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Abstrakt 
 

 Bakalářská práce pojednává o pozorování fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu 

3,075 MW. V první části práce je popsán samotný princip fotovoltaické přeměny sluneční 

energie, shrnutí poznatků z oblasti fotovoltaických článků, současné směry a perspektivní 

moţnosti jejich výroby. V další části práce je seznámení s fotovoltaickou elektrárnou 

v Brumovicích, její monitoring a určení účinnosti. Poslední část popisuje způsob výpočtu 

návratnosti elektrárny. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with monitoring of photovoltaic power plant with nominal 

performance 3,075 MW. The first part describes the principle of photovoltaic conversion of solar 

energy, summarizes the principles of the photovoltaic phenomena, current trends and promising 

options. The following part of thesis an introduction to photovoltaic power plant in Brumovice, it 

is her monitoring and determining the efficiency. In the last part metod of calculating return 

power plant is describes. 
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ÚVOD 
Energie je jednou z nejdůleţitějších věcí na této planetě. K tomu, aby systém fungoval, 

potřebuje stálou dodávku energie. Stálou dodávku energie potřebují ţivé organismy i naše 

civilizace. Ţivé organismy fungují spolehlivě uţ po mnoho miliónů let na sluneční energii, kterou 

zachycují rostliny a ukládají ji ve formě organických sloučenin. Naše civilizace většinu energie 

bere z fosilních paliv, coţ je vlastně ze zásob, které tady rostliny po miliony let vytvářely a my je 

nyní čerpáme rychlostí o několik řádů převyšující rychlost jejich tvorby. Tyto zdroje se však 

jednou vyčerpají. A máme tu i další problém, a sice to, ţe těţba a spalování fosilních paliv 

pozvolna mění naše ţivotní prostředí. Spalování fosilních paliv produkuje mimo jiné i oxid 

uhličitý, jehoţ obsah v atmosféře stále stoupá. Oxid uhličitý patří mezi skleníkové plyny a růst 

jeho koncentrace v atmosféře narušuje tepelnou bilanci Země – vede k růstu teploty. 

V současné době vyrábí většinu elektrické energie tepelné elektrárny a jaderné elektrárny. 

Jednou z alternativních moţností pro výrobu elektrické energie je vyuţití energie slunečního 

záření dopadajícího na Zemi. Toto sluneční záření vyuţívají, v poslední době moderní, solární 

elektrárny. 

1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou fotovoltaické přeměny sluneční 

energie a jejího vyuţití, vysvětlit fyzikální podstatu přeměny sluneční energie na energii 

elektrickou. Ukázat, jak se pomocí fotovoltaických panelů sluneční energie získává. Dále 

vysvětlit připojení fovoltaických elektráren na síť a poukázat na jejich výhody a nevýhody. 

Dalším cílem je ukázat, jak se v praxi provozuje a hlídá fotovoltaická elektrárna – FVE 

Brumovice s jmenovitým výkonem 3,075 MW. 

 

2 CO TO JE FOTOVOLTAIKA 
Slovo „fotovoltaika“ se skládá z řeckého slova pro světlo „photon“ a jménem „Volta“, coţ 

byl italský fyzik. 

Ve fotovoltaice jde o získávání elektrické energie ze slunečního záření za pomoci 

fotovoltaických článků (tj. základních prvků) skládaných do tzv. fotovoltaických panelů. Je to 

v podstatě přímá přeměna sluneční energie na elektřinu. [2] 

 

2.1 Historie fotovoltaiky 

V roce 1839 francouzský fyzik Alexandr Edmond Becquerel udělal náhodný objev. Při svých 

experimentech s kovovými elektrodami ponořenými v elektrolytu zjistil, ţe při jejich osvětlení 

začne procházet malý proud. Významným krokem na cestě k moderním fotovoltaickým článkům 

byla příprava monokrystalů křemíku, kterou vyvinul Jan Czochralski. Křemíkový fotovoltaický 

článek patentoval v roce 1946 Russel S. Ohl v USA. 

V roce 1954 v Bellových laboratořích vyrobili fotovoltaické články z křemíku dopované 

jiným prvkem (tedy články s p-n přechodem) a účinností kolem 6%. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
13 

Dalším významným impulzem pro rozvoj tohoto odvětví bylo vyuţití fotovoltaických článků 

jako zdroje energie na umělých druţicích po roce 1957 – prakticky jediná cesta, jak zajistit 

napájení např. telekomunikačních druţic. 

Větší vyuţití fotovoltaických článků nastalo aţ po ropné krizi v sedmdesátých letech, kdy se 

začaly hledat cesty, jak se zbavit závislosti na ropě. Podstatný přínos zajistilo i masivní rozšíření 

křemíkových polovodičových součástek. [1] 

Dalo by se říci, ţe největší rozvoj v oblasti fotovoltaiky nastává v posledních deseti letech.  

 

3 VZNIK SLUNCE A SLUNEČNÍ ENERGIE 
Slunce vzniklo před cca 5 miliard let z mlhoviny řídkých plynů a prachu. Postupně 

docházelo působením gravitačních sil ke gravitačnímu smršťování mlhoviny a tedy i 

k postupnému ohřívání. Kdyţ teplota v centru dosáhla hranice, kdy můţe docházet 

k termonukleárním reakcím neboli k jaderné fůzi jader vodíku (cca T = 10
7
 K) začala se ve 

slunečním jádru uvolňovat jaderná energie a Slunce se tak stalo gigantickým přírodním 

termonukleárním reaktorem. [1] 

 

3.1 Charakter Slunce 

Slunce je nejbliţší hvězda k Zemi, je ve stabilním stádiu svého vývoje a setrvá tak ještě 

přibliţně dalších 5 miliard let – jde tedy z hlediska lidského ţivota a z hlediska lidské civilizace o 

zdroj “udrţitelný”, ikdyţ nikoli věčný. 

Ze Slunce je energie přenášena na Zemi ve formě elektromagnetického záření. 

 

3.2 Vztah Sluce – Země 

- Slunce je od Země vzdálené cca 150 000 000 km 

- Slunce má hmotnost cca 1,9891·10
30

 kg, coţ je asi 330 000 krát větší, neţ hmotnost 

Země (hmotnost Země je 5,9726·10
24

 kg) 

- Průměr Slunce je cca 1 400 000 km, coţ činí asi 109 průměrů Země (průměr Země je cca 

12 756,27 km) 

- Objem Slunce je cca 1,41·10
18

 km
3
, coţ je asi 1,3 milionkrát větší, neţ objem Země 

(objem Země je cca 1,0832·10
12

 km
3
) 

- Teplota Slunečního povrchu je přibliţně 5900 K 

- Výkon Slunce je cca 4·10
26 

W, z čehoţ na Zemi dopadá asi 45 miliardtin 

- Na hranici zemské atmosféry je hustota dopadající solární energie (solární konstanta) 

přibliţně 1,4 kW·m
-2

 [5] 

Celkem na povrch Země osvětlený Sluncem dopadá zářivý výkon 180 000 TW. Část 

dopadající energie je ovšem při průchodu atmosférou pohlcena či odraţena a na zemský 

povrch tak dopadá (v závislosti na momentálním stavu atmosféry) za jasného letního 

slunečného dne (v našich zeměpisných šířkách) o něco méně neţ 1 kW·m
-2

 povrchu 

orientovaného kolmo na sluneční paprsky. Při zataţené obloze jsou to jen desítky wattů. 
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Veškeré sluneční záření dopadající na zemský povrch se nazývá globální záření (zahrnuje 

záření všech vlnových délek). 

 

 

 

Záření se dělí:  

a) přímé - za jasna 

b) difuzní (rozptýlené) – při zataţené obloze 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vztah Slunce – Země 
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3.3 Vliv atmosféry na dopadající Sluneční záření 

a) Výška Slunce nad obzorem 

tj. šířka vrstvy vzduchu skrz níţ musí sluneční paprsky projít (Air Mass Factor) 

b) Nadmořská výška místa 

 

c) Míra znečištění atmosféry 

 

d) Oblačná pokrývka (přítomno difuzní záření) [1] 

 

 

Nejvíce slunečního záření v České republice dopadá na Jiţní Moravě (zde je i umístěna FVE 

Brumovice). Maximální hodnota za jasného červencového dne 6,8 kW/m
2
/den. Naopak nejméně 

slunečního záření dopadá v hraničních horách, kde je vyšší pravděpodobnost mlhy a horšího 

počasí. V následujících obrázcích je znázorněno dopadající sluneční záření na ČR a celou 

Evropu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Sluneční záření - rozdělení [4] 
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Optimální směr panelů při záření v našich podmínkách je směr na jih. 

Obrázek 3: Sluneční záření na ČR [6] 

Obrázek 4: Sluneční záření na Evropu [7] 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
17 

4 FYZIKÁLNÍ PODSTATA PŘEMĚNY 
Jestliţe ozařujeme povrch kovu zářením, tak dochází k uvolnění elektronů z jeho povrchu. 

Pokud je energie záření dostatečná, vylétne elektron z povrchu kovu a zanechá po sobě kladný 

náboj – díru  fotoelektrický jev. 

 

kde: 

 hf  je energie fotonu 

 Ek,max je maximální kinetická energie emitovaných elektronů 

Φ je výstupní práce materiálu terče, tedy minimální energie, kterou musí elektron získat, 

aby mohl opustit materiál terče  

Je-li hf menší neţ Φ fotoelektrický jev nenastane. 

Pokud elektron zůstane v kovu, pak je velmi rychle vtaţen do volné díry a jeho energie se 

uvolní jako nevyuţité teplo – je proto nutné od sebe oddělit elektrony (-) a díry (+) a „donutit“ 

elektrony, aby pře tím, neţ „zapadnou“ do díry prošly elektrickým obvodem a vydaly energii 

získanou ze slunečního záření ve formě uţitečné práce ve spotřebiči. [1] 

Toto oddělení se dá lépe realizovat v polovodičích neţ v kovech. K oddělení elektronů a děr 

je nutné vytvořit v polovodiči p-n přechod. 

Polovodič typu P – má nadbytečné díry (např. dopováním křemíku bórem). 

Polovodič typu N – má nadbytečné elektrony (např. dopování křemíku fosforem). 

Spojením polovodiče typu P a polovodiče typu N vznikne p-n přechod. 

 

 

Obrázek 5: Fotoprincip [4] 
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Základem fotovoltaického článku je velkoplošný P-N přechod. Pokud na něj dopadne 

sluneční záření (proud fotonů) o dostatečně velké energii, dojde k uvolnění elektronů a vzniku 

stejného mnoţství děr. Elektrické pole P-N přechodu „přetahuje“ elektrony z N-polovodiče 

do P-polovodiče. Takto vzniklý proud elektronů můţe být vyveden z fotovoltaického článku 

pomocí vhodných kontaktů umístěných na obou stranách P-N přechodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomu, aby foton uvolnil elektron, musí mít energii větší neţ šířka tzv. zakázaného pásu 

(rozdíl energií volně pohyblivého elektronu nacházejícího se v tzv. vodivostním pásu a vázaného 

elektronu nacházejícího se v tzv. valenčním pásu). 

Obrázek 6: P-N přechod [8] 

Obrázek 7: Princip fotovoltaického článku [9] 
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Například křemíkový článek můţe vyuţít fotony s energií větší neţ asi 1,1 eV, coţ 

představuje záření o vlnové délce 1100 nm (pro fotony platí, ţe čím je jejich vlnová délka kratší, 

tím větší mají energii). Kaţdý foton uvolní právě jeden elektron. Velikost proudu, který 

fotovoltaický článek poskytuje, závisí na intenzitě slunečního záření (počet fotonů, který na něj 

za jednotku času dopadnou). Napětí na fotovoltaickém článku zase souvisí s intenzitou 

elektrického pole, které přesouvá elektrony a ta je závislá především na materiálu polovodiče 

(šířka zakázaného pásu) – toto napětí je obecně poměrně malé – v praxi je nutné spojovat řadu 

fotovoltaických článků do série, aby se získalo prakticky vyuţitelné napětí. [2] 

 

 

5 FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY 
Jediný fotovoltaický článek má jen velmi malé vyuţití. Výstupní napětí i výkon je pro 

většinu aplikací příliš malý. Proto se články podle poţadovaného napětí a odebíraného proudu 

spojují a vytvářejí fotovoltaický modul (panel). Spojením více modulů vzniká rozměrné 

fotovoltaické pole, které se instaluje například na střechu nebo fasádu budovy anebo na rozsáhlé 

přírodní plochy jako elektrárna. Ve FVE se panely zapojují do tzv. stringu, coţ označuje počet 

panelů zapojených v sérii. Pro dosaţení vysoké ţivotnosti se moduly ukládají do hermeticky 

uzavřených pouzder, která jsou opatřena vysoce průhledným tvrzeným sklem. Tato úprava chrání 

moduly před povětrnostními vlivy, udávaná ţivotnost je 20 - 30 let. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Základní typy fotovoltaických článků 

Fotovoltaických článků byla vyvinuta celá řada typů a konstrukcí s vyuţitím různých 

materiálů. Pro přehlednost se rozlišují čtyři generace fotovoltaických článků: 

První generace – jde o fotovoltaické články vyráběné z destiček monokrystalického 

křemíku, v nichţ je tvořen velkoplošný p-n přechod. Tento typ se vyznačuje dobrou účinností 

a dlouhodobou stabilitou výkonu a v současné době je stále ještě nejpouţívanější typ 

fotovoltaických článků (hlavně na velké instance). Nevýhodou je relativně velká spotřeba 

velmi čistého, a tedy drahého křemíku a poměrně velká náročnost výroby. 

Druhá generace – ta je charakterizována snahou sníţit mnoţství potřebného křemíku a 

zlevnit výrobu tím, ţe se pouţívají tenkovrstvé články. Nejběţnější jsou články 

Obrázek 8: Skládání článků [10] 
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z polykrystalického, mikrokrystalického nebo amorfního křemíku. Jejich hlavní nevýhodou je 

znatelně niţší účinnost a menší stabilita (účinnost dále klesá s časem). Začínají se pouţívat i 

jiné materiály neţ křemík. V poslední době se tenkovrstvé články prosazují hlavně v takových 

aplikacích, kde je poţadována pruţnost a ohebnost. Existují například fotovoltaické fólie, 

které se při rekonstrukci nalepí na plochou střechu a plní funkci nepropustné fólie a současně 

vyrábí elektřinu. Vyrábí se i fotovoltaické články, které tvoří část oblečení nebo batohu a 

umoţňují tak napájet přenosná zařízení jako např. vysílačku nebo mobilní telefon (vyuţívá 

armáda). 

Třetí generace – do této generace se řadí systémy, které pouţívají k separaci nábojů jiné 

metody neţ p-n přechod a často i jiné materiály neţ polovodiče. Jsou to například 

fotoelektrochemické (fotogalvanické) články, polymerní články sloţené zpravidla z polymeru 

s konjugovanými dvojnými vazbami a molekul fulerenu (molekuly kulového tvaru tvořené 

uhlíkem). Začínají se také uplatňovat nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček nebo 

nanotyčinek nebo struktury vytvořené nanesením takzvaných kvantových teček na vhodnou 

podloţku. Výhodu těchto struktur je moţnost cíleně ovlivňovat (vyladit) optické a elektrické 

vlastnosti. V praxi se takové články téměř neuplatňují (problémy s nízkou účinností a často 

malou stabilitou vlastností a ţivotností). 

Čtvrtá generace – to jsou kompozitní, z jednotlivých vrstev sloţené fotovoltaické články, 

schopné efektivně vyuţívat širokou část slunečního spektra. Je to dáno tím, ţe kaţdá vrstva 

dokáţe vyuţít světlo v určitém rozsahu vlnových délek a to záření, které vyuţít nemůţe, 

propustí do hlubších vrstev, kde je vyuţito. [1] 

 

5.2 Komerčně dostupné typy fotovoltaických článků 

Většina (přes 90%) komerčně dostupných fotovoltaických článků se vyrábí z křemíku. 

To, ţe je křemík v současnosti nejvíce pouţívaným materiálem, souvisí do značné míry s tím, 

ţe se z něj dělá většina polovodičových součástek a technologie výroby křemíku je poměrně 

dobře zvládnutá. Relativně vysoká cena tohoto materiálu je dána především poţadavkem na 

velmi vysokou čistotu materiálu. Křemík pro elektroniku dosahuje čistoty 99,9999999%. [1] 

Nejvíce pouţívané jsou tyto tři typy fotovoltaických článků: 

a) Křemíkové monokrystalické články 

Základní a nejstarší typ fotovoltaických článků jsou články vyráběné 

z monokrystalického křemíku, tj. rozměr krystalů je v řádu 10cm. Vyrábí se z ingotů 

(tyčí) monokrystalického křemíku zpravidla Czochralského metodou, tj. pomalým 

taţením zárodku krystalu z taveniny velmi čistého křemíku. Nejlepší panely na trhu 

dnes dosahují účinnosti aţ 20%. [1]  

 

b) Fotovoltaické články z polykrystalického křemíku 

Jde dnes o nejběţnější typ článku. Tyto články se vyrábějí odléváním čistého 

křemíku do vhodných forem a řezáním vzniklých ingotů na tenké plátky. Odlévání je 

podstatně jednodušší metoda neţ taţení monokrystalu a lze také připravit bloky se 

čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem (lepší vyuţití materiálu). Takto vyrobené 

články mají trochu horší elektrické vlastnosti (niţší proud a účinnost), protoţe na 

styku jednotlivých krystalových zrn (jejich rozměry jsou v řádu milimetrů) je větší 
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odpor. Zásadní výhodu je ale to, ţe výchozí surovina je levnější a lze je vyrábět ve 

větších rozměrech a s obdélníkovým nebo čtvercovým tvarem. Tento typ článku má 

zajímavý vzhled – viditelné hranice krystalů připomínají leštěný kámen. Nejlepší 

panely na trhu dnes dosahují účinnosti 14-15%. [1] 

 

c) Fotovoltaické články z amorfního křemíku 

Články z amorfního křemíku mají výhodu v tom, ţe spotřebují podstatně méně 

materiálu a ve výsledku jsou tedy při velkosériové výrobě znatelně levnější. Proces 

výroby je zaloţen na rozkladu vhodných sloučenin křemíku (silanu nebo 

dichlorsilanu) ve vodíkové atmosféře. Tímto způsobem se dají připravit velmi tenké 

vrstvy křemíku na skleněné, nerezové nebo plastové podloţce. Takto nanesená vrstva 

křemíku je amorfní (nemá pravidelnou krystalickou strukturu). Díky větší absorpci 

slunečního záření můţe být podstatně tenčí – uţ vrstva o tloušťce 1mm pohltí 90% 

slunečního záření. Takto lze připravovat velmi tenké a ohebné fotovoltaické články a 

moduly. Tento materiál má však oproti krystalickému křemíku daleko méně 

pravidelnou strukturu s velkým mnoţstvím poruch (sniţuje se proud a účinnost). 

Tento typ článku má také modifikovaný p-n přechod – horní vrstva (s vodivostí p) je 

velmi tenká a zachytí jen málo fotonů, pod ní je další tenká vrstva (je nedopovaná a 

označuje se jako vrstva i), v níţ dochází k pohlcení většiny dopadajícího slunečního 

záření a vytvoření volných elektronů a děr. [1] 

 

5.3 Nové trendy a směry vývoje v oboru fotovoltaických článků 

Nové trendy směřují k výrobě článků vyuţívajících jiné materiály neţ křemík. Většina 

nových článků jsou tenkovrstvé typy, které se dají vyrábět napařováním nebo elektrodepozicí 

nebo dokonce tisknutím, tj. metodami vyznačujícími se dobrou produktivitou a potenciálem pro 

sniţování nákladů s růstem produkce. Můţeme se setkat s těmito materiály: 

a) Galiumarsenid (arsenid galitý, GaAs) 

Jde o monokrystalické tenkovrstvé články, které se dají vyrobit s odlišnými 

vlastnostmi, a tak optimálně přizpůsobit potřebám. Jde u nich měnit poměr Ga/As a také 

pouţít různé doplňující prvky (Al,P,Sb,In). Mají vysokou absorpci záření, kde stačí 

tloušťka jen několik mikronů k tomu, aby zachytily téměř všechno dopadající záření. 

Jsou méně citlivé na vyšší teploty neţ křemíkové články. Jejich nevýhodou je, ţe gáliu je 

málo se vyskytující kov (vzácnější neţ zlato) a arsen je jedovatý prvek. 

 

b) Diselenid mědi a india (copper indium diselenide , CuInSe2, CIS) 

Vyznačují se vysokou absorptivitou pro sluneční záření a mohou proto být velmi 

tenké (99% slunečního záření pohltí v prvním mikrometru tloušťky). Dosahují vysoké 

účinnosti – v laboratoři aţ 18%, coţ je s ohledem na to, ţe jsou tenkovrstvé, poměrně 

vysoká hodnota. Vyznačují se vysokou absorptivitou pro sluneční záření a mohou proto 

být velmi tenké (99% slunečního záření pohltí v prvním mikrometru tloušťky). Dosahují 

vysoké účinnosti – v laboratoři aţ 18%, coţ je s ohledem na to, ţe jsou tenkovrstvé, 

poměrně vysoká hodnota. 
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c) Telurid kadmia (kadmium telluride, CdTe) 

Udává se, ţe tento materiál má téměř ideální vzdálenost valenčního a vodivostního 

pásu (1,44eV) a velkou absorptivitu slunečního záření, ale za běţných podmínek není 

lepší neţ křemík. Tyto tenkovrstvé články lze vyrábět nízkonákladovými technologiemi. 

 

d) Články vyuţívající organické látky 

Tyto články jsou teprve v začátcích svého vývoje a koupit si je zatím není moţné. 

Patří sem například fotogalvanické články s organickým barvivem. 

 

e) Nanostruktury 

Existují technologie, které umoţní připravit dostatečně malé struktury „kvantové 

tečky“. V takových strukturách se uplatní efekt zvaný „quantum confinement“, který 

umoţní nastavit potřebnou velikost šíře zakázaného pásma. Účinnosti jsou zatím velmi 

nízké, jen kolem 3%. 

 

f) Vícepřechodové struktury (multijunction) 

U těchto článků je snaha vytvořit vícevrstvou strukturu, jejíţ kaţdá část je 

optimalizována pro určitou část slunečního spektra – pak je moţné dosáhnout podstatně 

lepšího vyuţití energie dopadajícího záření.  Logickým cílem je optimálně vyuţít energii 

celého slunečního spektra.[1] 

 

5.4 Elektrické vlastnosti fotovoltaických článků 

Fotovoltaický článek se při konstantní intenzitě slunečního záření chová jako zdroj 

konstantního proudu, jehoţ intenzita je limitována počtem fotonů dopadajících za jednotku času. 

Zpravidla se článek charakterizuje ampérvoltovou charakteristikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Ampérvoltová charakteristika FV 

článku [11] 
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6 MĚNIČ 
Měnič, nazývaný také střídač nebo invertor, slouţí k přeměně stejnosměrného napětí, které je 

generováno FV panely na střídavé napětí rozvodné sítě. Měnič můţe mít i jiné doplňkové funkce 

jako je např. monitoring sítě a provozních údajů, ochranné funkce atd. 

6.1 Typy měničů pouţívaných ve FVE: 

a) MODULOVÝ MĚNIČ 

 Připojen ke kaţdému modulu 

 Výhoda: kaţdý modul má MPPT 

 Nevýhoda: vysoká cena 

 

b) ŘETĚZOVÝ MĚNIČ 

 Měnič je umístěn v kaţdém stringu 

 Výhoda: kaţdý string má MPPT 

 Nevýhoda: vyšší pořizovací náklady 

 

c) CENTRÁLNÍ MĚNIČ 

 Je společný pro několik paralelních stringů 

 Pouţití u velkých FV elektráren 

 Výhoda: niţší pořizovací náklady 

 Nevýhoda: niţší spolehlivost 

6.2 Maximum power point tracker (MPPT) 

Maximum power point tracking je funkce fotovoltaického měniče, která zajišťuje maximální 

vyuţití energie solárních panelů. MPP-tracker je část DC / DC měniče, který nastavuje solární 

generátor pro provoz v MPP nezávisle na zatíţení. Hlavní funkcí MPPT je nastavit optimální 

pracovní bod panelů tak, aby bylo moţné měničem odebírat maximální výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 10: MPP [11] 
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Z tvaru ampérvoltové charakteristiky vyplývá (obr. 10), ţe při daných podmínkách 

(osvětlení, teplota) existuje právě jedna hodnota napětí a proudu, při níţ nabývá výkon 

článku maximální hodnoty. Pokud je to moţné, snaţíme se provozovat fotovoltaické články 

v tomto optimálním pracovním bodu.  Moderní měniče s funkcí MPPT dokáţí pracovat 

v reţimu, kdy v kaţdém okamţiku zatěţují fotovoltaický modul tak, aby jeho výkon byl 

maximální moţný. 

 

7 MOŢNOSTI ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI FOTOVOLTAICKÝCH 

MODULŮ 
Vzhledem k vysoké ceně fotovoltaických modulů je kaţdé zvýšení jejich účinnosti velmi 

vítané. Moţností ke zvýšení účinností je několik: 

a) Antireflexní vrstvy a textura povrchu 

Zvýšení účinnosti se dá dosáhnout zvýšením intenzity záření, které na 

fotovoltaický článek dopadne a je jím pohlceno. Materiál fotovoltaických článků má 

poměrně velký index lomu, dochází tudíţ k odrazu části dopadajícího slunečního záření 

(zvláště kdyţ dopadá pod malým úhlem). Pouţitím dokonalejší antireflexní vrstvy lze 

dále zvýšit účinnost. Vytvořením jehlanové struktury na přední straně se usnadňuje vstup 

fotonů do struktury článku, a naopak díky totální reflexi znesnadňuje výstup 

nezachycených fotonů odraţených od zadní strany článku směrem ven. 

 

b) Průhledné kontakty 

Odvod elektrického proudu ze spodní vrstvy fotovoltaického článku (spodní 

kontakt) nepředstavuje problém, sběrné kontakty (mříţka) na vrchní straně ale zastíní 

určitou část dopadajícího záření. Jednou z moţností je pouţít průhledné elektricky vodivé 

vrstvy (zpravidla oxid cínu). 

 

c) Oboustranné moduly 

Další moţností, jak zvýšit výrazně mnoţství záření dopadajícího na p-n přechod 

fotovoltaického článku, je pouţít speciální oboustranné fotovoltaické panely a nechat 

světlo dopadat z obou stran. Pokud je panel namontován například na stříbrné střeše, je 

mnoţství záření dopadající ze zadní strany významné – uvádí se zvýšení produkce 

energie aţ o 30%. 

 

d) Natáčení modulů za sluncem 

Významné zvýšení denní produkce elektřiny lze dosáhnout montáţí 

fotovoltaických panelů na pohyblivý stojan, který sleduje slunce, a zajistí tak trvalý 

kolmý dopad paprsků v průběhu dne. 

 

e) Koncentrátory 

Koncentrátor záření je optické zařízení schopné sebrat sluneční záření z velké 

plochy a soustředit je na malou plochu fotovoltaického článku (modulu), a výrazně tak 

zvýšit jeho výkon. S koncentrátory se v praxi setkáme jen málo kdy, protoţe jejich 
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pouţití s sebou nese řadu nevýhod (optické ztráty, rovnoměrnost ozáření, zahřívání 

modulů, ţivotnost). [1] 

8 FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BRUMOVICE 

8.1 Identifikační údaje o elektrárně: 

 

Elektrické zařízení:  Fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu                    

3,075 MW 

Místo stavby:   Brumovice, okres Břeclav 

Kraj:      Jihomoravský 

Plný název vstupní trafostanice KIT1: 701 951 - FVE Brumovice SOLAR POWER, 

Provozovatel:     SOLAR POWER STATION a.s. 

Připojení do distribuční soustavy:  FVE je připojena do distribuční soustav E.ON 

Osoba odpovědná za provoz FVE:  Elektromont servis Brno, spol. s r.o. 

Obsluha a údržba:    Elektromont servis Brno, spol. s r.o. 

 

8.2 Obecní popis FVE 

 

FVE je vybudována na pozemku v Brumovicích – v mírném kopci natočeném na jih. 

Elektrárna je tvořena 13 696 ks panelů o instalovaném výkonu 3,075 MW. Napojení výrobny 

elektrické energie tvoří příhradový stoţár na VN lince. Příhradový stoţár je v bezpečné ochranné 

výšce osazen ručně ovládaným úsekovým odpínačem s omezovači přepětí. Spodní svorky 

úsekového odpínače jsou přípojným místem pro trojici VN kabelů. Kabely jsou určeny pro 

přenos výkonu z FVE do distribuční sítě. Od stoţáru jsou kabely vedeny pod zemí do VN 

rozvaděče R1 instalovaném v kioskové trafostanici. 

 

Trafostanice KIT1 je zděný domek se sedlovou střechou. Z VN rozvaděče R1 jsou vyvedeny 

tři VN vývody - na transformátor T1, který je osazený v téţe trafostanici KIT1, na transformátor 

T2 v kioskové trafostanici KIT2 (téţ zděný domek se sedlovou střechou) a na transformátor T3 v 

kioskové trafostanici KIT3 (téţ zděný domek se sedlovou střechou). Kaţdá trafostanice má svůj 

silový rozvaděč, který je napojen na její transformátor: KIT1 – RH1, KIT2 – RH2, KIT3 – RH3. 

 

Výkon z transformátorů T1, T2 a T3 převedený na napěťovou hladinu 22 kV je 

prostřednictvím VN rozvaděče R1 vyveden do distribuční soustavy E.ON. (viz. Příloha A) 

 

Pouţité napěťové soustavy: 

 

 3 ~ 50 Hz, 22 kV / IT s nepřímo uzemněným středem zdroje. (Zařízení vn, distribuční síť) 

 

 3 PEN ~ 50 Hz, 400V/TN-C (napájecí soustava FVE) 

 

 2-110 V / IT (Zajištěné napájení 110 V DC, ovládací, signalizační a pomocné napětí) 

 

 2-12 V DC/SELV (pomocné napětí přenosového zařízení) 
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8.3 Řešení FVE 

Fotovoltaická elektrárna se skládá z 13696 ks fotovoltaických panelů. Jmenovitý výkon 

panelů se pohybuje od 210Wp do 235Wp, panely jsou zapojený v kombinaci pro jeden střídač v 

počtu 3x16ks, 3x17ks nebo 3x18ks (tři stringy paralelně k sobě, string má 16, 17 nebo 18 panelů 

v sérii). Typy, výkony a počty panelů na string jsou uvedeny v tabulce 1. Počet panelů ve stringu 

a počet stringů na jeden střídač je dán výkonem a typem pouţitých střídačů. 

 

Tabulka 1: Soupis panelů 

Název a typ panelu Počet panelů na 

string [ks] 

Celkem panelů [ks] Výkon [W] 

YINGLI ZL230PT-

29b 

3x16 3312 761760 

SUNTECH STP225 3x16 2496 561600 

TRINA TI225 3x16 4368 982800 

TRINA TI225 3x17 306 68850 

TRINA TI235 3x16 640 150400 

SCHUCO MPE210 

PS05 

3x18 576 120960 

SCHUCO MPE215 

PS05 

3x18 1998 429570 

Celkový výkon v 

panelech 

[Wp] 

  3075940 

 

Popis zapojení blokového schématu: 

Prostřednictvím skříní DC jsou FV panely napojeny do DC části měniče (typ: SMC 

11000TL). Ve skříních DC jsou umístěny přepěťové ochrany a pojistkové odpínače. Střídavá 

strana měničů je propojena kabely do skříní AC, kde jsou střídače sdruţeny a přiřazeny 

jednotlivým fázím třífázové soustavy. Skříně AC jsou napojeny do sdruţovacích pojistkových 

skříní RS. Tyto skříně jsou potom připojeny do hlavního rozvaděče RH v trafostanicích. Do 

rozvaděče RH1 v trafostanici KIT1 je připojeno 10 RS skříní. Do rozvaděče RH2 v trafostanici 

KIT2 je připojeno 11 RS skříní. Do rozvaděče RH3 v trafostanici KIT3 je připojeno 10 RS skříní. 

Na kaţdou RS skříň připadají 3 (vyjímečně 2 a 4) skříně AC, do skříně AC jsou připojeny 3 

(vyjímečně 2) střídače. Na kaţdý střídač připadá jedna DC skříň, do které jsou zapojeny paralelně 

tři stringy panelů. Celkový počet měničů v elektrárně je 279 kusů. Z toho vyplývají počty AC a 

DC skříní, jak je naznačeno v blokovém schématu (viz. příloha A). 
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8.4 Pouţité střídače a fotovoltaické panely 

Střídač: Sunny mini central 11000TL 

Tabulka 2: Všeobecná charakteristika Střídače 

Všeobecná charakteristika 

Rozměry (v/š/h) v mm 613/478/242 

Hmotnost cca 35 kg 

Rozsah provozní teploty -25°C … +60°C 

Topologie beztransformátorový 

Chlazení OptiCool 

Místo instalace: uvnitř/venku (elektronika 

IP65) 
Ano/Ano 

 

Tabulka 3: DC  vstup do střídače 

Vstup DC 

Max. DC výkon 11400 W 

Max. DC napětí 700 V 

Rozsah vstupního FV napětí, MPPT 333 V – 500 V 

Max. Vstupní proud 34 A 

Počet MPP trackerů 1 

Max. počet (paralelních) stringů 5 

 
Tabulka 4: AC výstup ze střídače 

Výstup AC 

Jmenovitý AC výkon 11000 W 

Max. AC výkon 11000 W 

Max. výstupní proud 48 A 

Jmenovité AC napětí/rozsah 220V-240V / 180V-260V 

Jmenovitá AC síťová 

frekvence(samonastavitelná)/rozsah 
50Hz/60Hz/ ±4,5Hz 

Účiník (cosφ) 1 

 
Tabulka 5: Účinnost střídače 

Stupeň účinnosti 

Max. účinnost 98,0 % 

 [11] 

 

Fotovoltaické panely: Typ Schuco 

Tabulka 6: Všeobecná charakteristika FV panelů Schuco 

Všeobecná charakteristika 

Rozměry (v/š/h) v mm 1495/1001/42 

Přední sklo Tvrzené bezpečnostní sklo 

Váha 18 kg 
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Tabulka 7: Elektrické vlastnosti FV panelů Schuco 

Elektrické údaje 

- Schuco MPE210 PS05 Schuco MPE215 PS05 

Jmenovitý výkon 210 Wp 215 Wp 

Jmenovité napětí 27 V 27,10 V 

Jmenovitý proud 7,75 A 7,91 A 

Zkratový proud 8,52 A 8,65 A 

Účinnost modulu 14,1 % 14,4 % 

Nominální provozní 

teplota 
45°C 45°C 

Počet článků 54 (6x9) 54 (6x9) 

Rozměry článku v 

mm 
156x156 156x156 

 [12] 

 

Typ SunTech: 

Tabulka 8:Všeobecná charakteristika FV panelů SunTech 

Všeobecná charakteristika 

Rozměry (v/š/h) v mm 1495/1001/42 

Přední sklo Tvrzené bezpečnostní sklo 

Váha 18 kg 

 
Tabulka 9: Elektrické vlastnosti FV panelů SunTech 

Elektrické údaje 

Jmenovitý výkon 225 Wp 

Optimální provozní napětí 29,6 V 

Optimální provozní proud 7,61 A 

Zkratový proud 8,15 A 

Účinnost modulu 13,6 % 

Nominální provozní teplota 45°C 

Počet článků 60 (6x10) 

Rozměry článku v mm 156x156 

 [13] 

 

Typ Trina: 

Tabulka 10: Všeobecná charakteristika FV panelů Trina 

Všeobecná charakteristika 

Rozměry (v/š/h) v mm 1650/992/40 

Přední sklo Temperované sklo 

Váha 19,5 kg 
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Tabulka 11: Elektrické vlastnosti FV panelů Trina 

Elektrické vlastnosti 

- TRINA TI225 TRINA TI235 

Jmenovitý výkon 225 W 235 W 

Maximální napájecí 

napětí 
29,4 V 30,1 V 

Maximální napájecí 

proud 
7,66 A 7,81 A 

Zkratový proud 8,2 A 8,31 A 

Účinnost modulu 13,7 % 14,4 % 

Nominální provozní 

teplota 
46°C 46°C 

Počet článků 60 (6x10) 60 (6x10) 

Rozměry článku v mm 152x152 152x152 

 

[14] 

 

Typ Yingly: 

Tabulka 12: Všeobecná charakteristika FV panelů Yingly 

Všeobecná charakteristika 

Rozměry (v/š/h) v mm 1650/990/50 

Přední sklo Temperované sklo 

Váha 19,8 kg 

 

 

Tabulka 13: Elektrické vlastnosti FV panelů Yingly 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovitý výkon 230 W 

Maximální napětí 29,5 V 

Maximální proud 7,8 A 

Napětí naprázdno 37 V 

Zkratový proud 8,4 A 

Účinnost modulu 14,1 % 

Nominální provozní teplota 46°C 

Počet článků 60 (6x10) 

Rozměry článku v mm 156x156 

[15] 
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9 MONITORING PRAKTICKY DŮLEŢITÝCH HODNOT FVE 
Jak uţ bylo řečeno výše, v elektrárně jsou instalovány střídače typu Sunny mini central 

11000TL od firmy SMA Solar Technology, tato společnost však nevyrábí jen střídače, ale i 

monitorovací systém – ten je  pouţit i ve FVE Brumovice. Tento software pracuje tak, ţe dostává 

a následně zpracovává informace od čidla (Sunny sensor box), které je umístěno ve FVE. Díky 

tomu smějí techničtí pracovníci kontrolovat bezporuchový chod FVE. Software umoţňuje přijatá 

data ukládat do tabulek, z nichţ se potom dají udělat grafy důleţité pro kontrolu chodu FVE. 

Sunny sensor box: 

Je to v podstatě meteorologická stanice pro FV systémy. Tento přístroj se instaluje přímo na 

FV panely, kde měří intenzitu slunečního svitu a teplotu. V kombinaci s dataloggerem Sunny 

WebBox (sbírá data od čidla a odesílá je na Sunny Portal) a portálem Sunny Portal umoţňuje 

nepřetrţité porovnávání poţadovaného a skutečného výkonu FV systému. Díky tomu lze včas 

odhalit zastínění, znečištění nebo nastupující sníţení výkonu FV generátoru, a maximálně tak 

ochránit energetické výnosy. Dodatečné připojení senzorů pro volitelné měření teploty okolí nebo 

rychlosti větru umoţňuje ještě přesnější výpočty. [16] 

 

Od 7.2.2011 do 16.5.2011 byl proveden jednou za 14dní  monitoring FV elektrárny stejným 

způsobem jako FV elektrárnu monitorují techničtí pracovníci elektrárny. Byly pozorovány 

hodnoty ozáření na plochu elektrárny (ozáření je pro nás příkon), výkon dodávaný do sítě 

elektrárnou, teploty okolí a panelů, a také rychlost větru. 

 

 

 

Datum měření: 11.2.2011 

 

Obrázek 11: Ozáření a rychlost větru FVE 11.2.2011 
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Z grafů ozáření FVE (obr. 11) a výkonu FVE (obr. 13) je patrné, ţe během tohoto dne byla nad 

FVE oblačnost – přítomno difuzní zíření. Mezi 11:00 – 13:00 se oblačnost roztrhala a na FVE 

začalo dopadat přímé sluneční záření, coţ se projevilo na celkovém ozáření FVE a s tím 

souvisejícím výkonem dodávaným do sítě, který vzrostl z cca 210 kW na cca 930 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Výkon FVE dodávaný do sítě 11.2011 

Obrázek 12: Teploty okolí a FV panelů 11.2.2011 
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Datum měření: 21.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Ozáření a rychlost větru FVE 21.2.2011 

Obrázek 15: Výkon FVE dodávaný do sítě 21.2.2011 
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V grafech naměřených tento den (obr. 14,15,16) je vidět typický průběh ozáření a výkonu FVE za 

jeden den. V 7:00 vyšlo Slunce, mezi 11:00 – 15:00 byl dodávaný výkon do sítě nejvyšší, Slunce 

zapadlo v 18:00. 

 

Datum měření: 7.3. 2011 

 

 

 

 

Obrázek 16: Teploty okolí a panelů FVE 21.2.2011 

Obrázek 17: Ozáření a rychlost větru FVE 7.3.2011 
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Z průběhu grafů naměřených tento den (obr. 17,18,19) můţeme odečíst, ţe nejvyšší dodávaný 

výkon do sítě byl cca 2800 kW. Mírný pokles výkonu mezi 12:00 – 14:00 byl pravděpodobně 

způsoben oblakem, který zastínil FVE. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Výkon FVE dodávaný do sítě 7.3.2011 

Obrázek 18: Teploty okolí a FV panelů 7.3.2011 
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Datum měření: 21.3. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Ozáření a rychlost větru FVE 21.3.2011 

Obrázek 21: Výkon FVE dodávaný do sítě 21.3.2011 
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Z průběhů grafů naměřených tento den (obr. 20,21,22) lze usoudit, ţe elektrárna funguje bez 

poruchy – tvar grafů je standardní pro tuto elektrárnu. 

 

 

Datum měření: 4.4.2011 

 

 

 

 

Obrázek 22: Teploty okolí a FV panelů 21.3.2011 

Obrázek 23: Ozáření a rychlost větru FVE 4.4.2011 
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Z průběhů grafů naměřených tento den (obr. 23,24,25) je patrný rozdíl mezi tím, kdyţ na FVE 

dopadá přímé záření a difuzní záření. Od rána do 13:00 dopadalo na FVE přímé sluneční záření, 

potom zřejmě přišla oblačnost, která zastínila FVE – přišel rapidní pokles výkonu dodávaného do 

sítě. 

 

 

 

 

Obrázek 24: Výkon FVE dodávaný do sítě 4.4.2011 

Obrázek 25: Teploty okolí a FV panelů 4.4.2011 
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Datum měření: 18.4.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26: Ozáření a rychlost větru FVE 18.4.2011 

Obrázek 27: Výkon FVE dodávaný do sítě 
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Průběhy grafů naměřené tento den (obr. 26,27,28) opět signalizují bezporuchový chod FVE. 

Difuzní záření bylo pravděpodobně přítomno od 14:00, coţ se projevilo na výkonu FVE. 

 

Datum měření: 2.5.2011 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Teploty okolí a FV panelů 18.4.2011 

Obrázek 29: Ozáření a rychlost větru FVE 2.5.2011 
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Z průběhu grafů pro tento den (obr 29,30,31) je patrné, ţe po celou dobu slunečního svitu 

dopadalo na FVE pouze přímé záření. Výkon dosáhl dnešního maxima v 13:00, kdy měl hodnotu 

cca 2750 kW. 

 

 

 

 

Obrázek 31: Výkon FVE dodávaný do sítě 2.5.2011 

Obrázek 30: Teploty okolí a FV panelů 2.5.2011 
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Datum měření: 16.5.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32: Ozáření a rychlost větru FVE 16.5.2011 

Obrázek 33: Výkon FVE dodávaný do sítě 16.5.2011 
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Z měření provedeného tento den (obr. 32,33,34), je vidět standardní průběh výkonu, coţ 

signalizuje bezporuchový stav. 

 

 

Po tomto monitoringu FVE, je patrný typický průběh ozáření a výkonu během jednoho celého 

dne. Po východu Slunce začne stoupat dodávaný výkon do sítě, ten dosahuje svého maxima 

kolem poledních hodin, tj. mezi 11:00 – 13:00, potom plynule klesá, dokud Slunce nezapadne. 

Jako typický průběh výkonu by se dal označit průběh ze dne 2.5.2011 (viz. Obr. 31). 

 

10 STANOVENÍ ÚČINNOSTI FVE 
Při stanovení účinnosti fotovoltaického procesu se vycházelo ze vzorce: 

   
  
  

     

kde : ɳ je účinnost FVE [%] 

  P1 celkové ozáření [W·m
-2

] 

  P2 celkový výkon dodávaný do sítě [W] 

Nejprve se určila celková plocha panelů elektrárny, potom při změřeném ozáření se určil 

celkový příkon dopadající na celkovou plochu panelů. Tím se potom podělil známý dodávaný 

výkon do distribuční sítě. Hodnoty příkonu a výkonu se odečítaly v jeden okamţik – v poledne, 

kdy sluneční paprsky dopadají v rovině kolmé na plochu panelu. 

Obrázek 34: Teploty okolí a FV panelů 16.5.2011 
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Tabulka 14: Výpočet účinnosti FVE 

Datum Ozáření (příkon) Výkon Účinnost 

- [W/m
2
] [kW] [%] 

11.2.2011 330 933 12,81 

21.2.2011 500 1583 14,34 

7.3.2011 920 2785 13,71 

21.3.2011 1000 2762 12,51 

4.4.2011 400 1198 13,57 

18.4.2011 870 2500 13,01 

2.5.2011 970 2753 12,86 

16.5.2011 640 1863 13,19 

 

Příklad výpočtu pro druhý řádek tabulky: 

Celková plocha panelů: S = 22078,52277 m
2
 

Výkon dodávaný do distribuční sítě: P2 = 1583 kW 

Dopadající záření: 500 W/m
2
 

Světelný příkon: P1 = 500 · 22078,52277 = 11039261,39 W 

Celková účinnost elektrárny: ɳ = 
  

  
      

        

           
             

 

Výsledné účinnosti odpovídají teoretickým předpokladům. Jelikoţ účinnost samotných FV 

panelů se pohybuje mezi 13,6 % - 14,4 % a účinnost střídačů je 98 %. Pokud k tomu budeme 

ještě uvaţovat chybu měření, tak jsou výsledné účinnosti reálné. 

11 POJEDNÁNÍ O NÁVRATNOSTI INVESTICE ELEKTRÁRNY 
K pojednání o návratnosti investice bude slouţit ilustrační příklad, který přímo nesouvisí  

s FVE Brumovice. Ilustrační příklad je nutno pouţít, protoţe investiční náklady a celková 

vyrobená energie nejsou z interních důvodů zveřejnitelné. 

 

Návratnost vloţených prostředků je jedno z nejdůleţitějších kritérií při rozhodování o 

budoucí investici. Díky podpoře státu se stává fotovoltaika velice zajímavou z hlediska 

návratnosti vloţených prostředků. [17] 
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Obecně: 

Veškerá data potřebná pro výpočet ročních výnosů jsou jasná a měřitelná. Díky garanci 

výkupní ceny státem po dobu ţivotnosti výrobny lze poměrně přesně určit, v jakém časovém 

horizontu se investice vrátí. [17] 

Pro výpočet návratnosti musíme znát především: 

 Celkovou výši investice 

 Předpokládané mnoţství získané energie v kWh 

 Výkupní cenu 

Výše investice 

Výši investice ovlivňuje několik faktorů. Zejména je to instalovaný výkon, tedy jak velkou 

máme k dispozici volnou plochu vhodnou k instalaci fotovoltaických panelů. Dalším 

faktorem, který ovlivňuje cenu, je bezesporu nosná konstrukce. [17] 

Předpokládané mnoţství získané energie 

Díky dlouhodobému měření slunečního záření, počtu bezoblačných dnů a jiných veličin, dnes 

víme, ţe v našich zeměpisných šířkách dostaneme 1000 kWh vyrobené elektrické energie z 1 

kWp instalovaného výkonu za rok. [17] 

 

Výkupní cena 

Výkupní cenu kaţdoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad platným cenovým 

rozhodnutím. Výši kaţdoročně získaných prostředků lze ovlivnit také vhodně zvolenou 

formou výkupu vyrobené energie. [17] 

 

Výpočet návratnosti (forma zelenými bonusy): 

V modelovém příkladu uvaţujeme fotovoltaickou elektrárnu, umístěnou na střeše domu, o 

výkonu 1kWp a uvedenou do provozu v roce 2009. 

Předpokládáme, ţe v domě se bude většina vyrobené elektrické energie spotřebovávat. Pro 

systémy instalované v roce 2009 do výkonu 30 kW byl Zelený bonus stanoven na 1 191 

Kč/MWh. 

 

Celková investice – 109000 Kč (cena s 9 % DPH) 

Mnoţství ročně vyrobené energie – 1000 kWh 

Zelený bonus – 11,91 Kč/kWh 

Cena silové elektřiny – 3,5 Kč/kWh 

Návratnost vypočítáme podílem výše investice a součtu ročního výnosu a ušetřených peněz 

za nenakoupenou elektrickou energii. Dále je nutné počítat s degradací fotovoltaického 

panelu o cca 1% ročně, coţ ve výpočtu zastupuje konstanta 0,887. [17] 
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V tomto případě vychází návratnost vloţené investice přibliţně na 8 let, po těchto 8 letech 

bude jiţ jenom vydělávat a šetřit. Výše Zeleného bonusu je kaţdoročně vyhlašována 

Energetickým regulačním úřadem v cenovém rozhodnutí a cenu silové elektřiny určuje 

energetická burza a místní distributor. [17] 

 

12 ZÁVĚR 
Převáţné mnoţství elektrické energie dnes vyrábí tepelné a jaderné elektrárny. Ovšem 

fotovoltaika je v současnosti dynamicky se rozvíjející obor a FV panely na polích a kopcích nebo 

i na střechách domů jsou u nás běţně k vidění. Na některých místech můţe FV elektrárna 

představovat nejjednodušší způsob přivedení elektrické energie (například odlehlá chata). 

Poměrně velký rozvoj fotovoltaiky u nás v posledních letech byl způsoben hlavně státem 

garantovanými vysokými výkupními cenami takto vyrobené elektrické energie na poměrně 

dlouhou dobu. Uplatňovali se i dotace z evropské unie na pořízení FV instalace. Tento rozvoj 

solárních elektráren u nás však nejspíše částečně skončil, protoţe poslanci odhlasovali návrh o 

omezení solárních elektráren, který má zabránit výraznému zvýšení elektřiny v dalších letech. 

Novela zavádí 26 procentní sráţkovou daň na solární elektrárny uvedené do provozu v letech 

2009 a 2010 o instalovaném výkonu větším neţ 30 kW a to na 3 roky. 

Ve srovnání s jinými zdroji elektrické energie má provoz fotovoltaické elektrárny celou řadu 

provozních i ekologických výhod. V našich klimatických podmínkách je však potřeba počítat i 

s nevýhodami, které mohou omezit nebo úplně znemoţnit efektivní vyuţití FV zařízení. Mezi 

výhody můţeme řadit např. to, ţe se pouţívá prakticky „nevyčerpatelný“ zdroj energie. Při 

provozu FV systému taky nevznikají ţádné emise ani jiné škodlivé látky a jejich provoz je 

naprosto bezhlučný. Další výhoda je ta, ţe provoz FV zařízení téměř nepotřebuje obsluhu. 

Pouţívané zařízení mají také vysokou provozní spolehlivost. Mezi nevýhody FV systému potom 

patří vysoké investiční náklady na instalaci, malá účinnost přeměny a z toho vycházející nároky 

na plochu článku – potřeba velké plochy. V našich klimatických podmínkách (myšleno na území 

ČR) patří mezi nevýhody i krátká průměrná roční doba slunečního svitu a velké kolísání intenzity 

slunečního záření během roku. Jako další podstatnou nevýhodu vidím to, ţe v podstatě nikdo 

neví, co bude s FV panely, aţ doslouţí, jak se budou panely likvidovat. Zda půjde o nějaký 

způsob ekologické likvidace nebo se budou panely recyklovat a také se neví, kolik bude taková 

likvidace stát peněz. 

Pokud si porovnám výhody a nevýhody, tak mi z toho vyplyne, ţe FV zdroje u nás mají 

smysluplné vyuţití především v místech bez moţnosti připojení k rozvodné síti, případně jako 

doplňkový zdroj malého výkonu nebo jako elektrárna. 

Fotovoltaická elektrárna v Brumovicích je podle mého názoru vystavěna na ideálním místě 

v České republice, protoţe z této oblasti je kaţdoročně hlášen průměr roční doby svitu jeden 

z největších v ČR. Navíc je elektrárna vystavěna v mírném kopci otočeném na jih. Jak je vidět 

z naměřených grafů, tak jiţ během března a dubna se výkon dodávaný elektrárnou pohyboval 

kolem 2 MW – 2,5 MW, coţ je dobré, protoţe nejslunnější měsíce (červen, červenec, srpen) 

teprve přijdou. Účinnost elektrárny vyšla mezi 12,51 % – 14,34 %, coţ je u FV elektráren běţná 

hodnota. Monitorovací systém Sunny Portal je moderní monitorovací nástroj solárních elektráren, 

který dost ulehčuje práci technickým pracovníkům FVE, kteří se díky němu dozvědí o případné 

poruše téměř okamţitě. 
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PŘÍLOHY 
Příloha A – Blokové schéma FVE Brumovice 

 


