitáme na  mezníku,  kdy se 
fotovoltaické články mohou stát novou estetickou hodnotou 21. století či jen dalším 
energetickým zdrojem bez návazností na okolí a tradici. A právě zde je prostor pro 
architekty, kteří ve spolupráci se specialisty (konstruktéry, energetiky) a investory, 
mohou  na  základě  poznání  nové  technologie  vytvořit  nový  architektonický  styl 
„solar design“.

Fotovoltaika  je  třeba  vnímat  jako  plnohodnotný vícefunkční  materiál,  který  je 
možné zpracovávat mnoha způsoby a lze ho dle potřeby tvarovat a přizpůsobovat 
aktuálním potřebám. Můžeme ho vnímat jako povrchovou úpravu, stavební materiál, 
designový doplněk, ale také jako výrazový umělecký prostředek. Fotovoltaika mají 
široké uplatnění při návrzích obvodových plášťů, šikmých, plochých či obloukových 
střech, jako součást světlíků, zimních zahrad, jako stínící prvky – lamely, markýzy, 
také zábradlí, okenice, vitráže atd. Dále mohou být součástí liniových staveb podél 
komunikací,  FV  články  se  objevují  jako  solitéry  v  městském  mobiliáři  či 
v uměleckých plastikách. 

Role  architekta  je  velmi  obsáhlá  od  grafika,  který  vhodně  zakomponovává 
fotovoltaika  do  stávajících  budov  a  zástavby  po  tvůrce  nových  urbanistických 
struktur  navrhovaných dle moderních zásad trvale udržitelného rozvoje,  kde jsou 
fotovoltaika jejich nedílnou součástí. 
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Je důležité, aby architekt pochopil podstatu nové technologie a dokázal ji vhodně 
a efektivně  vyžít  při  navrhování.  Působnost  architekta  v  tomto  případě  zasahuje 
především do sídelních prostor, v menší míře i do volné krajiny. Fotovoltaika lze 
využít při obnově stávajících budov a ploch nebo komplexněji při nové výstavbě. 
Architekt  musí  dbát  na   specifická  omezení  dané  lokality  (přírodní,  technické, 
ekonomické,  legislativní  –  např.  památková  péče  a  ochrana  přírody  a  krajiny) 
a pružně na ně reagovat.

Při  stanovování  strategií,  která  dovolí  rozsáhlejší  zavádění  fotovoltaických 
systémů do praxe, je třeba z architektonického hlediska brát na zřetel 3 kategorie – 
volná  krajina,  zastavěná  území  –  vesnice  a  zastavěná  území  –  města.  Každá 
kategorie  má  své  jedinečné  podmínky  a  omezení,  které  je  třeba  respektovat 
a nacházet vhodná řešení. Především se do potencionálního konfliktu dostává nová 
technologie  s  historií,  tj.  s tradicemi  daného  místa  a  ochranou  památek.  Zde  se 
najednou střetávají architekt – „novátor“ s architektem – „památkářem“ a dochází k 
mnoha  zbytečným  a  vyhraněným  konfliktům.  Je  tedy  žádoucí,  aby  tyto  dvě 
názorové  skupiny  společně  komunikovaly  a našly  vhodná  řešení,  která  budou 
navazovat jak na naši historii, tak na naši budoucnost.

Fotovoltaika  mají  velkou  příležitost  stát  se  v 21.století  nedílnou  součástí 
energetické koncepce Evropy i celého světa. Nicméně je důležité nepodcenit slabé 
stránky této technologie (podporovat její výzkum a vývoj) a pracovat na strategické 
eliminaci potencionálních hrozeb. Nepřehlédnutelné výhody tohoto zdroje elektrické 
energie se již dnes promítají  do návrhů moderní  výstavby,  která obsahuje kromě 
architektonické hodnoty i energetické koncepty. 

Problematika instalací fotovoltaických článků je v současné době řešena pouze po 
stránce technické,  technologické,  energetické,  legislativní  či  ekonomické,  ale  její 
význam  a přínos  z hlediska  architektury  není  doceněn  a  v  české  literatuře  není 
zpracován.  Jejich  užití  v praxi  naráží  na  nepochopení  či  dokonce  odpor,  jak  u 
pracovníků státní správy, tak u laické veřejnosti. Tento názor vychází ze soudobého 
trendu instalací fotovoltaických elektráren velkých výkonů na volné plochy. Přitom 
fotovoltaika  mohou  přinést  nové  filosofické  přístupy  k  utváření  architektury, 
urbanismu sídel  i designu.  Téma FV článku jako  prvku základní  architektonické 
koncepce je zcela nové. 
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Přínos disertační práce spočívá v komplexním zpracování fotovoltaických článků 
z hlediska  jejich  estetické  hodnoty  a  možnosti  kvalitního  zapojení  do  designu, 
architektury budov i jako určujícího prvku v urbanistických konceptech. Práce se 
zabývá konkrétními podmínkami umísťování fotovoltaiky v sídlech ve specifických 
podmínkách České republiky.

Výsledky  disertační  práce  rozšíří  povědomí  o  fotovoltaických  článcích  jako 
o výrazné  estetické  hodnotě.  Tyto  poznatky mohou  využít  jak  projektanti 
a architekti, tak  pracovníci státní správy a samosprávy k vytváření strategií, které 
dovolí rozsáhlejší zavádění fotovoltaických systémů do architektury.
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12  ABSTRAKT

Stále  častěji  se  setkáváme s  instalacemi obnovitelných  zdrojů  energie.  Jedním 
z nich  je  přeměna  slunečního  záření  na  elektrickou  energii  ve  fotovoltaických 
článcích.  Tato  technologie  svým  charakterem  umožňuje  umístění  energetického 
zdroje přímo v místě spotřeby a tím ovlivňuje vzhled našich sídel i krajiny.

Disertační práce se nejprve zabývá popisem technologie fotovoltaických článků 
používaných v současnosti a také novými trendy a výhledy do budoucnosti. Pomocí 
analýzy SWOT jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody této technologie a příležitosti 
a rizika při jejím využití v praxi. Další část je zaměřena na podmínky navrhování FV 
článků v České republice, a to z různých úhlů pohledu, tj. technického, přírodního, 
ale také legislativního a ekonomického.

Fotovoltaika  je  třeba  vnímat  jako  plnohodnotný vícefunkční  materiál,  který  je 
možné zpracovávat mnoha způsoby a lze ho dle potřeby tvarovat a přizpůsobovat 
aktuálním potřebám. Můžeme ho vnímat jako povrchovou úpravu, stavební materiál, 
designový  doplněk  fasád  budov,  ale  také  jako  výrazový  umělecký  prostředek, 
kterým se chceme vyjádřit. 

Disertační práce podrobně definuje různé možnosti instalací fotovoltaik v rámci 
budov a volných ploch a následně tyto poznatky aplikuje do podmínek v České 
republice,  které  jsou  specifické  především  v  ochraně  kulturního  a  přírodního 
dědictví.

Instalace  fotovoltaických  systémů  do  budov  a  krajiny  se  stává  moderním 
přístupem k architektuře a urbanismu, čímž vytváří  nový architektonický výraz – 
„solar  design“,  který  přináší  nejenom  energetický  profit,  ale  úspěšně  nahrazuje 
tradiční materiály a jejich užitné vlastnosti. 
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13  ABSTRACT

Nowadays there are more and more installations of renewable sources of energy. 
One of them is changing of sunlight into electric energy by using photovoltaic cells. 
This technology by its nature makes possible to place the energy source directly in 
the  place  of  consumption  and  therefore  influences  appear  of  our  dwellings  and 
landscape.

This thesis starts by description of current photovoltaic cells technology and also 
with new trends and future outlooks. The pros and cons are evaluated with help of 
SWOT analysis together with opportunities and threads of using the technology in 
practice. Further the thesis concentrate on conditions for placement of photovoltaic 
cells  in  the  Czech  Republic  from many  point  of  views  including  technical  and 
natural but also legislative and economy.

Photovoltaic  cells  are  necessary  to  be  seen  as  full-valued  multiple-function 
material. This material can be fabricated in many ways and it can be shaped and 
adapted to actual needs. We can perceive it as surface finish, building material and 
design  supplement  of  building  envelopes  but  also  as  art  instrument  for  unique 
expression.

The  thesis  defines  in  details  various  possibilities  of  photovoltaic  installations 
within buildings, free areas and landscapes and consequently applies those findings 
at conditions of the Czech Republic, specific mainly for preservation of cultural and 
natural heritage.

Installation  of  photovoltaic  systems  into  buildings  and landscape  is  becoming 
modern  approach  to  architecture  and  urbanism.  It  creates  new  architectonic 
expression – “solar  design” and brings  not  only the energy profit  but  successful 
substitution for traditional materials and its usable properties.
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