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ABSTRAKT  
Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány 

podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se 
zaměřením na určité typy a důkladnější popis zapojení solárního systému. Další část je zaměřena 
na princip fotovoltaiky a její historický vývoj z hlediska panelů od prvních zmínek až po 
současnost. Třetí část je zaměřena na výběr vhodného objektu a stanovení jeho příkonu. 
Následující kapitola se zabývá vhodným zapojením fotovoltaických systémů, první zapojení je 
pouze s jedním střídačem a druhé se dvěma střídači nižších výkonů. Kapitola následně obsahuje 
zapojení solárního systému a popis jednotlivých komponent u všech zapojení. Poslední kapitola 
obsahuje technicko–ekonomické zhodnocení celého projektu a u fotovoltaických systémů je 
spočítána doba návratnosti.  

 

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  sluneční energie; fotovoltaický panel; solární kolektor; střídač; 
fotovoltaická elektrárna; solární systém 
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ABSTRACT 
This thesis focuses on the combined use of solar energy. The solar conditions in the Czech 

Republic are listed in the first part. Further, there is the classification of solar collectors focusing 
on certain types and detailed description of the solar system scheme. The second part discusses 
the principle of photovoltaic and its historical development considering panels from the first 
mentions up to the present. The third part is aimed at the selection of the appropriate object and 
determination of its power consumption. The following chapter discusses the appropriate 
connection of the photovoltaic systems, the first connection containing only one inverter, the 
second containing two low-power invertors. The chapter also contains the connection of the solar 
system and a description of the individual components considering all schemes. The last chapter 
includes the technical-economical assessment of the whole project and the calculation of the 
payback period in case of photovoltaic systems.  

 

 

 

 

KEY WORDS: solar energy; photovoltaic panel; solar collector; inverter; photovoltaic    
                   power plant; solar system 
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1 ÚVOD 
Dnešní svět je závislý na komoditě. Touto komoditou se míní různé druhy energií a mezi 

nejdůležitější energie patří energie elektrická. Tu používáme denně všichni, ať už k vaření kávy, 
nebo provozu počítače. Výhodou elektřiny je poměrně snadná výroba a distribuce. 

Většina energie se vyrábí z fosilních paliv, ropy, uhlí a zemního plynu, které vznikaly 
miliony let rozkladem rostlin. Fosilním palivům také říkáme neobnovitelné, z tohoto názvu je 
zřejmé, že s těmito palivy nemůžeme počítat neustále v budoucnosti. Další nevýhodou těchto 
paliv je značné znečištění naší planety. Tato problematika nás nutí k zamyšlení nad tím, co 
nejefektivněji využít ekologické zdroje obnovitelné energie. Využití obnovitelných zdrojů nemá 
žádné negativní dopady na životní prostředí. Solární energie patří v našich podmínkách k dobře 
využitelným nevyčerpatelným zdrojům.  V České republice se díky programům, které se nazývají 
Zelený bonus a Výkup elektřiny dodané do sítě, výstavby poměrně rozšířily, a to jak na 
fotovoltaické elektrárny, tak na solární kolektory na rodinných domech. Zelený bonus spočívá 
v dotacích za vyrobenou energii a prodeji nespotřebované ekologické energie do sítě. Ceny 
vyrobené energie jsou placeny v rozmezí 5,08 Kč/ kW - 13,50 Kč/ kW. Ty se odvíjí od spuštění 
elektrárny do provozu. Spuštěné elektrárny v roce 2012 mají Výkupní ceny elektřiny dodané do 
sítě za 6,16 Kč/ kW a Zelený bonus je 5,08 Kč/ kW. [9] 

V první části druhé kapitoly se práce zabývá slunečními podmínkami v České republice a 
porovnává roční sluneční záření v Praze a španělské Seville. Ve druhé části jsou solární kolektory 
rozděleny podle jejich druhu a způsobu získávání energie. Jsou zde popsány a vysvětleny 
principy dvou nejpoužívanějších typů kolektorů. Ty jsou následně zapojeny do celého solárního 
systému, který je podrobně popsán v závěru kapitoly.  

Následující kapitola s názvem Fotovoltaika se zabývá se historií vzniku panelů a principem 
přeměny dopadajícího slunečního záření na elektrickou energii. Fotovoltaické panely jsou 
rozděleny do tří generací. První generace se začala vyrábět v sedmdesátých letech dvacátého 
století a tyto panely jsou stále nejrozšířenější na trhu. Ve druhé generaci se zmenšila až tisíckrát 
křemíková vrstva, bohužel s tenčí vrstvou klesla i účinnost panelů. Ve třetí generaci se docílilo 
výroby panelů s vícevrstvými články.  

Tato bakalářská práce se zaměří na kombinované využití sluneční energie. Práce se bude 
realizovat na vybraný objekt, lépe řečeno na novostavbu pasivního domu. Dům se nachází 
v Královéhradeckém kraji v obci Kvasiny. Nezbytnou součástí části práce musí být dokumentace 
o zmiňovaném objektu, aby se dalo vycházet k navržení systému. Příkon rodinného domu bude 
sestaven ze součtu příkonů, které se vyskytují ve většině domácností. Je zde z důvodu orientační 
spotřeby elektrické energie. 

Kapitola Návrh vhodného technologického zařízení a jeho zapojení slouží k bližšímu 
seznámení se zapojením a informováním o jednotlivých vlastnostech komponent, které budou 
tvořit celkové zapojení. Pro zapojení fotovoltaického systému bude uvažováno se dvěma druhy 
zapojení fotovoltaického systému. První zapojení bude připojení fotovoltaických panelů pouze 
s jedním třífázovým střídačem stejnosměrného napětí. Druhé zapojení se odvíjí od propojení 
dvou třífázových střídačů s fotovoltaickými kolektory. Třetí zapojení bude zapojení solárních 
kolektorů na integrovaný zásobník tepla, který je propojený se solárními kolektory.  

V poslední kapitole, která se nazývá Technicko-ekonomická část, budou objasněny výpočty a 
množství potřebných materiálů k zjištění celkové ceny jednotlivých systémů. Z vypočtených cen 
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se určí návratnost investice případně zvolené dotace s názvem „Zelený bonus“, které je možno 
uplatnit na tomto projektu. 

1.1 Cíl práce 
Kombinované využití sluneční energie se skládá z využití fotovoltaických panelů na výrobu 

elektrické energie a solárních kolektorů na výrobu tepelné energie. Tato práce se zaměřuje na 
technické a ekonomické řešení na zvoleném objektu, proto byly zvoleny následující cíle: 

1) Výběr napájeného objektu – zvolení vhodného objektu a stanovení jeho maximálního 
příkonu  

2) Technologické zapojení - návrh dvou technologických zapojení fotovoltaických systémů. 
Výběr připojení do distribuční sítě a zapojení solárních kolektorů pro ohřev teplé 
užitkové vody. 

3) Ekonomické zhodnocení – výpočet pořizovací ceny všech tří systémů a doba návratnosti 
fotovoltaických elektráren.  
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2 CHARAKTERISTIKA SOU ČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY  
 

2.1 Podmínky sluneční energie v České republice 
Česká republika leží na severní polokouli přibližně ve středu Evropy. V této části z hlediska 

slunečního záření nepanují tak dobré podmínky jako v rovníkových oblastech. Kvůli tomu zde 
sluneční záření nedosahuje hodnoty jako v jižních částech, ale i zde je možné vyrábět elektrickou 
energii přeměnou ze slunečního záření. V následující tabulce je porovnán sluneční svit dopadající 
za rok v Praze a ve španělské Seville. 

Tab 2-1 Sluneční záření dopadající v Praze a Seville v průběhu roku na vodorovnou plochu [18] 

 

Měsíc 

Suma záření na vodorovnou plochu [kWh/(m2·den)] 

Praha Sevilla (ESP) 

Leden 0,77 2,47 

Únor 1,42 3,10 

Březen 2,42 4,61 

Duben 3,74 5,29 

Květen 4,83 6,78 

Červen 4,89 7,30 

Červenec 5,06 7,11 

Srpen 4,28 6,45 

Září 2,86 5,13 

Říjen 1,89 3,87 

Listopad 0,81 2,51 

Prosinec 0,55 2,09 

Roční průměr 2,8 4,73 

 

Nejvhodnější využití sluneční energie nejlépe vystihne mapa globálního slunečního záření, toto 
záření vychází z dlouhodobých meteorologických měření, a mapa s dobou slunečního svitu. 
V místě České republiky dopadne zhruba 950-1340 kWh/m2 sluneční energie. V letních měsících 
dopadá asi 75 % záření. Celková doba slunečního svitu je od 1 400 do 1 700 hodin za rok. Tyto 
hodnoty jsou uváděny bez oblačností.  
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Údaj o ročním slunečním záření v ČR je velmi potřebný pro výpočty budoucí energetické bilance 
fotovoltaického systému a návratnosti investice. Pokud je známa hodnota slunečního záření, které 
ročně dopadne na 1m2 fotovoltaického systému a konverzní účinnost fotovoltaického panelu, 
která je přibližně 14%-16%, což je hodnota slunečního svitu asi 133 - 188kWh elektrické energie 
za rok. [13]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2-1 Tepelný energetický diagram [27] 

 

2.2 Využití sluneční energie 
Pomocí solárních systémů aktivně, nebo pasivně využíváme sluneční energii přeměnou buď 

na tepelnou, nebo elektrickou energii. Blokový diagram Obr 2-2 zobrazuje základní alternativy 
využití sluneční energie.  

 

Obr 2-2 Využití sluneční energie [15] 
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Základní části tepelných solárních systémů jsou kolektor, spojovací potrubí a spotřebič. 
Nejčastěji se používají na přípravu teplé užitkové vody, přitápění budov, ohřev vody v bazénech 
a na průmyslové teplo. Když je dodávka sluneční energie nerovnoměrná, přidává se výměník 
tepla, který je připojený na kotel ústředního topení nebo na elektrickou odporovou spirálu. 

 

 

2.3 Fototermální přeměna 
Fototermální přeměna je přeměna dopadajícího záření na teplo. Pokud by se přeměnila 

viditelná složka záření, získalo by se až 90 % tepla z celkového dopadajícího záření. Tato 
účinnost se nedá dosáhnout žádnou jinou přeměnou slunečního záření. Při fototermální  přeměně 
nastává jev posuvu vlnové délky záření do tepelného spektra. Dosahuje se dopadem záření na 
neprůhlednou, co nejtmavější překážku s malou vyzařovací schopností v tepelném spektru. 
Slunečné záření se absorbuje. Tato přeměna se uskutečňuje v kolektorech slunečného záření. 
Další způsob využití je samovolné pronikání slunečního záření přes okna budov a jeho následná 
absorpce vnitřku budov. [15]  

Fotovoltaické systémy sestavené z architektonického hlediska jsou řešením, které napomáhá 
ohřevu vnitřních prostorů budov. Pasivní využívání slunečního záření je jednodušší zejména při 
stavbě nových budov. Pasivním solárním systémem můžeme ušetřit mnoho energie potřebné na 
vytápění. Pasivní slunečná architektura využívá několik základních prvků (umístění budovy, 
kvalitní izolace, orientace oken, tepelná kapacita, zimní zahrady, střešní okna, zasklené balkóny, 
atd.). [15] 

 

2.3.1 Sluneční kolektory 
 

Princip fototermální přeměny ve slunečním kolektoru vychází z akumulace tepla, které 
vzniká ze slunečního záření, do teplonosného média. Na zachycení požadovaného množství tepla 
nám slouží solární kolektory. Tím se rozumí deska o určité ploše, která zachytává sluneční záření 
a mění ho na teplo. Hlavním prvkem kolektoru je absorbér, ve kterém probíhá samotná přeměna. 
Teplo se prostřednictvím tepla přenáší na teplonosné médium. Toto médium protéká v trubičkách 
absorbéru a následně se přepravuje do zásobníku. Z důvodu efektivnosti je absorbér vyroben 
z dobře teplotně vodivého plechu, většinou mědi nebo hliníku, a ze selektivní konverzní vrstvy 
s co největší absorpční schopností slunečního záření a minimální emisivity světla. [15] 

Sluneční kolektory se používají nejčastěji na: 
 

- příprava teplé užitkové vody, 

- vytápění budov, 

- ohřev vody v bazénech, 

- průmyslové teplo a chlazení. 
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2.3.2 Typy solárních kolektorů: 
Aktivní solární systémy, na rozdíl od pasivních, nevyžadují energii přímo, ale buď pomocí 

fotovoltaických článků, nebo pomocí solárních kolektorů ji přeměňují na teplo. Získané teplo se 
použije na ohřev média, které pohání generátor elektrické energie.  

Rozdělení podle dopadajícího záření můžeme rozdělit na: 

A) Ploché kolektory - nejpočetnější sluneční kolektory, jejich pohlcující povrch je rovinný a dělí 
se na: 

1) Kapalinové - využívají kapalinu jako teplonosnou látku. 

2) Vzduchové - teplonosné médium je vzduch. 

3) Vakuové - teplonosná látka je izolována od okolí vakuem. 

B) Trubicové - teplonosná látka je izolovaná od okolí ve dvouplášťové trubici, dělíme na: 

1) Vakuové – vnější trubice obsahuje vakuum. 

2) Bezvakuové – vnější trubice neobsahuje vakuum. 

C) Koncentrující kolektory - využívají odrazové plochy, čočky a další optické prvky na 
přesměrování a koncentraci slunečního záření, které přechází přes otvor do absorbéru. Používané 
druhy jsou: 

1) Liniový kolektor - koncentruje sluneční záření v jedné rovině, přitom vytváří liniové 
ohnisko. 

2) Parabolický korýtkový kolektor - liniový kolektor koncentrující sluneční záření pomocí 
cylindrického reflektoru, který má ryze parabolický tvar. 

3) Bodový kolektor - koncentruje sluneční záření do jednoho bodu. 

4) Parabolický miskový kolektor - bodový kolektor, který má kolektor ve tvaru 
parabolické misky. 

5) Nezobrazující kolektor - koncentruje sluneční záření do relativně malého přijímače, bez 
přenosu slunečního záření do ohniska, to znamená bez obrazu slunce na přijímači. 

6) Fazetový kolektor – využívá mnoho odrazových prvků na koncentraci slunečního 
záření na malou plochu nebo podél prodlouženého pásma. 

7) Fresnelův kolektor - využívá Fresnelovy čočky na soustředné slunečné záření na 
přijímač.  

 

 

2.3.2.1 Ploché kolektory: 
Ploché kolektory se převážně používají na ohřev užitkové vody a v čím dál větší míře na 

podporu vytápění. Plochý kolektor se skládá z pláště kolektoru, absorbéru, tepelně odolné izolace 
s tloušťkou 40 až 70 mm z minerální vlny a průhledného krytu. Absorbér se vyrábí z měděného 
nebo hliníkového plechu se solárním lakem nebo selektivní povrchovou vrstvou, která způsobuje 
se přeměnu slunečního záření na teplo. Teplo se absorbuje v maximální míře a ztrácí se 
v minimálním rozsahu. Použité sklo je mechanicky odolné, například proti krupobití. Sluneční 
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záření při dopadu prochází krycím sklem a dopadá na absorbér, ve kterém se přemění energie 
záření na energii tepelnou, používanou jako teplonosnou kapalinu. Krycí sklo musí být dostatečně 
průhledné a časově stabilní vzhledem na negativní změny. Běžně dostupné kolektory dosahují 
účinnosti 50 až 60 %. Vývoj jde ale kupředu a předpokládá se neustálé zvyšování účinnosti. 
Ploché kolektory se připravují na přípravu teplé vody i na vytápění budov. [15] 

 

 

Obr 2-3  Plochý kolektor [24] 

2.3.2.2 Vakuové kolektory: 
Vakuum se v solární technice využívá jako tepelný izolant. Vzduch nad absorbérem se 

vysaje, čímž se sníží tepelná vodivost a ztráty.  Vakuové kolektory mohou být vyrobené jako 
ploché nebo trubicové, ale bývají často z technických důvodů vyrobené ve formě řady trubic. 
Tenký pás absorbéru pokrytý vrstvou, která zvyšuje absorpční schopnost, je zavěšený ve skleněné 
trubici. Trubice nepohlcuje téměř žádné záření a je tepelně odolná. Tepelné ztráty se v podstatě 
redukují pomocí vakua, které zamezuje vedení tepla, tím i tepelným ztrátám prouděním a též 
ztrátám způsobených tepelnou vodivostí vzduchu. Snížená vodivost se na účinnosti projeví 
zejména v chladnějším období, kdy je rozdíl teplot média a okolí vysoký. Vliv teploty okolí 
v průběhu ročních období a počasí dne závisí na účinnosti a porovnání se standardním 
kolektorem. 

Nevýhodou vakuových kolektorů je poměr mezi cenou a výkonem. Pomocí vakua dosahují 
vyšší teploty a mají i vyšší účinnost, na druhé straně jsou náročné na výrobu a udržení vakua, 
z toho důvodu jsou dražší. Tyto kolektory se využívají zejména v technologických procesech 
s potřebou teplé vody do 60 ⁰C. Ekologicky výhodné zatím nejsou, v některých případech se 
ekologicky uplatní v oblasti zařízení s ještě vyššími teplotami. 

Vakuové trubicové kolektory je možné rozdělit na kolektory s přímým prouděním a 
kolektory pracující podle principu tepelné trubice. U kolektorů s primárním prouděním protéká 
teplonosné médium od rozdělovače ke konci trubičky, odebírá teplo z absorbéru, který se nachází 
ve vakuu, a teče znovu do sběrače. Velkou předností kolektorů s primárním prouděním je 
nepotřebnost minimalizace sklonu střechy.   

V druhém případě mluvíme o kolektorech, které pracují na principu tepelné trubice.  
V trubici se nachází kapalina, většinou alkohol, která se odpařuje při nízké teplotě. Alkoholová 
pára stoupá v trubici až na horní konec, na kterém je umístěný malý výměník tepla. Na výměníku 
tepla, kondenzátoru, pára kondenzuje. Svoje teplo odevzdává nepřímo teplonosnému médiu. 
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Odtékající kapalina se opakovaně zahřívá, vypařuje a koloběh začíná od začátku. Tento koloběh 
funguje, pokud je sklon kolektoru minimálně 30⁰. Velkou předností tohoto systému je, že se po 
úplném vypaření kapaliny, pokud se neuskuteční odběr tepla koloběh zastaví, čili kolektor je 
vlastní konstrukcí zabezpečen proti přehřátí. Velkou nevýhodou, prokázanou i v USA, je možné 
praskání trubic a ztráta vakua z důvodu teplonosného šoku, který může nastat nadměrně teplý 
letní den s krátkým vydatným deštěm. [15] 

 

 

Obr 2-4 Plochý vakuový kolektor [14] Obr 2-5 Trubicový vakuový kolektor [23] 

  

2.3.3 Solární systém 
K vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií nestačí samotný solární kolektor. K němu je 

nutném připojit ještě další prvky topné soustavy, které dohromady vytvoří celek solárního 
systému. Solární systém musí mít následující základní prvky: kolektor, potrubí, zásobník, tepelný 
výměník, oběhové čerpadlo, expanzní nádobu, regulační prvky aj. Jejich parametry a vzájemné 
propojení určují typ systému. Tyto systémy se dají dělit na soustavy pro sezónní nebo celoroční 
vytápění, oběh teplonosné kapaliny může být samotížný nebo nucený, jednookruhový nebo 
dvouokruhový. Solární ohřev vody může být kombinován se zdroji energie, jako jsou elektřina a 
plyn. Ze všech variant je nejpoužívanější dvouokruhový kapalinový solární systém pro celoroční 
přípravu teplé vody. Námi uváděný systém používá k přenosu tepla z kolektoru do výměníku 
nemrznoucí kapalinu na bázi propylenglykolu. V tepelném výměníku předává nemrznoucí 
kapalina teplo, kterým se ohřívá teplá užitková voda. Oběhové čerpadlo zajišťuje v  hermeticky 
uzavřeném okruhu cirkulaci teplonosné kapaliny. Z důvodu vyrovnání změny objemu kapaliny, 
tedy z důvodu změny teplot, je zde expanzní nádoba. Automatická regulace řídí celý solární 
systém na základě údajů naměřených čidly v různých částech systému.    

Hlavní funkcí regulace je zapínání čerpadla v době, kdy teplota na výstupu z kolektorů je 
vyšší než teplota ve spodní části zásobníku. Většinou se jedná o diferenční regulátor standardně 
se dvěma teplotními odporovými čidly. Z důvodu snížení počtu spínání a vypínání regulátoru se 
nastavuje hystereze. Hystereze je rozdíl mezi zapnutím a vypnutím čerpadla, které se může 
pohybovat kolem 2 ⁰C. Regulátory mohou být dále vybaveny ochranou před přehřátím 
zásobníku, měřením tepla dodaného solárním systémem, regulací dohřívání vody v zásobníku 
plynovým kotlem, pokud slunce nesvítí a jiné. Značnou výhodou je propojení regulační jednotky 
s počítačem, které umožňuje snadnější ovládání a monitorování celého systému. [18] 
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Obr 2-6 Dvouokruhový kapalinový solární systém [6] 

2.3.4 Sluneční elektrárny ve světě 
Sluneční teplé elektrárny ve většině případů koncentrují zrcadly paprsky na malou plochu - 

do ohniska. V ohnisku se soustřeďuje teplo na výrobu páry a následně na výrobu elektřiny. 
Účinnost této nepřímé přeměny je větší než u fotovoltaických systémů. Sluneční elektrárny 
pracují jen s koncentrovaným zářením, proto se využívá pouze přímá složka slunečního záření. 

Prvním způsobem koncentrace jsou lineární parabolická zrcadla. Zde se kapalina, která se 
pomocí zrcadel a slunci ohřeje na 400 ⁰C, přečerpává se přes tepelné výměníky a na konci 
potrubí vzniká pára s vysokou teplotou, která pohání turbínu generátoru. Největší takový systém 
je postaven v Kalifornii v Mojavské poušti, v roce 2006 byl celkový počet zrcadel 400 000 a 
výkon všech sedmi elektráren 325MW. [15][6] 

Další systém využívá soustavu parabolických zrcadel ve tvaru talířů, které koncentrují 
sluneční záření do ohniska talíře. Teplota zahřáté kapaliny je až 1000 ⁰C. Výhodou těchto 
zařízení je stavebnicový charakter. [15][6] 

Termální solární věže patří k variantám získávání solární energie ze slunce. Věžová sluneční 
elektrárna je v kraji snadno rozpoznatelná svým rozsáhlým pokrytím zrcadel a její věž dosahuje 
výšky 100–300 metrů. Zrcadla jsou pomocí dvouosového zařízení stále natáčena za sluncem 
heliostaty. Pole heliostatů koncentrují paprsky do centrální věže, kde se naakumulované teplo 
odevzdá kapalině, ze které se v parogenerátoru vyrábí pára. Ta roztočí turbínu a vyrábí 
elektrickou energii. Tyto elektrárny se nachází v Kalifornii a Novém Mexiku. [15][6] 
 

Poslední ze zmiňovaných elektráren je komínová sluneční elektrárna. Princip elektrárny 
spočívá v ohřátí vzduchu pod skleníkem. Zahřátý vzduch vytváří vzduchové proudění, které 
stoupá komínem směrem vzhůru. Jelikož elektrárna pracuje i v noci, jsou zapotřebí nádrže se 
slanou vodou. Tyto nádrže slunce ohřeje a umožňují tah teplého vzduchu i bez slunečního záření. 
V současné době je ve výstavbě elektrárna v Austrálii, která by měla zásobovat 200 000 
domácností elektrickou energií. [15][6] 
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Všechny tyto druhy elektráren jsou vhodné pouze pro místa s vysokým počtem slunečních dní, 
takže jsou pro naše podmínky nevyhovující. Tato práce se bude dále zabývat pouze návrhem 
dodání elektrické energie a vytápěním rodinného domu. Rozdělení výše uvedených solárních 
elektráren je uvedeno pouze z informačního důvodu. Pro tyto elektrárny jsou vhodné jen určité 
lokality, které se nachází blízko rovníku, tudíž v České republice nejsou. Pro rodinný dům je 
nejvýhodnější využít fotovoltaické panely, solární kolektory. 
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3 FOTOVOLTAIKA  

3.1 Historie fotovoltaiky  
Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov a to řeckého φώς [phos] = světlo a z příjmení 

italského fyzika Alessandra Volty. Objev fotovoltaického jevu se pak připisuje Alexandru 
Edmondu Becquerelovi, který jej jako devatenáctiletý mladík odhalil při experimentech v roce 
1839. V roce 1904 jej fyzikálně popsal Albert Einstein a v roce 1921 mu byla za „práce pro 
rozvoj teoretické fyziky, zejména objev zákona fotoelektrického efektu“ udělena Nobelova cena. 
Již v roce 1916 pak další držitel této ceny Robert Millikan experimentálně potvrdil platnost 
principu fotovoltaického jevu. Počáteční pokusy s fotočlánky začínají do sedmdesátých let 19. 
století, kdy byly poprvé zjištěny změny vodivosti selenu při jeho osvětlení a kolem r. 1883 byl 
sestrojen první selenový fotočlánek s tenkou vrstvou zlata. Sestrojil ho Charles Fritts a účinnost 
fotočlánku byla pod 1 %. První patent na solární článek byl podán v roce 1946 Russellem Ohlem, 
který také stál na počátku rozvoje křemíkových solárních článků v roce 1941. První skutečný 
fotovoltaický článek s 6 % účinností byl vyroben z krystalického křemíku v roce 1954 v 
Bellových laboratořích. Na výrobě se podíleli G. L. Pearson, Daryl Chapin, Calvin Fuller. [4] 

Větší rozvoj fotovoltaiky nastává v šedesátých letech s nástupem kosmického výzkumu, 
sluneční články slouží jako zdroj energie pro družice. Vůbec první družicí využívající k zisku 
energie sluneční paprsky byl ruský Sputnik 3, vypuštěný 15. května 1957. Dalším důležitým 
mezníkem pro rozvoj fotovoltaiky, a zejména výzkumu a vývoje v této oblasti, byla celosvětová 
ropná krize v roce 1973. [4] 

3.2 Princip fotovoltaiky  
Fotovoltaika se vyznačuje přímou přeměnou světelné energie na energii elektrickou, který je 

označován jako fotovoltaický nebo solární článek. Solární článek je velkoplošná dioda 
s minimálně jedním PN přechodem. V ozařovaném fotovoltaickém článku jsou generovány 
elektricky nabité částice, pár elektron - díra. Elektrony a díry jsou separovány vnitřním 
elektrickým polem PN přechodu. Rozdělení náboje má za následek napěťový rozdíl mezi 
„předním“ – záporným a „zadním“ – kladným kontaktem solárního článku. Vnějším obvodem 
zapojeným mezi oba kontakty poté protéká stejnosměrný elektrický proud, který je přímo úměrný 
ploše solárního článku a intenzitě dopadajícího záření. [17][5] 

 

Obr 3-1 PN přechod [3] 
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Napětí jednoho solárního článku je přibližně 0,5V a elektrický proud až 3A, toto napětí je 
příliš nízké pro další použití. Podstatnou vlastností solárních článků je snadnost jejich 
vzájemného propojení za účelem sestavení větších celků. K dosáhnutí zvýšení napětí využíváme 
sériové propojení, používané u více typů solárních článků. Standardně jsou používány sestavy pro 
jmenovité napětí 12V, kde je propojeno běžně 36 článků, nebo 24V, zde je propojeno 72 článku v 
sestavě. Tímto způsobem vytvořené sestavy článků v sériovém nebo v sérioparalelním řazení jsou 
hermeticky uzavřeny ve struktuře krystalických materiálů výsledného solárního panelu. [17] 

 

 

Obr 3-2 Princip činnost solárního článku [17] 

3.3 Stručný generační vývoj 

3.3.1 První generace 
První generací jsou označovány fotovoltaické články využívající jako základ křemíkové 

desky. V této době jsou nejrozšířenější technologií na trhu (cca 90 %) a dosahují poměrně vysoké 
účinnosti přeměny, v sériové výrobě 16 až 19 %, speciální struktury až 24 %. Komerčně se 
začaly prodávat v sedmdesátých letech minulého století. Jejich výroba je relativně drahá, zejména 
z důvodu drahého vstupního materiálu – krystalického křemíku, ale pravděpodobně budou ještě v 
několika dalších letech na trhu dominovat.  

Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné energie na elektrickou energii v 
polovodičovém prvku označovaném jako fotovoltaický nebo také solární článek. Solární článek 
je velkoplošná dioda s alespoň jedním PN přechodem. V ozářeném solárním článku jsou 
generovány elektricky nabité částice, páry elektron – díra. Elektrony a díry jsou separovány 
vnitřním elektrickým polem PN přechodu. Rozdělení náboje má za následek napěťový rozdíl 
mezi „předním“ (-) a „zadním“ (+) kontaktem solárního článku. Vnějším obvodem zapojeným 
mezi oba kontakty potom protéká stejnosměrný elektrický proud, jenž je přímo úměrný ploše 
solárního článku a intenzitě dopadajícího slunečního záření. [4] 

 

3.3.2 Druhá generace 
Důvodem pro rozvoj článků druhé generace byla především snaha o snížení výrobních 

nákladů úsporou drahého základního materiálu – křemíku. Články druhé generace se vyznačují 
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100 krát až 1000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou, která se nazývá thin-film, 
a jejími představiteli jsou např. články z amorfního a mikrokrystalického křemíku, případně 
silicon-germania či silicon-karbidu, ale také tzv. směsné polovodiče z materiálů jako Cu, In, Ga, 
S, Se, označované obecně jako CIS struktury. S úsporou materiálu došlo v porovnání s články 
první generace k poklesu výrobních nákladů. Za předpokladu velkosériové výroby dochází k 
poklesu ceny, bohužel dosahovaná účinnost je obvykle nižší, v sériové výrobě obecně pod 10 %. 
Značnou výhodou tenkovrstvých článků je možnost volby substrátu, na který se tenkovrstvé 
struktury deponují, a v případě použití flexibilních materiálů textilních, organických nebo 
kovových fólií se značně rozšiřuje aplikační sféra. Komerčně se začaly články druhé generace 
prodávat v polovině osmdesátých let. [4] 

3.3.3 Třetí generace 
Pokus o „fotovoltaickou revoluci“ představují solární články třetí generace. U těchto článků 

je hlavní snahou maximalizovat počet absorbovaných fotonů a následně generovaných párů 
elektron - díra, to vede k proudovému zisku, ale i maximalizace využití energie dopadajících 
fotonů. Existuje řada směrů, kterým je ve výzkumu věnována pozornost:  

A) vícevrstvé solární články – skládají se z tenkých vrstev, 
B) články s vícenásobnými pásy,  
C) články, které by využívaly „horké“ nosiče náboje pro generaci více párů elektronů a děr, 
D) termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i radiátorem vyzařujícím selektivně 

na jedné energii,  
E) termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí,  
F) články využívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo kvantových jamách,  
G) prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při růstu aktivní vrstvy,  
H) organické články, mohou být na bázi objemových heteropřechodů. 

Zatím jediným komerčním příkladem dobře fungujících článků třetí generace, které přímo 
navazují na fotovoltaiku druhé generace, jsou vícevrstvé struktury většinou dvouvrstvé, tzv. 
tandemy, a třívrstvé články, z nichž každá sub-struktura p-i-n absorbuje určitou část spektra a 
maximalizuje se tak energetická využitelnost fotonů. Příkladem tandemového solárního článku je 
struktura skládající se z p-i-n přechodu amorfního, neboli hydrogenovaného křemíku a-Si:H a p-
i-n přechodu mikrokrystalického hydrogenovaného křemíku µc-Si:H. Amorfní křemík má 
vysokou absorpci v oblasti modré, zelené a žluté části spektra, mikrokrystalický křemík pak 
dobře absorbuje i v oblasti červené a infračervené. Mikrokrystalický křemík může být nahrazen i 
„slitinou“ křemíku s germániem a dle zvoleného poměru obou materiálů se dají upravovat jejich 
optické i elektrické vlastnosti. Tohoto materiálu se např. využívá např. komerčně právě pro 
třívrstvé solární články, kde dva spodní články jsou vyrobeny s různou koncentrací Si a Ge. 
Základní podmínkou pro dobrou funkci vícevrstvých článků je, aby každý z článků generoval 
stejný proud. V opačném případě nejhorší z článků limituje dosažitelnou účinnost. Výsledné 
napětí je pak dané součtem všech článků. [4] 
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4 VÝBĚR NAPÁJENÉHO OBJEKTU  
 

Za objekt pro využití solární energie je v projektu zvolen pasivní rodinný dům, který je ve 
fázi před dokončením a leží v Podorlicku v obci Kvasiny v Královéhradeckém kraji. Tento dům 
má dvě nadzemní podlaží. Pro výpočet velikosti dodávky elektrické a tepelné energie musíme 
znát základní výpočtové parametry vybraného rodinného domu. 

 

4.1 Tepelné ztráty budov 
Negativně působící faktory, které ovlivňují kvalitu bydlení ve všech typech domů, jsou 

tepelné ztráty. Dochází k nim v místech, která se nazývají tepelné mosty, tedy místa, která nejsou 
dostatečně izolována, nebo jejich izolace je velice obtížná. Z Obr 4-1 je vidět, že nejvíce tepla se 
ztrácí střechou (25 – 30 %), neizolovanými stěnami (25 – 40 %), okny (12 – 25 %), podlahou (10 
– 15 %), pokud není dům podsklepený, a střešními okny (5 – 10 %).  

 

 Obr 4-1Tepelné ztráty obálkou budovy.[8] 

 

4.1.1 Charakteristika a výskyt tepelných mostů 
Tepelné mosty se vyskytují na řadě míst, nejčastěji při styku dvou různých konstrukcí. Jako 

příklad můžeme uvést svislou konstrukci stěny a vodorovnou konstrukci stropu či ve stěně 
zakotveného balkonu. Další oblastí výskytu tepelných mostů jsou rámy veškerých výplní otvorů, 
jako jsou okna a dveře. Citlivým místem jsou rovněž nadokenní překlady, které stavební firmy 
řeší formou různých ocelových nosníků, pro něž se vžilo profesní označení „íčka“. Použití tohoto 
stavebního prvku se jeví jako pragmatické, bohužel má však ocel tu nevýhodu, že je výborným 
vodičem tepla. Ve výčtu rizikových stavebních detailů nelze vynechat ani konstrukce střech, 
obzvláště těch plochých, kde se kotví hydroizolace. Právě přes různé kotevní mechanismy může 
teplo prostupovat. Obecným problémem pro všechny střechy jsou pak ta místa v jejich skladbě, 
kterými prostupují různé nasávací otvory, vzduchotechnika a jiné technologie. [30][29] 
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4.1.2 Následky tepelných mostů 
Je obecně známo, že se tepelné mosty neblaze projevují na celkové energetické bilanci 

staveb, nesmíme však zapomínat ani na další problémy, které způsobují. Pro zdraví každého z nás 
je škodlivý výskyt plísní a také život v narušeném mikroklimatu našeho bytu či domu. Právě 
tepelné mosty jsou místa, kde dochází ke kondenzaci vodní páry, a tak se v nich tvoří ideální 
prostředí pro výskyt škodlivých plísní. Rovněž mají ovšem vliv na život v domech i z několika 
dalších hledisek, než je pouze zdravotní či hygienické. Z hlediska stavebního je to zejména 
možné narušení statiky důležitých konstrukcí. Zbývá pak ještě hledisko energetické, které je 
přímo spjato s ekonomickým. Platby za energie mohou totiž výrazně klesnout, pokud se nám 
podaří tepelné ztráty v konstrukci stavby odhalit a následně eliminovat. [30] 

4.1.3 Diagnostika a možná řešení 
Eliminace tepelných mostů tedy může přinést značné úspory za vytápění. Avšak je dobré 

vědět, že při řešení problémů s úniky tepelné energie. Z laického pohledu je velmi obtížné tepelné 
úniky odhalit. Nejsou totiž okem viditelné, a tak je třeba přistoupit k měření povrchových teplot. 
A to v konkrétním místě, kde je předpokládáme, nebo v celé ploše domu. Pro tento typ měření se 
používá tzv. termovize, kterou je nutno provádět v zimním období, kdy je tepelný tok mezi 
vnitřním a vnějším prostředím nejintenzivnější, a dá se tedy očekávat, že tepelné mosty budou 
snadno odhalitelné. Po zjištění problematických míst je na řadě jejich eliminace. Pokud máme 
tepelné mosty na stěnách domu, pomůže zateplení objektu polystyrenem nebo minerální vlnou. 
[30] 

 

4.2 Základní výpočtové údaje 
Při zpracování kapitoly 4.2 je vycházeno z literatury [16] 

Tab 4-1 Vnější údaje  

 Nadmořská výška 348,30 m n.m. 

 Nejnižší venkovní výpočtová teplota -15 °C 

 Maximální letní teplota +32 °C 

 Krajina s normálními větry 3 - 5 m/s 

 Teplota mokrého teploměru +20 °C 

 Výpočtový tlak par 15,9 mbar 

 Entalpie vzduchu 58 KJ/kg 

 Tlak barometrický 982 mbar 

 Průměrná externí teplota v top. období (θnp,e = 13 °C) 3,5 °C 

 Počet topných dnů (θnp,e = 13 °C) 254 
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Výpočet tepelného výkonu byl proveden pro venkovní výpočtovou teplotu – 15 °C a vnitřní 

střední výpočtovou teplotu v pobytových místnostech +22 °C. 

Tab 4-2 Vnitřní údaje  

1. N. P. 2420W 

      2. N. P.  1700 W 

      Objekt celkem 4120 W 

       Potřeba tepla na vytápění (dle TNI 73 0329) 3865 kWh/ rok 

       Potřeba tepla pro ohřev teplé vody (dle TNI 73030) 3057 kWh/ rok 

       Vytápěná plocha (vnitřní podlahová plocha) 223 m2 

       Vytápěná plocha (celková vnitřní vytápěná plocha) 235,42 m2 

       Vytápěný objem 581,4 m3 

       Měrná tepelná ztráta 7,09 W/ m3 

 

Při výpočtu tepelných ztrát je počítáno s hygienickým větráním pobytových místností jednak 
přirozenou filtrací a jednak s řízeným větráním. 

4.2.1 Dimenzování vzduchového výkonu při větrání 
Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla U = 0,09 W/m2K 

(dřevěná rámová konstrukce celkové tloušťky 200 mm vyplněná izolací Isover Unirol Profi 
opláštěná z obou stran OSB deskami, směrem k interiéru následuje parotěsná fólie, SDK rošt 
vyplněný izolací Isover Unirol Profi tl. 30 mm, z interiéru je skladba ukončena SDK deskami, 
směrem k exteriéru je na OSB desce kotvena fasádní izolace Isover Greywall tloušťky 260 mm). 
Podlaha 1. N.P. – jedná se o podlahu na zemině složenou shora z nášlapné vrstvy, křížem 
položených desek Fermacell, dále následuje kročejová izolace Isover T-P tl. 25 mm, parotěsná 
fólie, poté tepelná izolace EPS 100Z v tloušťce 200 mm, vyrovnávací podsyp Styroball v tloušťce 
50 mm a hydroizolace. Konstrukce je navržena s celkovým součinitelem prostupu tepla U = 0,15 
W/m2K. Konstrukce šikmé střechy je navržena s celkovým součinitelem prostupu tepla U = 0,12 
W/m2K. Mezi krokvemi a pod nimi je tepelná izolace Isover Unirol Profi v celkové tloušťce 320 
mm, směrem k interiéru následuje parotěsná fólie a SDK desky, směrem k exteriéru pak uzavřená 
vzduchová dutina tl. 25 mm, dřevovláknitá deska STEICO standard tl. 20 mm, izolace Isover 
Fassil tl. 60 mm a pojistná hydroizolace. Okna a vchodové dveře – dle dokumentace jsou okna 
navržena dřevěná s tepelným izolačním trojsklem od firmy ALBO model Strong 3+ EURO IV92 
se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug= 0,5 W/m2K (celé okno včetně rámu UW = 0,67 – 0,81 
W/m2K dle poměru zasklení a rámu) – podklad výrobce. Z hlediska letní bilance je uvažováno 
vybavení objektu venkovními žaluziemi pro výplně orientované na jih a západ pro zajištění 
komfortního mikroklimatu v letním období. Vchodové dveře jsou navrženy taktéž od firmy 
ALBO se součinitelem prostupu tepla UD = 0,86W/m2K. Střešní okna navržena značky VELUX s 
tepelně izolačním trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla UW = 1,0 W/m2K.  
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4.2.2 Výpočet příkonů 
Výpočet příkonů rodinného domu je prováděn ze základních elektrických spotřebičů, které 

jsou v průměrné domácnosti. Jedná se o součet jednotlivých jmenovitých příkonů, aby byla 
zjištěna velikost instalovaného výkonu navrhované fotovoltaické elektrárny, která bude umístěna 
na střeše jižní strany rodinného domu. 

∑
=

=
n

i
ni PP

1

kW) (kW;   
         

(4.1) 

 Pn – jmenovitý příkon určitého spotřebiče 

 

Tab 4-3 Příkony jednotlivých spotřebičů 

Spotřebič Výrobce Typ Pn 

[kW] 

lednice Elektrolux ERB34200W 0,5 

myčka Whirlpool ADP7955WH 0,98 

el. sporák Elektrolux EKC513516X 5,9 

mikrovlnka Zanussi ZM21M0 0,7 

rychlovarná 
konvice Rohnson R-745 2 

digestoř Siemens LB 54564 0,38 

Toustovač AEG AT4040 0,95 

mixér Sencor SHB4360 0,8 

televize LG 32LK450 0,07 

audio soustava PIONEER X-HM50-K 0,045 

počítač Lenovo ideacentre C320 0,14 

vysavač Sencor SVC1010 1,4 

žehlička ETA Lancetta 2,4 

pračka AEG lavamat 72850CS 2,2 

bojler DK Dražice Okce 100 2 

elektrokotel Thermona THERM EL 5 5 

osvětlení   0,9 

Celkový příkon 26,365 
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5 NÁVRH VHODNÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZA ŘÍZENÍ A 

JEHO ZAPOJENÍ  

5.1 Rozdělení systémů 

5.1.1 Ostrovní systém (grid-off) 
Ostrovní systémy se využívají v místech, kde není možnost připojení na distribuční síť. 

Tento jev většinou nastává na odlehlých chatách, přívěsech a jachtách. Na již zmíněných místech 
využíváme elektrické energie k pohonu elektrických zařízení, například čerpadla, ale také pro náš 
běžný život, a to v podobě lednice, rádia, televize. Při výrobě elektrické energie je vhodné volit 
stejnosměrné spotřebiče. Stejnosměrný proud lze pomocí napěťového měniče přetransformovat 
na střídavý proud. Velice důležitá je spotřeba elektrické energie, čím menší je spotřeba elektrické 
energie, tím menší výkon fotovoltaických panelů budeme potřebovat. Vzhledem k menší spotřebě 
elektrické energie budou i pořizovací náklady menší. Do systémů grid-off zařazujeme ostrovní 
systém s přímým napájením, ostrovní systém s akumulací elektrické energie a hybridní ostrovní 
systém.  [26]   

5.1.2 Systémů dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě (grid-on) 
Systém grid-on se využívá za podmínky, pokud má výrobce uzavřenou smlouvu 

s provozovatelem distribuční sítě, nebo s distributorem. V naší zemi mezi největší provozovatele 
patří ČEZ a E.ON. Pokud energii dodáváme do sítě je předem stanovená výkupní cena. Tato cena 
se odvíjí od doby, kdy byla elektrárna postavena a rozhoduje o ní Energetický regulační úřad. 
Tím je zabezpečen neustálý odběr elektrické energie vyrobené fotovoltaickým systémem. 
Připojení k síti podléhá schvalování provozovatelem příslušné distribuční nebo přenosové 
soustavy. [7]  

5.2 Komponenty fotovoltaických systémů 

5.2.1 Solární generátor (FV panely): 
Solární generátor požadovaného výkonu v tomto případě 15,36 kW, je tvořen sériovým 

propojením 64 fotovoltaických panelů o špičkovém výkonu 240 Wp. Panely jsou vybavené 
připojovacími kabely s MC4 spojkami pro rychlé vytvoření elektrických obvodů generátoru. Pro 
bezpečné připojení k střešní konstrukci, nebo pro montáž na speciální konstrukci, je rám modulu 
tvořený hliníkovým profilem. V projektu se bude uvažovat s panely TRINA TSM -240PC05. 
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Obr 5-1 Závislost výkonu na intenzitě slunečního záření [12] 

Tab 5-1 Elektrické údaje [12] 

 Maximální výkon - W-PMAX  240 (WP) 

 Výkon Tolerance - PMAX  0/3 (%) 

 Maximální výkon napětí - VMAX  30,4 (V) 

 Proud - I 7,89 (A) 

 Napětí naprázdno - VOC 37,2 (V) 

 Zkratový proud - ISC 8,37 (A) 

 Modul Účinnost - ηm 14,7 (%) 

 

Tab 5-2 Mechanické údaje [12] 

       Solární buňky 156 x 156 (mm) 

       Buňky orientace 60 buněk (6x10) 

       Modul rozměr 1650 x 992 x 46 

(mm) 

      Hmotnost 19,5 (kg) 

       Konektor MC4 

       Provozní teplota -40 ~ +85 (° C) 
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5.2.2   Spojovací kabely pro jednosměrný proud:  

Pro rychlou a bezpečnou montáž jsou moduly vybaveny spojovacími kabely se zástrčkovým 
systémem. Napojení solárního generátoru na střídač napětí zabezpečují dva jednožilové kabely o 
průřezu 6mm2 s MC4 spojovací zástrčkou a zásuvkou.  

  

5.2.3 Napěťový střídač: 
Střídač je základním elektrickým zařízením každého fotovoltaického systému, který využívá 

střídavou elektrickou energii. Zajišťuje konverzi stejnosměrného proudu přiváděného na vstup na 
střídavý proud s požadovanými parametry a kvalitou. Jsou-li na vstup připojovány přímo 
fotovoltaické panely, je navíc třeba zajistit jejich optimální provoz, tzn. sledovat bod 
maximálního výkonu. V případě systémů pracujících paralelně se sítí je navíc třeba splnit 
všechny požadavky na zajištění bezpečnosti provozu. Bezpečností provozu se rozumí sledování 
napětí, frekvence, impedance sítě, vypnutí dodávky energie při poruše, bezpečné odpojování, 
případně galvanické oddělení. Tyto funkce může plnit buď přímo střídač, nebo mohou být 
zajištěny pomocí dalších zařízení. Řada střídačů navíc umožňuje připojení datové komunikační 
linky pro monitorování provozu systému. [2] 

Střídače se dělí na tzv. modulové střídače, střídač je připojen pouze k jednomu 
fotovoltaickému panelu, řetězové nebo swingové, zde je každý střídač připojen k několika 
fotovoltaickým panelům propojením do série, případně i paralelně. [2] 

 

 

Obr 5-2 Možnosti zapojení střídačů A) centrální, B) řetězové a C) modulové [2] 

 

V této práci se budou řešit dvě zapojení panelů. První zapojení je zapojení s  jedním 15kW 
třídičem typu SMA-SUNNY-TRIPOWER-15000TL, do kterého je zapojeno do jedné větve 32 



  5 Návrh vhodného technologického zařízení a jeho zapojení 

 

34

panelů. Druhé zapojení je se dvěma 8kW střídači, také od firmy SMA, typu SMA-SUNNY-
TRIPOWER-8000TL.V tomto zapojení je v jedné větvi 16 panelů. Dva druhy střídačů jsou zde 
z důvodu porovnání mezi jednotlivými zapojeními.  

5.2.3.1 Zapojení střídače SMA -SUNNY-TRIPOWER-15000TL 
Na Obr 5-3 je zapojení panelů do jednoho střídače, jedná se o třífázový střídač, který má dva 

vstupy a jeden výstup. V každém vstupu je zapojeno 32 panelů. Napětí na každou větev je 973V. 
Napětí je větší než doporučovaný rozsah střídače. Větší napětí v obvodu bude pouze při velké 
intenzitě slunečního záření. Proud protékající obvodem je 7,89 A. Výsledný maximální výkon 
jedné větve vychází 7,68kW.  

 

Obr 5-3 Centrální zapojení střídače 

Tab 5-3 Technické údaje: Vstup DC  [25] 

 Maximální DC výkon (cos ϕ=1) 15 340 W 

 Max DC napětí 1000 V 

 Rozsah MMP napětí 360 – 800 V 

 Jmenovité DC napětí 600 V 

 Min. DC napětí/ spouštěcí napětí 150V / 188 V 

 Max. vstupní proud / na každý string A: 33 A, B:11 A/33A 
 Počet sledovačů MPP / počet stringů na každý sledovač MPP 2/ A:5 B:1 
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Tab 5-4 Technické údaje: Výstup AC [25] 
 Jmenovitý AC výkon (50 Hz, 230 V) 15 000 W 

 Max. zdánlivý AC výkon 15 000 VA 

 Jmenovité AC napětí, rozsah 3/N/PE, 230V/400 V, 
160 V-280 V 

 Síťová frekvence AC, rozsah 50,60 Hz; -6 Hz,    
+5 Hz 

 Max. výstupní proud 24A 
 Účiník (cos ϕ) 0,8 přebuzení          

0,8 podbuzení 

 Napájecí fáze/ přepojovací fáze/ power balancing 3/ 3/ - 
         
 

Tab 5-5 Všeobecné údaje [25] 

 Rozměry (Š/V/ H) v mm 665/ 690/ 265 
 Hmotnost 65 kg 
 Rozsah provozních teplot -25 ⁰C…+ 60 ⁰C 

 Vlastní spotřeba (noc) 1 W 

 Studeň krytí/ oblast připojení IP65 / IP54 
 

Mezi další důležité informace patří účinnost střídače, u těchto typů je účinnost 98,2 %. 
Každý střídač tohoto typu má v základní výbavě ochranu proti přepólování, odolnosti proti AC 
zkratu, kontrolu zemního spojení a identifikaci výpadku stringů. Připojení AC kabelů se provádí 
přes pružinovou svorku. Třífázový střídač má v základní verzi grafický displej. Nabízí se taky 
dokoupení záruky, standardní záruka je na 5 let, ale je možnost ji ještě zakoupit na 10, 15, 20 až 
25 let.  

 

 

 

5.2.3.2 Zapojení střídačů SMA -SUNNY-TRIPOWER-8000TL 
Zde se jedná o zapojení panelů do dvou třífázových střídačů, střídavé napětí je posléze 

svedeno na stejné svorky. Napětí jednotlivých větví je 486,4 V, proud protékající obvodem je 
7,89 A. Výkon jedné větve je 3,84 kWp. Zapojení dvou střídačů je v praktičtější z důvodu poruch 
už ať panelů, nebo střídačů.    
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Obr 5-4 Řetězové zapojení střídačů 

 
  

Tab 5-6 Technické údaje: Vstup DC  [25] 

 Maximální DC výkon (cos ϕ=1) 8200 W 

 Max DC napětí 1000 V 

 Rozsah MMP napětí 320 – 800 V 

 Jmenovité DC napětí 600 V 

 Min. DC napětí/ spouštěcí napětí 150 V / 188 V 

 Max. vstupní proud/ na každý string A: 22 A, B:11 A/33A 
 Počet sledovačů MPP/ počet stringů na každý sledovač MPP 2/ A:4 B:1 
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Tab 5-7 Technické údaje: Výstup AC [25] 

 Jmenovitý AC výkon (50 Hz, 230 V) 8000 W 

 Max. zdánlivý AC výkon 8000 VA 

 Jmenovité AC napětí, rozsah 3/N/PE,230 V/400 V, 
160 V - 280 V 

 Síťová frekvence AC, rozsah 50,60 Hz; -6 Hz,+5 Hz 

 Max. výstupní proud 16 A 
 Účiník (cos ϕ) 0,8přebuzení 

0,8 podbuzení 
 Napájecí fáze/ přepojovací fáze/ power balancing 3/3/- 

 
 

 

Tab 5-8 Všeobecné údaje [25] 

 Rozměry (Š/V/H) v mm 665/690/265 
 Hmotnost 65 kg 
 Rozsah provozních teplot -25 ⁰C…+60 ⁰C 

 Vlastní spotřeba (noc) 1 W 

 Studeň krytí/ oblast připojení IP65 / IP54 
 

Mezi další důležité informace patří účinnost střídače, u těchto typů je účinnost 98,1 %. 
Každý střídač tohoto typu má v základní výbavě ochranu proti přepólování, odolnosti proti AC 
zkratu, kontrolu zemního spojení, galvanické oddělení DC proudu a identifikaci výpadku stringů. 
Připojení AC kabelů se provádí přes pružinovou svorku. Oba třífázové 8 kW střídače mají 
v základní verzi grafický displej. Nabízí se také dokoupení záruky, standardní záruka je na 5 let, 
ale je možnost ji ještě zakoupit na 10, 15, 20 až 25 let.  
 

5.2.4         Technické řešení nosné konstrukce:  
Pro uchycení panelů na šikmé střechy se používá háků a lišt. Háky se našroubují do střešních 

trámů a na ně se nasadí hliníkové lišty s držáky panelů. Montáž může být prováděna libovolně, to 
znamená jakákoliv délce na výšku i na šířku. Většinou se zkosení střechy pohybuje okolo 30⁰.   
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5.3 Zapojení kompletního fotovoltaického systému 
Zapojení fotovoltaických panelů bude uzpůsobeno pro zapojení Zeleného bonusu. Toto 

zapojení dává provozovateli možnost využívat vyrobenou energii nejprve pro svou vlastní 
spotřebu a přebytek elektřiny dodat do distribuční sítě. Za veškerou vyrobenou elektřinu dostává 
peníze ze Zeleného bonusu, jsou to peníze z programu, který dává dotace na obnovitelné zdroje. 
Pokud v nějakém okamžiku elektrárna vyrábí více energie, než spotřebuje, má provozovatel 
možnost prodávat přebytky elektrické energie do distribuční sítě za tržní cenu. Spotřebováváním 
vyrobené elektrické energie provozovatel šetří, jelikož nemusí kupovat elektrickou energii 
z distribuční sítě. Pokud spotřebovává více energie, než vyrobí, nakupuje dále elektřinu dle 
domluvených podmínek. 

  

 

5-5 Schéma zapojení „Zeleného bonusu“ [2] 

 

5.4 Zapojení solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody 
K využití solární energie budou použity kapalinové solární kolektory THERMO/SOLAR 

TS300 s napojením na vestavěný výměník IZT-C-TTSE 615. Regulace a ovládání solárního 
systému bude zajištěna rozvaděčem RG20-I integrovaného zásobníku tepla. Solární kapalinové 
kolektory v počtu 3 ks (absorpční plocha 5,34 m2) budou umístěny na šikmé střeše RD v poloze 
„jih-5°“ pod úhlem 30 °C. Stagnační teplota cca 178 °C, max. tlak 6 bar. Doporučená provozní 
teplota pod cca 100 °C. Kolektory budou řazeny a propojeny paralelním způsobem a umístěny na 
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nosné konstrukci pro šikmé střechy z hliníkových profilů. Solární okruh bude naplněn 
nemrznoucí směsí Tyfocor LS. 

 

 

Obr 5-6 Zapojení kolektorů pro ohřev vody 

 Sluneční kolektory typové řady TS jsou vysokoúčinná zařízení pro fototermickou přeměnu 
slunečního záření na teplo vhodné k přímému využití spotřebitelem. Používají se především na 
přípravu teplé užitkové vody, přitápění, ohřev bazénů a technologické účely. Jsou určeny pro 
celoroční provoz, proto pracují s odděleným primárním solárním okruhem plněným nemrznoucí 
kapalinou. Kolektory se spojují do kolektorových polí bez použití dalšího vnějšího potrubí až do 
počtu 10 kusů v jedné řadě. Všechny funkční části kolektoru jsou uloženy v prostoru uzavřeném 
mezi tvrzeným bezpečnostním krycím sklem a kompaktní vanou z antikorozního Al-Mg plechu. 
[28] 

Tab 5-9 Technické údaje solárního kolektoru TS 300 N2L [28] 

 Půdorysná plocha 2,03 m 2 

 Absorpční plocha 1,76 m2 

 Rozměr 1040 X 2040 mm 

 Krycí sklo Bezpečnostní, tloušťka 4 mm 

 Připojovací vývody Trubkové, Ø 18 mm 

 Tepelná izolace Minerální plast 

 Celkový kapalinový obsah 1,30 l 

 Celková hmotnost 36,5 kg 

 Sluneční absorpce Minimálně 0,94 

 Tepelná emisivita při 82 ⁰C Maximálně 0,16 

 Optická účinnost 80 % 

 Doporučená pracovní teplota Pod 100 °C 
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 Klidová teplota při záření 1000 W/ 
 m2 a teplotě okolí 25 ⁰C 

178 °C 

       Maximální přetlak teplonosné 
 kapaliny 

600 kPa 

       Doporučený průtok teplonosné 
 kapaliny 

30 - 100 l/h jeden kolektor 

 Rám kolektoru Výlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu 

 Energetický zisk 930 kWh/rok 

 
Integrovaný zásobník tepla řady IZT-C je upraven pro napojení na teplotní čidlo. Díky instalaci 
dvou nerezových výměníků pro ohřev teplé vody je zajištěno lepší vychlazení spodní části 
výměníku, a tím lepší využití nízkoteplotního zdroje. Zásobníky jsou standardně vybaveny třemi 
elektrickými spirálami, jedna o výkonu 2 kW a další dvě o výkonu 4 kW každá, jako záložní 
zdroj. Veškeré připojení je na horní straně nádoby, ukončené závitem. Materiál vnitřních 
výměníků pro ohřev teplé vody je vyroben z nerezového materiálu a je uzpůsoben pro napojení 
případné cirkulace. [21] 
 
 
Tab 5-10 Technické údaje zásobníku tepla [21] 

 Objem nádrže 615 (l) 

       Vnější průměr bez izolace 635 (mm) 

       Vnější průměr s izolací 955 (mm) 

       Výška bez izolace 2 145 (mm) 

       Výška s izolací 2 245 (mm) 

       Hmotnost bez nádrže 141 (kg) 

       Hmotnost s náplní 774 (kg) 

       Pracovní tlak nádrže 40 – 200 (kPa) 

       Přetlakový pojistný ventil nádrže 250 (kPa) 

       Maximální pracovní teplota 90 (⁰C) 

       Maximální teplota – havarijní čidlo 95(⁰C) 
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6 TECHNICKO -EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU  
V poslední kapitole se bakalářské práce zabývá výpočty, které zodpoví otázku za jak dlouhou 

dobu je návratnost pořizovací ceny fotovoltaické elektrárny. Dále bude určeno, jaké je zapotřebí 
množství materiálu, mezi které patří panely, lišty a střešní háky. Výpočty se ukáží rozdíly mezi 
zapojení panelů do jednoho a do dvou střídačů. 

6.1 Půdorysné zobrazení střechy pokryté panely 
Na Obr 6-1 je postavení fotovoltaických panelů a kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody. 

Rozměr fotovoltaického panelu je 1 660 x 1 000 mm, absorpční plochu má panel o rozměrech 1 
650 x 992 mm, celkový počet panelů tohoto typu je 64. Zastavěná střešní plocha fotovoltaickými 
panely činní 104,755 m2. Solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody jsou umístěny v pravé 
horní části střechy, kolektory se rozpoznají poměrně snadno, jelikož mají větší rozměr, než 
panely fotovoltaické. Rozměr jednoho solárního kolektoru je 1 040 x 2 040 mm. Plocha tří 
solárních panelů 5,34 m2. 

 

Obr 6-1 Půdorysné zobrazení střechy 

6.2 Zhodnocení fotovoltaické elektrárny 
Zisk fotovoltaické elektrárny je v podstatě nejdůležitější věc, která zajímá každého majitele. 

Návratnost vložené investice se pohybuje kolem 10 let. Životnost panelů bývá 25 let. Z těchto 
faktů vyplývá čistý výdělek elektrárny 15 let. Ve výpočtech musí být započítáno i snižování 
výkonu panelů, za rok se sníží výkon zhruba o jedno procento z výstupní účinnosti. Výkupní 
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ceny získané elektřiny z obnovitelných zdrojů určuje Energetický regulační úřad. V této práci se 
budou uvažovat ceny, které se vztahují k fotovoltaickým elektrárnám do 30 kW uvedených do 
provozu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Dotace Zeleného bonusu je v tomto období 5,08 Kč za 
vyrobenou 1 kWh. [9] 

6.2.1 Potřebný materiál se střídačem SMA -SUNNY-TRIPOWER-15000TL 
Tab 6-1 Seznam materiálu pro fotovoltaické panely s jedním střídačem 

Druh zboží Zkratka Množství Cena (Kč) 
/kus 

 Fotovoltaický panel TRINA TSM -
 240PC05 [22] 

Fp 64 9 550 

 Střídač SMA -SUNNY-TRIPOWER- 
 15000TL [19] 

St 1 116 400 

 Hliníkové profily – 6 metrů [11] Hp 23 1 425,60 

 Střešní háky [11] Sh 128 406 

 

6.2.1.1 Výpočet návratnosti 
Výpočet ceny fotovoltaických panelů - Fp:  

KčPNFp cFpFp 200611550964 =⋅=⋅=   (6.1) 

Výpočet ceny hliníkových profilů - Hp: 

KčPNHp cHpHp 7903260,425123 =⋅=⋅=  (6.2) 

Výpočet ceny střešních háků - Sh: 

KčPNSh cShSh 92051406128 =⋅=⋅=  (6.3) 

Výpočet nákladů - Na: 

KčKč

StShHpPaNa

0008303108124001169205132427200611 ⇒=+++=
=+++=

 
(6.4) 

Výpočet návratnosti - N: 

let
kZbtsPi

Na
N 57,8

887,008,5140036,15

000830 =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=  
(6.5) 
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6.2.2 Potřebný materiál se střídači SMA -SUNNY-TRIPOWER-8000TL 
 

Tab 6-2 Seznam materiálu pro fotovoltaické panely se dvěma střídači 

Druh zboží Zkratka Množství Cena(Kč) 
/kus 

 Fotovoltaický panel TRINA TSM -
 240PC05 [22] 

Fp 64 9 550 

 Střídač SMA -SUNNY-TRIPOWER-
 8000TL [20] 

St 1 92 400 

 Hliníkové profily – 6 metrů [11] Hp 23 1 425,60 

 Střešní háky [11] Sh 128 406 

 

6.2.2.1 Výpočet návratnosti 
Výpočet ceny fotovoltaických panelů - Fp: 

KčPNFp cFpFp 200611550964 =⋅=⋅=  (6.6) 

Výpočet ceny hliníkových profilů - Hp: 

KčPNHp cHpHp 7903260,425123 =⋅=⋅=  (6.7) 

Výpočet ceny střešních háků - Sh 

KčPNSh cShSh 92051406128 =⋅=⋅=  (6.8) 

Výpočet nákladů - Na: 

KčKč

StShHpPaNa

0009002448754009229205132427200611

2

⇒=⋅+++=
=⋅+++=

 
(6.9) 

Výpočet návratnosti - N: 

let
kZbtsPi

Na
N 29,9

887,008,5140036,15

000900 =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=  
(6.10) 
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6.3 Výpočet solárního systému pro ohřev vody 
Vzhledem k dotacím na ohřev teplé užitkové vody pro používání i vytápění celého objektu 

solárními kolektory je možné získat jednorázovou dotaci ve výši 80 000 Kč. Tuto dotaci lze 
uplatnit pro novostavby nebo již stávající stavby.  

 

Tab 6-3 Seznam materiálu pro solární kolektory na ohřev vody 

Druh zboží Zkratka Množství Cena (Kč)/ 
kus 

 Solární kolektor TS 300 N2L [28] Sk 3 11 820 

 Integrovaný zásobník tepla IZT - C – 
 TTE 615 [21] 

An 1 52 900 

 Střešní háky [11] Sh 6 406 

 Hliníkové profily – 6 metrů [11] Hp 2 1 425,60 

 Měděné trubky – 5 metrů [1] Mt 10 110 

 Nemrznoucí směs – 10 litrů [10] Ns 1 1 200 

 

Výpočet ceny solárních kolektorů - Sk: 

KčPNSk cSkSk 46035820113 =⋅=⋅=  (6.11) 

Výpočet ceny střešních háků - Sh: 

KčPNSh cShSh 43624066 =⋅=⋅=  (6.12) 

Výpočet ceny hliníkových profilů- Hp: 

KčPNHp cHpHp 20,851260,42512 =⋅=⋅=  (6.13) 

Výpočet ceny měděných trubek - Mt: 

KčPNMt cMtMt 100111010 =⋅=⋅=  (6.14) 

Celková cena s odečtením dotace (Do) - Nc: 

Kč

DoNsAnMtHpShSkNc

2,9471500080200190052100120,8512436246035 =−+++++=
=−+++++=

 
(6.15) 
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7 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce uvažovala sluneční energii ve dvou pohledech. Do první části se 

zařadily způsoby využití a rozdělení solárních kolektorů. Tyto kolektory se využívají k ohřevu 
teplonosného média. Teplonosné médium předává svou energii v teplotním výměníku studené 
vodě. Ze slunečních kolektorů, jejichž umístění je převážně na rodinných domech, ohříváme 
vodu pro domácí účely. Ve velkých solárních elektrárnách dosahuje teplonosné médium od 
stovek až do tisíce stupňů Celsia. Médium dále přeměňuje vodu na páru, která pohání 
parogenerátor a vyrábí elektrickou energii. V práci se bylo předloženo, zda je pro tyto kolektory 
výhodnější umístění ve španělské Seville, nebo v České republice. Výsledky jasně ukazují, že 
umístění je lepší blíže rovníku, a to z důvodu většího slunečního svitu než v České republice. 

Úvod druhé sekce byl pojat jako krátký historický přehled s nástinem vývoje fotovoltaiky od 
jejích samotných počátků do dnešní doby s ohledem na zasazení do dobového kontextu. 
Předpokládají se však hlubší znalosti problematiky čtenářů této práce, tudíž v ní nebylo 
podrobnějším historickým faktům věnováno více prostoru. Následující kapitoly se zabývají 
pohledem na konkrétní „generační“ vývoj fotovoltaických článků. Jednotlivé generace 
fotovoltaických článků vylepšují vlastnosti těch předešlých. Nevýhoda vícevrstvých článků se 
odvíjí od rovnoměrně generovaného proudu. Pokud článek generuje menší proud než ostatní, 
značně tím sníží účinnost celého systému, a tím i pokles vyrobeného napětí.  

Realizace tohoto projektu mohla být provedena na několika domech, avšak rozhodnutí pro 
tento pasivní dům, kterému se věnuje část čtvrté kapitoly, se učinilo z důvodu zajímavosti využití 
všech dostupných zdrojů energie dodávané do tohoto domu. Přiklonění k navržení projektu byla 
rovněž snadná dostupnost stavebních plánu k pasivnímu domu, z důvodu vytápění celého objektu 
by se měly zjistit tepelné ztráty. Velikosti těchto ztrát jsou vidět na Obr 4-1. Tyto ztráty se dají 
eliminovat zateplením všech míst, kde je možný výskyt tepelného mostu. Na konci kapitoly je 
znázorněna spotřeba příkonů elektrické energie v průměrné domácnosti. 

Na začátku páté kapitoly je řešeno připojení panelů, v případě bakalářské práce budou panely 
připojeny přes systém grid-on. Tento systém využívá uzavření smlouvy s distributorem o výkupu 
energií. Panely v návrhu jsou požity TRINA TSM – 240PC05, špičkový výkon těchto panelů při 
sluneční intenzitě 1000 W/m2 a 25 ⁰C je 240 Wp. V projektu se uvažuje se dvěma způsoby 
zapojení střídačů. První způsob je zapojení veškerých panelů do jednoho střídače typu SMA-
SUNNY-TRIPOWER- 15000TL. Zde se uvažuje zapojení panelů sériově, v každé větvi je 32 
panelů. Celkový výkon na střídači je 15,36 kW. Výrobce udává maximální výkon 15,34 kW, 
z tohoto poznatku vyplývá nevyužití veškerého výkonu, který vyrábí elektrárna. Druhý způsob 
vychází ze sériového zapojení panelů do střídačů a následné propojení výstupů obou střídačů. 
V této variantě jsou použity střídače typu SMA-SUNNY-TRIPOWER-8000TL. Oba střídače 
mají zapojeno 16 panelů do jednoho vstupu. Sečtené napětí na jednu větev vychází na 486,4 V a 
výkon na 3,84 kW. Tato varianta proti předešlé nezatěžuje střídače a veškerý výkon vyrobený 
panely je přeměněn. Toto zařízení je cenově náročnější, ale z důvodu poruchovosti celého 
systému lepší. Kdyby se porouchal střídač, je v první variantě elektrárna zcela nepoužitelná. Ve 
druhém případě pracuje alespoň polovina panelů. Připojení panelů na distribuční síť bude dle 
zapojení „Zeleného bonusu“, připojení střídače do rozvaděče by mělo jít přes elektroměr. To se 
navrhuje z důvodu přehlednosti vyrobené energie. Na straně z distribuční musí být připojen 
čtyřkvadrátový elektroměr, z důvodu odebírání a dodávání energie do distribuční sítě. Zapojení 
solárních kolektorů od firmy THERMO/SOLAR TS300 je napojeno pomocí měděných trubek na 
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akumulační nádrž IZT-C-TTSE 615. Akumulační nádrž je dále vybavena elektrickými topnými 
spirálami, které se používají převážně v zimním období. 

V kapitole Technicko-ekonomické zhodnocení je půdorysné rozložení jednotlivých 
komponent, aby z práce vyplývalo osazení sedlové střechy. Celkový počet fotovoltaických 
panelů pro výrobu elektrické energie je 64 a 3 solární kolektory na ohřev teplé užitkové vody. Pro 
obě varianty použití střídačů je zapotřebí stejné množství materiálu instalovaného na střeše 
objektu. Počet panelů je 64, pro dobré uchycení lišt bylo zvoleno usazení střešních háků 1 m od 
sebe. Celkový počet střešních háku je 134 a nesou hliníkové profily, kterých je potřeba cca 200 
m. Při výpočtu návratnosti s použitím jednoho 15 kW střídače je vypočtená cena 830 000 Kč. 
Návratnost byla počítána s koeficientem, který zahrnuje snižování účinnosti panelů. V uvažování 
tohoto důsledku je návratnost investice za 8,57 let. Celková cena při použití dvou 8 kW střídačů 
je 900 000 Kč. Návratnost vloženého kapitálu byla vypočtena na 9,29 let. Jelikož životnost 
panelů bývá 25 let, tak systém po zaplacení vlastní pořizovací ceny, vydělá minimálně stejnou 
částku, která byla zapotřebí na počátku projektu. V těchto výpočtech je vycházeno z faktu, že 
investor má peníze hotově k dispozici a vztahují se pouze k výpočtu fotovoltaického systému. Při 
výpočtech solárních kolektorů je zahrnuta dotace s názvem Solárně- termické kolektory, příprava 
teplé vody i přitápění, jedná se o jednorázovou dotaci 80 000 Kč, která je již odečtena ve 
výpočtech. Po odečtení dotace bude solární systém stát 15 947,20 Kč. 
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