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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o využití obnovitelných zdrojů energie. Přibližuje pojem 
solární energie, funkci fotovoltaických článků a fotovoltaické panely. Seznámí nás blíže se 
solární elektrárnou v Syrovicích a s potřebným technologickým vybavením takového zařízení. 

 

Klíčová slova 

Obnovitelné zdroje energie, solární energie, fotovoltaické články, fotovoltaické panely, 
fotovoltaická elektrárna. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is concerned with the usage of renewable power sources. It sheds light on 
the matter of solar energy, function of photovoltaic cells and photovoltaic panels. It presents 
us with a closer look on the photovoltaic power plant in Syrovice and essential technological 
equipment of such facility.  

Key words 

Renewable power sources, solar energy, photovoltaic cells, photovoltaic panels, photovoltaic 
power plant.  
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1. Úvod 
Obnovitelné zdroje energie představují nevyčerpatelný přísun energie a narozdíl od 

fosilních paliv se neustále obnovují. Přírodní procesy přemění část sluneční energie na jiné 
obnovitelné formy energie, jako je vítr, biomasa nebo vodní energie. Dále můžeme využít 
geotermální energii, energii přílivu a odlivu, které jsou vyvolány přitažlivostí měsíce a 
ostatních planet. 

Neustálý rozvoj obnovitelných zdrojů energie vede k stále zvětšujícímu se zájmu o ně. 
V poslední době je jejich nárůst znatelný. Mají své výhody, ale i nevýhody. Jejich provoz není 
nijak zvlášť náročný a negativní dopad na prostředí je s porovnáním jiných zdrojů minimální. 
Neustále se pracuje na stavbě nových elektráren a na vývoji materiálů, které by usnadnily 
nejen jejich provoz, ale i pozdější případnou likvidaci. 

Podíly jednotlivých zdrojů energie v České republice jsou znázorněny v následujícím 
obrázku:  

 

 

 

                                  Obr. 1. Podíl jednotlivých zdrojů energie na výrobě elektrické energie. 

 

1.1. Vodní energie 20, 21, 22, 23 

Výhodou vodních elektráren je především to, že neznečišťují ovzduší, ani nijak 
významně neovlivňují krajinu. Vodní elektrárny jsou bezodpadové a nezávisí na dovozu 
surovin. Jejich umístění může být různé a to především podle tvaru terénu, výškových a 
spádových možností a na množství vody, která se na daném místě nachází. Nádrže mohou být 
využity i k rekreaci pro vodní sporty nebo jako pomoc pro zemědělství při zavlažování. 
Provoz vodních elektráren má téměř nulové náklady na rozdíl od jaderných nebo tepelných 
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elektráren a jejich životnost je mnohem delší. Další velkou výhodou jsou téměř nulové emise, 
protože jediné, které vznikají, jsou ty, které jsou produkovány při výstavbě elektrárny. 

 

        Obr. 1.1. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 

  

 Mezi nevýhody patří například zatopení rozsáhlých oblastí kolem nádrže, které 
má špatný vliv na okolní krajinu a může nepříjemně ovlivnit ekosystém. V opačném případě 
při přerušení průtoku vody může dojít v sušších obdobích k nedostatku vody a elektrárna 
nebude schopná vyrábět vodní energii. Další nevýhodou bývá zanesení turbín různými 
částečkami, díky kterým se pak sníží výkon elektrárny a v případě ucpání turbíny se žádná 
energie vyrábět ani nebude. 

Ve vodní elektrárně je voda roztáčena pomocí turbíny, která je spojena hřídelí 
s elektrickým generátorem. Zde se mění mechanická energie proudící vody na energii 
elektrickou, která je následně odváděna do míst spotřeby. 

Mezi nejpoužívanější a nejznámější turbíny patří Peltonova turbína, Francisova turbína 
a kaplanova turbína: 

Peltonova turbína – používá se pro vysoký spád vody a malý průtok 

Francisova turbína – používají se především pro střední a větší průtoky, časté jsou zejména 
u přečerpávacích elektráren 

Kaplanova turbína – použití především v místech, kde není možné zajistit stálý průtok nebo 
spád 
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 V České republice nejsou podmínky pro stavbu vodní elektrárny příliš ideální. Podíl 
energie z těchto elektráren se u nás pohybuje kolem 1 %, oproti tomu například v Norsku je to 
99,1 % elektrické energie. 

 

1.2. Větrná energie 24, 25  

Větrné elektrárny představují jeden z hlavních přínosů energie obnovitelných zdrojů. 
Jejich činnost je založena na působení aerodynamických sil, které působí na listy rotoru. 
Pomocí nich turbína převádí energii větru na rotační mechanickou energii. Tato energie je 
prostřednictvím generátoru převáděna na elektrickou energii. Listy rotorů musejí mít speciální 
tvar, který je velmi podobný profilu křídla letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu 
rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná 
generátorem s třetí mocninou. Je proto nutné zajistit efektivní a rychle pracující regulaci 
výkonu motoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení větrné 
elektrárny. 

Díky konstrukci nových moderních elektráren se značně snížila jejich hlučnost. Oproti 
starším typům je ve vzdálenosti asi 500 m od stožáru větrné elektrárny o výkonu 2 MW tato 
hladina hluku o velikosti 40 dB, což splňuje hygienické limity. Větrné elektrárny 
nepředstavují žádný převratný zásah do krajiny, nezatěžují okolí a nezpůsobují žádné emise.  

  

      Obr. 1.2. Větrná farma Alta Winf Energy Center v Kalifornii 

 

1.3. Biomasa 26, 27, 28 

Biomasa vzniká pomocí dopadající sluneční energie. Biomasou se rozumí biologicky 
rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných i živočišných 
látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část 
průmyslového a komunálního odpadu. Biomasa se rozděluje podle obsahu vody na suchou, 
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mokrou a speciální. Do suché řadíme dřevo, dřevní odpady, slámu a další odpady. Do mokré 
patří tekuté odpady a do speciální pak olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. 

Biomasa je velmi složité palivo a pro dokonalé spalování je nezbytná vysoká teplota. 
Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostlin, ale 
také díky vlhkosti. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží obsah vody 
na 20% za jeden rok, řepková sláma při stejných podmínkách na 13%. 

Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je 5,2 kWh. Ve skutečnosti 
nelze dřevo vysušit úplně a jeho energetický obsah se pohybuje kolem 4,3 a 4,5 kWh na 1 kg 
dřeva.  

  

       Obr. 1.3. Biomasa 

 

1.4. Geotermální energie 29, 30, 31 

Geotermální energie má původ ve dvou řeckých slovech: geo (země) a therme (teplo). 
Tato energie se sice řadí mezi obnovitelné zdroje energie, ale ne vždy to tak je. Některé zdroje 
této energie mohou být v průběhu několika desítek let vyčerpány. 

Tato energie vzniká rozpadem radioaktivních látek. Jejími projevy jsou erupce sopek a 
gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění) 
nebo pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. 
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1.5. Cenová rozhodnutí ERÚ (Energetický regula ční úřad)3, 6, 7, 8 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovuje podporu pro výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Malé vodní elektrárny (do výkonu 10 kWe) v Kč/MWh: 

Datum uvedení 
do provozu: 

Výkupní 
cena: 

Zelený 
bonus: 

Cena 
v pásmu 

VT: 

Cena 
v pásmu 

NT: 

Zelený 
bonus 
v VT: 

Zelený 
bonus 
v NT: 

Nově 2011 3 000 2 030 3 800 2 600 2 450 1 805 
Nově 2010 3 060 2 090 3 800 2 690 2 450 1 895 
Nově 2008-9 2 820 1 850 3 800 2 330 2 450 1 535 
Nově 2006-7 2 660 1 690 3 800 2 090 2 450 1 295 
Nově 2005 2 400 1 430 3 470 1 865 2 120 1 070 
Nově 2005 1 870 900 2 700 1 455 1 350 660 

kde 

VT – pásmo platnosti vysokého tarifu, pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy 
v délce 8 hodin denně; 

NT – pásmo platnosti nízkého tarifu, platí v době mimo pásmo platnosti VT. 

 

Výroba elektřiny z biomasy v Kč/MWh: 

 
Kategorie: 

Výkupní cena: Zelený bonus: 
2008-2011 před 2008 2008-2011 před 2008 

Čistá 
biomasa: 

O1 nový provoz 4 580 3 900 3 610 2 930 
O2 nový provoz 3 530 3 200 2 560 2 230 
O3 nový provoz 2 630 2 530 1 660 1 560 
O1 stávající provoz  2 830  1 860 
O2 stávající provoz  2 130  1 160 
O3 stávající provoz  1 460  490 

Směsné 
spalování: 

S1 a fosilní paliva    1 370 
S2 a fosilní paliva    700 
S3 a fosilní paliva    10 

Paralelní 
spalování: 

P1 a fosilní paliva    1640 
P2 a fosilní paliva    970 
P3 a fosilní paliva    280 

 

Kategorií O1, S1 a P1 se rozumí účelově pěstované jednoleté a víceleté byliny, účelově 
pěstované traviny a účelově pěstované rychle rostoucí dřeviny pro energetické využití. 

Kategorií O2, S2 a P2 se rozumí: 

1. vedlejší produkty při těžbě dřeva (včetně listí nebo jehličí) a paliva z něj vyrobená; 
2. dřevní odpad z úprav a prořezávek lesů, parků, alejí a podobných činností (včetně listí 

nebo jehličí) a paliva z nich vyrobená; 
3. kůra z odkornění dřeva a paliva z ní vyrobená; 
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4. vedlejší produkty nebo odpady z rostlinné výroby (sláma, obilné zbytky, obilí 
nepoužitelné pro potravinářskou výrobu); 

 

Kategorie O3, S3 a P3 se rozumí piliny a hoblina, biopaliva vyrobená z biomasy a ostatní 
nařezaná biomasa. 

 

Spalování bioplynu, skládkového, kalového a důlního plynu v Kč/MWh: 

Druh obnovitelného zdroje: Výkupní cena: Zelený bonus: 
Bioplyn v BPS kategorie AF1 4 120 3 150 
Bioplyn v BPS kategorie AF2 3 550 2 580 
Skládkový a kalový plyn 2006 2 520 1 550 
Skládkový a kalový plyn 2004-2005 2 850 1 880 
Skládkový a kalový plyn 2004 2 960 1 990 
Důlní plyn 2 520 1 550 
BSP – bioplynová stanice 

AF1 – zahrnuje biomasu určenou pro zpracování v procesu anaerobní fermentace s původem 
v energetických plodinách 

AF2 – zahrnuje veškerou ostatní biomasu vhodnou pro zpracování v procesu anaerobní 
fermentace než je uvedeno v kategorii AF1 

 

Větrné elektrárny v Kč/MWh: 

Datum uvedení do provozu: Výkupní cena: Zelený bonus: 
2011 2 230 1 830 
2010 2 280 1 880 
2009 2 440 2 040 
2008 2 670 2 270 
2007 2 740 2 340 
2006 2 790 2 390 
2005 3 050 2 650 
2004 3 210 2 810 
před 2004 3 550 3 150 
 

 

Využití geotermální energie v Kč/MWh: 

Druh obnovitelné energie: Výkupní cena: Zelený bonus: 
Geotermální energie: 4 500 3 530 
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Sluneční záření v Kč/MWh: 

Datum uvedení do provozu: 
Výkupní 
cena: 

Zelený 
bonus: 

Instalovaný výkon do 30 kW v 2011 7 500 6 500 
Instalovaný výkon 30 – 100 kW v 2011 5 900 4 900 
Instalovaný výkon nad 100 kW v 2011 5 500 4 500 
Instalovaný výkon 30 – 100 kW v 2010 12 500 11 500 
Instalovaný výkon nad 100 kW v 2010 12 400 11 400 
Instalovaný výkon do 30 kW v 2009 13 420 12 420 
Instalovaný výkon nad 30 kW v 2009 13 320 12 320  
Zdroj uvedený do provozu v 2008 14 300 13 300 
Zdroj uvedený do provozu v 2007 14 660 13 660 
Zdroj uvedený do provozu v 2006 6 990 5 990 

 

2. Sluneční energie 1 

Slunce je něco jako obrovský termojaderný reaktor, který dodává Zemi trvale a zdarma 
obrovské množství energie. 

Tato hustota dopadající solární energie (solární konstanta) je na hranici zemské atmosféry 
přibližně 1,4 kW/m2. Část této dopadající energie je při průchodu atmosférou pohlcena či 
odražena a na zemský povrch dopadá již méně než 1 kW při slunečním svitu a jen desítky 
wattů při zatažené obloze. A ačkoli by energie získaná ze slunečního záření byla schopna 
pokrýt veškerou naši spotřebu, je vhodné ji kombinovat s jinými zdroji energie a to především 
kvůli plynulým dodávkám energie jak v noci, tak i v zimě. 

 

Obr. 2. Globální záření na území ČR 
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Energii získanou ze slunečního záření lze pomocí fotovoltaických článků přeměnit na 
elektrický proud. 

 

2.1. Využití slune čního zá ření10 

Dnes se využívá energie slunečního záření zejména dvěma způsoby: 

- Přeměnou energie na teplo pomocí absorpce černou plochou solárního kolektoru 
(využití zejména při ohřevu vody a vzduchu, vytápění budov, zahradní skleníky a 
sluneční vařiče). 

- Přímou nebo nepřímou přeměnou sluneční energie na elektrickou energii. K přímé 
přeměně energie dochází ve fotovoltaických článcích a k nepřímé pomocí soustředění 
slunečních paprsků do ohnisek tepelných slunečních elektráren. 

 

2.2. Solární kolektory 10, 32 

 Solární kolektory jsou určeny k získávání tepla ze slunečního záření. Součástí 
kolektoru je absorbér, který pohlcuje sluneční světlo a přeměňuje je na teplo, které pomocí 
kapaliny nebo vzduchu odvádí k místu využití nebo uložení. 

 Solární kolektory se podle tvaru dělí na ploché, trubicové a koncentrační a podle 
způsobu tepla na kapalinové, teplovzdušné a kombinované. 

Zahřátá teplonosná kapalina se přivádí z těchto kolektorů do zásobníků nebo 
výměníků tepla. K vytápění nebo ohřevu vody je ale potřeba dalších prvků, které tvoří solární 
systém. Ten tvoří solární kolektor, potrubí, zásobník, tepelný výměník, oběhové čerpadlo, 
expanzní nádoba a regulační prvky. 

Sklon a orientace kolektorů se volí obdobně jako u fotovoltaických panelů. Obvyklý 
sklon je 35 º až 45 º a orientace je směrem k jihu, aby byla využita největší intenzita 
slunečního záření. 

 Solární kolektory se používají především pro ohřev teplé užitkové vody. 

 

2.2.1. Plochý kapalinový kolektor 32 

 Základními prvky tohoto kolektoru jsou absorbér, skříň, izolace a krycí sklo. Absorbér 
plochého kolektoru se většinou skládá z měděných trubek, které jsou připevněny k zadní 
straně měděného nebo hliníkového plechu. Tento absorbér je umístěn ve skříni kolektoru a na 
spodní hraně je kvůli minimalizaci tepelných ztrát dobře izolovaný. Tato izolace musí 
odolávat teplotám do 200 ºC a musí zabránit vstupu vlhkosti z okolí. Tepelné ztráty snižujeme 
prostřednictvím skleněné přední desky. Světlo jí snadno prochází a uvnitř kolektoru vzniká 
skleníkový jev, při kterém se zvyšuje teplota proudící kapaliny. 

   

 



Marcela Fojtíková              OEI FSI VUT Brno 2011 

Obnovitelné zdroje energie – Renewable energy source 

 

   

 [16] 
 

2.2.2. Vakuové trubicové kolektory 9 

 Vakuový trubicový kolektor využívá jako tepelnou izolaci vakuum, které je vytvořeno  
mezi dvěma skleněnými trubicemi. Ve skleněných trubicích jsou uzavřeny ploché 
absorbérové pásy a uprostřed každého pásu se nachází tepelná trubice. V té je teplonosné 
médium, jehož hlavní složkou je metanol. V důsledku přijímání tepla se odpařuje a vzniklá 
pára stoupá vzhůru. Na horním konci vystupuje tepelná trubice ze skleněné trubice a ústí do 
kondenzátoru. V něm kondenzuje teplonosné médium, které prostřednictvím výměníku 
odevzdá svoji tepelnou energii a poté co médium zkondenzuje, se vrátí v kapalném stavu 
tepelnou trubicí zpět dolů. Aby se tato funkce zajistila, musí se trubice montovat s určitým 
sklonem. 

 

 

2.3. Sluneční elektrárny 33 

 Na rozdíl od fotovoltaických elektráren, které přeměňují sluneční záření přímo na 
elektrickou energii, solárně-termické elektrárny přemění nejdříve sluneční záření na teplo a až 
poté na elektrickou energii. Základním prvkem slunečních elektráren jsou fokusační sběrače 
nebo heliostaty. 

 

2.3.1. Slune ční pec 13, 34 

Sluneční pec neboli solární tavící pec je fokusační sběrač, který zachycuje a 
soustřeďuje sluneční záření do jednoho místa. 

Příkladem takové pece je sluneční pec v Odeillo ve francouzských Pyrenejích. Skládá 
se z velkého nepohyblivého parabolického zrcadla, v jehož ohnisku je hliníkový válec 
s otvorem pro vstup záření. Výkon slunečního záření je v ohnisku asi 1 100 kW a je zde 
dosaženo teploty až 4000 ºC, což představuje absolutní maximum v metalurgii. Parabolické 
zrcadlo je sestaveno z asi 9 500 čtvercových segmentů a jeho rozměry jsou 54 m x 40 m. Na 
jižním svahu naproti němu je rozestaveno 63 heliostatů o celkové ploše 2 835 m2, které 
odrážejí paprsky rovnoběžně na parabolu. 

Tato pec slouží především k vědeckým účelům. Je využívána jak pro pokusy 
s vysokými teplotami, tak pro výrobu chemicky čistých a extrémně žáruvzdorných surovin. 
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                                     Obr. 2.3.1. Sluneční pec v Odeillo 

 

2.3.2. Parabolické žlabové elektrárny 1, 34 

 Parabolické žlabové elektrárny soustřeďují sluneční světlo do jedné ohniskové linie 
pomocí žlabově tvarovanými parabolickými zrcadly. 

Zrcadla žlabových kolektorů koncentrují světlo 
do ohniska na trubici absorbéru. Ta je uložena do 
vakuovaného skleněného pláště za účelem snížení 
tepelných ztrát. V trubici se kapalina (speciální tepelný 
olej) zahřívá na teplotu několika stovek ºC. Jednotlivé 
kolektory se stáčejí podél své osy a automaticky se 
během dne natáčejí za sluncem. Pro zvýšení výkonu 
jsou kolektory spojeny do větších soustav. 

 

 

Obr. 2.3.2. Solární kolektor – žlabový sběrač 

 

2.3.3. Solární v ěžové elektrárny 1, 34 

 Principem solární věžové elektrárny je několik stovek nebo i tisíců otočných zrcadel, 
která jsou nasměrována na věž. Každé zrcadlo je počítačově natáčeno podle pohybu Slunce a 
jeho záření směruje na vrcholek věže. Současně přitom odrazové plochy směrují záření 
s přesností zlomku stupně tak, aby se sluneční světlo koncentrovalo do jednoho ohniska. Zde 
je umístěn absorbér, který se v důsledku slunečního světla ohřívá na teploty až 1 000 ºC. 
Teplo je pomocí vzduchu nebo tekuté soli přenášeno k plynové nebo parní turbíně, která 
pohání generátor a mění teplo na elektrickou energii. 
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                                           Obr. 2.3.3. Solární věžová elektrárna 

 

2.3.4. Komínová slune ční elektrárna 1 

Tato elektrárna na rozdíl od předchozích nepracuje na principu soustředění sluneční 
energie. Velká rovná plocha je pokrytá skleněnou nebo plastovou střechou, která vytváří 
kolektorové pole. Uprostřed této plochy stojí vysoký komín. Sluncem zahřátý vzduch stoupá 
komínem vzhůru, po cestě pohání větrné turbíny a prostřednictvím generátoru vyrábí 
elektrickou energii. Půda pod skleněnou střechou akumuluje teplo, takže elektrárna dodává 
proud i po západu slunce. V půdě jsou také uloženy hadice naplněné vodou a pomocí nich lze 
uchovat dostatek tepla, aby mohla elektrárna dodávat proud v průběhu celého dne. 

 

                     Obr. 2.3.4. Komínová sluneční elektrárna 
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3. Fotovoltaika 1 

Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí polí fotovoltaických článků, které 
převádějí energii slunečního záření na stejnosměrný proud.  

Název fotovoltaika je odvozen od slova foto (světlo) a volt (jednotka elektrického napětí). 

 

 

                                        Obr. 3. Fotovoltaika  

 

3.1. Historie fotovoltaiky 2 

Všechno to začalo roku 1839 náhodným objevem Alexandra Edmonda Becquerela, 
který při experimentech s kovovými elektrodami ponořenými do elektrolytu zjistil, že při 
jejich osvětlení začne procházet malý proud. V roce 1877 vytvořili Adams a Day první 
skutečný fotovoltaický článek (jen v tuhé fázi bez elektrolytu). Dále se fotovoltaické články 
vyvíjely a roku 1954 v Bellových laboratořích vyrobili první fotovoltaické články z křemíku 
dopované jiným prvkem. Jejich účinnost byla kolem 6 % a bylo zapotřebí velmi čistého 
křemíku, což se projevilo i na jejich ceně. 

 

3.2. Současnost 2 

Vývoj nových fotovoltaických článků neustále probíhá. Hlavní snahou je najít co 
nejlepší poměr ceny a výkonu. Je zájem o lehké a odolnější typy článků s co nejvyšší 
účinností. V průběhu času byly vytvořeny typy s vysokou účinností, ale kvůli vysoké ceně se 
neuplatnily.  Ovšem kvůli znatelnému nedostatku křemíku je neustále kladen nátlak na vývoj 
nových materiálů a na výrobu fotovoltaických článků bez obsahu křemíku. 
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3.3. Princip fotovoltaických (solárních) článků1, 2 

K tomu abychom přeměnili energii slunečního záření (energii proudu fotonů) 
v elektrický proud (energii pohybujících se elektronů) potřebujeme volné elektrony a 
elektrický potenciál (pole), který je uvede do pohybu směrem ze zdroje do spotřebiče 

Již z 19. století je známo, že pokud ozařujeme povrch kovu zářením, tak dochází 
k uvolnění elektronů z jeho povrchu. Pokud je energie dostatečně velká, vylétne elektron 
z povrchu kovu a zanechá po sobě kladný náboj – díru. Jde o takzvaný fotoelektrický jev.  

Pro názornější pochopení si představme jednoduchý model: 

Máme dvě vodorovné ploché desky, přičemž druhá deska leží o něco výše než ta 
první. V první desce jsou půlkulovité jamky po okraj naplněny vodou. Na tuto plochu 
začneme házet malé gumové kuličky. V případě zásahu jamky voda vyšplouchne a dopadne 
na plochu druhé desky. Tato plocha již žádné nerovnosti neobsahuje a voda se zde nemá jak 
zdržet. Deska se začne naklánět a vytvoří se zde odtokový žlab, který je spojen trubičkou se 
spodní deskou. Voda zde při odtoku dopadá na malé vodní kolo, které pohání dynamo. 
Následně na to jsou jamky v dolní desce opět plněny vodou. Tento koloběh je možné udržet 
jen v případě, že malé gumové kuličky neustále dopadají na spodní desku. 

 

 

                     Obr. 3.3-1. Jednoduchý model principu funkce fotovoltaických článků 

Ve skutečné fotobuňce se místo vytváření vodního koloběhu generuje elektrický 
proud, který vzniká z toku elektronů, ty odpovídají vodě v našem zjednodušeném modelu. Pro 
fotočlánek je potřeba vybrat materiál, v němž se budou nacházet obě hladiny – hladina 
elektronů, které jako voda v jamkách budou pevně vázány a druhá hladina, v níž se elektrony 
budou moci volně pohybovat. Polovodičové materiály tyto vlastnosti splňují. Gumové míčky 
ve zjednodušeném modelu znázorňují světelné částice (fotony), které nabudí elektrony tak, 
aby přešli na vyšší energetickou hladinu, kterou představuje naše druhá deska. U polovodičů, 
stejně jako v modelové desce, je důležitý spád, který shromažďuje elektrony na jedné straně. 
K tomu nám poslouží elektrické pole, které odvede záporně nabité elektrony do jedné oblasti. 
Abychom toto pole mohli vyrobit, musí být do polovodiče přidány příměsi, na jedné straně 
bór (typ p – přebytek kladných částic) a na druhé fosfor (typ n – přebytek záporných částic). 
Protože tyto prvky mají rozdílné počty elektronů, vytvářejí tak nutný spád. Přechodová oblast 
se nazývá oblastí prostorového náboje. Tady vzniká elektrické pole, které odvádí elektrony na 
jednu stranu. Vnější kontakty je zde pak sbírají. Prostřednictvím připojení vnějšího 
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proudového elektrického obvodu se vrací do první hladiny a přitom odevzdávají elektrickou 
energii. 

Ve struktuře křemíkového fotočlánku jsou dvě vrstvy křemíku dotovaného různými 
příměsemi – křemík typu p a typu n. Světlo ve formě fotonů rozděluje částice se záporným 
nábojem (elektrony) a částice s kladným nábojem (díry). Tím se zabezpečí, že se elektrony 
v druhé hladině mohou volně pohybovat. Na rozdíl od zjednodušeného modelu jsou zde díry 
pohyblivé a při průchodu oblastí prostorového náboje se elektrony a díry oddělí. Tenké přední 
(čelní) kontakty pak shromažďují elektrony na přední straně článku. Je-li energie fotonů příliš 
nízká, vrací se elektron do díry. Jestliže je naproti tomu energie fotonů příliš vysoká, využije 
se pouze její části, aby se elektron oddělil od díry. Některé fotony projdou „nevyužité“ 
solárním fotočlánkem, jiné budou odraženy čelními kontakty. 

 

 

                                    Obr. 3.3-2. Princip fotovoltaických článků 

 

3.4. Fotovoltaické články 2, 11, 14, 15 

Výroba fotovoltaických článků je poměrně energeticky náročná. Tyto články ihned po 
uvedení do provozu začnou navracet energii, která byla pro výrobu potřeba. Ve 
středoevropských podmínkách trvá až čtyři roky, než se vyrobí energie, která byla 
spotřebována na jejich zhotovení. V jižní Evropě je to méně než dva roky. S rostoucí 
účinností a snižováním tloušťky fotočlánků se tento čas ještě krátí. 

Fotovoltaika také využívá technologie, pomocí níž lze použitý materiál recyklovat a 
následně ho použít pro výrobu nových fotovoltaických modulů. Recyklační proces je náročný 
na energii a ruční práci, lze však vytěžit až 85 % křemíkových desek a tím snížit spotřebu 
energie na výrobu nových panelů až o 70 %. 
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3.4.1. Vývoj fotovoltaických článků 

Stručný vývoj fotovoltaických článků lze zahrnout do tří generací: 

 První generace se nazývají fotovoltaické články tvořené křemíkovou deskou. Jsou 
nejrozšířenější technologií na trhu (asi 90%) a jejich účinnost se pohybuje kolem 16 až 19 %. 
Jejich výroba je kvůli vstupnímu materiálu poměrně drahá. 

 V druhé generaci bylo cílem snížení nákladů na výrobu a to zejména úspora křemíku.  
Články druhé generace mají 100 krát až 1 000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou 
vrstvu. Můžeme sem zařadit např. články z amorfního a mikrokrystalického křemíku. 
S úsporou materiálu došlo i ke snížení výrobních nákladů, ale bylo to na úkor účinnosti, která 
nyní dosahovala necelých 10%. 

 Ve třetí generaci šlo především o to, vytěžit z fotovoltaického článku maximum, tzn. 
snaha o dosažení co nejvyššího počtu absorbovaných fotonů a následně generovaných párů 
elektron – díra, ale i maximalizace využití dopadající energie fotonů. Dobře fungujícím 
příkladem článků třetí generace jsou vícevrstvé struktury. Vhodnou volbou materiálů můžeme 
upravovat jejich optické i elektrické vlastnosti.  

 

3.4.2. Křemíkové monokrystalické články  

Základní a nejstarší fotovoltaické články, jejichž účinnost se pohybuje kolem 14 až 17 %. 
Vyrábí se tažením monokrystalu. Ingoty monokrystalického křemíku se rozřežou speciální 
drátovou pilou na tenké plátky o tloušťce přibližně 0,25 až 0,35 mm (v současné době lze 
vyrábět i články o tloušťce 0,1 mm). Plátky se zarovnají na rovnoměrnou tloušťku a na 
povrchu odleptají, aby se odstranily nepravidelnosti a nečistoty. Polovodičový p-n přechod se 
vyrobí pomocí fosforu, který po přidání vytvoří na povrchu vrstvu s vodivostí typu n. Tato 
technologie je poměrně náročná a není nejlevnější. Další a levnější možností výroby je 
z taveniny táhnout tenký monokrystalický pásek, který lze snadněji rozřezat na solární články 
a ze stejného množství křemíku se dá vyrobit dvojnásobná plocha fotovoltaických článků. 
Nevýhodou této metody výroby je o něco nižší účinnost. 

 

3.4.3. Fotovoltaické články z polykrystalického k řemíku 

 V dnešní době patří k nejběžnějším typům článků s účinností 13 až 15 %. Jejich hlavní 
výhodou je levnější výchozí surovina a možnost vyrábět je ve větších rozměrech a 
s obdélníkovým nebo čtvercovým tvarem. Vyrábějí se odléváním čistého křemíku do forem a 
řezáním vzniklých ingotů na tenké plátky. Tato metoda výroby je oproti tažení 
monokrystalického křemíku jednodušší. Lze připravit bloky se čtvercovým nebo 
obdélníkovým průřezem (lepší využití materiálu). Tyto články mají o něco horší elektrické 
vlastnosti (nižší proud a účinnost). 
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3.4.4. Fotovoltaické články z amorfního k řemíku 

 U těchto článků je hlavní výhodou menší spotřeba materiálu a levnější výroba. Výroba 
je založena na rozkladu vhodných sloučenin křemíku ve vodíkové atmosféře. Tímto 
způsobem se můžeme připravit velmi tenké vrstvy křemíku na skleněné, nerezové nebo 
plastové podložce. Tato nanesená vrstva křemíku je amorfní a obsahuje určité množství 
vodíku. Díky větší absorpci slunečního záření může být podstatně tenčí (už vrstva o tloušťce 1 
mm pohltí 90% slunečního záření). Tímto způsobem lze připravit velmi tenké a ohebné 
fotovoltaické články a moduly, které se dají použít jako krycí fólie na střechy nebo našít na 
oblečení. 

 Oproti krystalickému křemíku má tento materiál méně pravidelnou strukturu s velkým 
množstvím poruch. Může zde docházet k rekombinaci nábojů, protože některé atomy křemíku 
nemají kolem sebe další potřebné atomy, se kterými by mohly vytvořit vazbu. Následkem 
toho se snižuje proud a účinnost. Tento problém je částečně odstraněn navázáním vodíku na 
volné vazby. Dalším problémem je nestabilita zčásti způsobená právě přítomností vodíku. 
Výkon těchto článků proto zpočátku klesá a teprve časem se ustaví zhruba na 80% původní 
hodnoty. Tento typ článků má poněkud modifikovaný p-n přechod. Horní vrstva typu p je 
velmi tenká a zachytí jen část fotonů, teprve pod ní je další tenká vrstvička, v níž dochází 
k pohlcení většiny dopadajícího záření a vytvoření volných elektronů a děr. Tím, že elektrické 
pole p-n přechodu zasahuje přes vrstvu, v níž se tvoří elektrony a díry, dochází k jejich 
okamžité separaci, a tím se snižuje možnost jejich rekombinace. Účinnost těchto článků je 5 
až 7 %. Vytvořením vícevrstvé struktury můžeme dosáhnout účinnosti až 13 %. 

 

3.5. Fotovoltaické panely: 15, 35, 36 

 

 

                     Obr. 3.5-1. Skladba panelu s krystalickými křemíkovými články  
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Fotovoltaické panely jsou složeny z fotovoltaických článků, které se pro dosažení 
potřebného výkonu spojují sérioparalelně. Tyto články jsou většinou čtvercové o rozměrech 
strany asi 15 cm někdy i 20 cm. S velikostí solárních článků stoupá proud, zatímco napětí 
zůstává konstantní. Elektrické napětí fotovoltaického článku činí 0,6 až 0,7 V. 

Praktické využití vyžaduje daleko vyšší napětí, a proto se zapojuje větší množství 
solárních článků do solárních modulů sériově. K získání potřebného napětí pro dobíjení 
12voltových baterií je nutné zapojit 32 až 40 článků do série. 

Solární články jsou zataveny ve speciální průhledné fólii EVA, která je zakrytá 
speciálním kaleným sklem, díky kterému fotovoltaický panel odolá náročným povětrnostním i 
srážkovým podmínkám. Solární panel by neměly poničit ani kroupy do průměru 2 – 2,5 cm. 
Pokud jsou pevně přichyceny na odpovídající nosné konstrukci, odolávají bez úhony i 
přívalům sněhu v horských oblastech. Fotovoltaické panely nepotřebují žádnou údržbu, je ale 
nutné provádět průběžnou kontrolu, protože zakrytí plochy fotovoltaického panelu snižuje 
výnos celého systému. Pevná konstrukce fotovoltaického panelu (ve volném prostranství) je 
pevně spojena se zemí buď závrtnými šrouby nebo pozinkovanými profily zatlačenými do 
země nebo je spojena betonovými základy. 

 Životnost panelů se pohybuje v rozmezí 25 – 35 let. V průběhu času ztrácí 
fotovoltaické panely účinnost. Tato ztráta se pohybuje kolem 0,3 % ročně. Obvykle je 
garantována účinnost 90 % po 12-ti letech provozu a po 25-ti letech by měla účinnost být nad 
80 %. 

  Výstupem fotovoltaického panelu je stejnosměrný proud, proto je nutné jej 
převést na proud střídavý o parametrech elektrické sítě (230/400 V 50 Hz). Tuto přeměnu 
nám zajišťuje inventor neboli střídač. U malých elektráren má kromě funkce přeměny proudu 
na napětí také funkci ochrannou. V případě výpadku nebo nedodržení kvalitativních 
požadavků na vyrobenou elektřinu je elektrárna od sítě odpojena. 

 Každý kvalitní střídač dnes obsahuje jeden nebo více MPP (maximal power point) 
trackerů, což je funkce aktivního hledání optimálního pracovního bodu změnou vstupního 
odporu střídače a tím získání nejlepšího výkonu fotovoltaického panelu při daném ozáření. 

 Maximální účinnost dnešních střídačů se pohybuje kolem 96 %. Střídače osazené 
transformátorem mají nižší účinnost, ale na druhou stranu dosahují kvalitnějšího výstupu. 

 Odděleně nebo součástí měničů/střídačů bývá i zálohovací zařízení, které bývá 
obvykle tvořeno 12 V  nebo 24 V akumulátory, které se nabíjí v případě, že generovaná 
energie je vyšší než odebíraná a naopak vybíjí, když je spotřeba vyšší. K správnému 
přerozdělení elektrické energie mezi panelem, akumulátory a spotřebiči se využívají tzv. 
regulátory nabíjení, které slouží k řízenému dobíjení a ochraně akumulátorů proti přebíjení. 
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                      Obr. 3.5-2. Zjednodušené schéma zapojení fotovoltaické sestavy 

 

3.5.1. Umístění fotovoltaického panelu 12, 15 

 Správné natočení fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem 
instalace budoucí fotovoltaické elektrárny. Důležitá je především lokalita, sklon panelů a 
jejich orientace vůči jihu. Plocha, na kterou se budou panely montovat, by měla být co 
nejméně zastíněná, protože kdyby byla zakryta jen část plochy panelu, mohlo by to ochromit 
celý fotovoltaický systém. Pokud jsou fotovoltaické panely zapojeny za sebou, může se stát, 
že když je slunce nízko nad obzorem, budou se jednotlivé panely vzájemně zastiňovat. Proto 
je nezbytné, aby byl mezi dvěma panely odstup o šíři dvojnásobné, než je výška modulu. 
V případě, že by byla využita třetina plochy, ztráty ze zastínění by činily zpravidla méně než 
5 %. 

 

Obr. 3.5.1. Vliv orientace a sklonu fotovoltaického panelu na výkon 
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Aby efektivita článku vůči optimálnímu nastavení byla v našich podmínkách 100 %, je 
třeba mít fotovoltaický panel orientovaný směrem na jih s náklonem modulu ke svislé rovině 
o velikosti 34 º. Sklon panelu je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou a orientací 
panelů je odchylka od ideálního směru na jih. Pokud si vezmeme například fotovoltaický 
panel o velikosti 8 m2 s orientací na jih a náklonem 34º, bude jeho zisk 892 kWh/rok. 

U velkých fotovoltaických systémů má smysl sledování a nasměrování na slunce. 
Tímto způsobem lze dosáhnout asi o 30 % vyšší výtěžnosti. Nevýhodou jsou ovšem vyšší 
investiční náklady a vyšší nároky na údržbu a opravy mechanických dílů. Proto se tento 
způsob dnes využívá jen u větších a dobře udržovaných systémů. 

 

3.6. Příklady využití fotovoltaiky 

Fotovoltaika se v dnešní době uplatňuje na mnoha místech. Zde jen několik příkladů 
jejího použití: 

 

3.6.1. Fotovoltaické (solární) elektrárny 

Podrobněji popsáno v kapitole 4.  

 

Obr. 3.6.1. Instalovaný výkon FVE 
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3.6.2. Slune ční ostrovy 1 

 Sluneční (solární) ostrovy nejsou připojeny k elektrické síti. Použití těchto 
fotovoltaických systémů je především tam, kde by se z finančního hlediska nevyplatilo 
pokládání kabelů a napojení na elektrickou síť nebo jsou od ní příliš vzdálené. Nejčastěji je 
najdeme zejména u menších aplikací, jako jsou kalkulačky a náramkové hodinky. Dále jsou to 
například automaty na parkovné. 

 

3.6.3. Solární lampy 4 

Výhodou tohoto typu osvětlení je především finanční úspora, protože zde není potřeba 
žádných kabelů. Solární lampa se během dne na slunci nabíjí a po setmění se lampa rozsvítí.  

Jako příklad lze uvést solární lampy Double sol a Ecostar od rakouských firem, které 
mají zastoupení i na českém trhu.  

Hlavními výhodami je, že při instalaci nejsou potřebné žádné výkopy ani kabeláž, 
elektřina je zdarma, zařízení je mechanicky odolné, pracuje celoročně, životnost přes 50 000 
hodin (17 let), je bezúdržbové, snadná montáž, bez jeřábu a dřevěný stožár. 

Večer po setmění automatický regulátor rozsvítí lampu na určený počet hodin, ráno se 
lampa opět rozsvítí před rozbřeskem a po rozednění zhasne. V noci, když lampa zhasne je 
neustále v provozu orientační světlo. Lampy jsou vybaveny vysoce výkonnými LED 
reflektory, které osvětlí úsek 600m.  

V porovnání s tradičním veřejným osvětlením je cena lamp mnohem vyšší, ale i oproti 
tomu je celková úspora za 20 let asi o 18,4 % vyšší a to hlavně díky nulovým výdajům za 
kabeláž, zemní práce a nulovým nákladům na elektřinu.  
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4. Fotovoltaická elektrárna – Syrovice  
„O řechovská“ (okres Brno – venkov)  5 

 Elektrárna byla uvedena do provozu 8.června 2009. Leží na pozemku o rozloze 8,5 ha 
a je na ní umístěno asi 14 500 panelů. Instalovaný výkon elektrárny je 3, 168 MWp. A 
jednotlivé panely mají 210 – 230 Wp. 

 

Obr. 4-1. Fotovoltaická elektrárna Syrovice 

Fotovoltaická elektrárna se nachází v lokalitě s vysokou úrovní dopadajícího 
slunečního záření. Průměrný roční úhrn slunečního záření zde dosahuje hodnot 1 085 až 1 111 
kWh/m2.  

 V následujícím grafu jsou uvedeny hodnoty dopadajícího slunečního záření na m2 
modulu v jednotlivých kalendářních měsících. 

 

 

Obr. 4-2. Dopad slunečního záření v průběhu roku 
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Při výstavbě této fotovoltaické elektrárny byly použity následující technologie: 

- fotovoltaické panely CSI CS6P 220Wp o celkovém výkonu 3 167 840 Wp 
- třífázové centrální měniče SolarMax 300C (9 kusů) 
- sdružovací jednotka MaxConnect 900-160-15 plus (45 kusů)  
- monitorovací jednotka 
- rozvaděč 22 kV – TS1 typ Siemens 8DH10 
- rozvaděč 22 kV – TS2 typ Siemens 8DJ20  
- transformátor DOTUL 1600H/30(10) (2 kusy) 
- rozvaděč NN RH 

 

 

4.1. Fotovoltaické panely CSI CS6P 220Wp 5, 37 

 

                              Obr.4.1-1. Fotovoltaické panely 

 

Fotovoltaické panely typu CSI CS6P 220 Wp se skládají z 60-ti křemíkových článků 
propojených z vrchní strany. Panely dále obsahují vysoce transparentní a teplotně tvrzené sklo 
s povrchovou texturou pro zvýšení účinnosti, připojovací konektory MC4 s lehkým 
eloxovaným hliníkovým rámem o rozměrech 1 638x982x40 mm. Váha jednoho panelu je 
18,5 kg. 
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Parametry panelu: 

Měrný výkon panelu: 136 W/m2 (7,4m2/1,4kW) 
Účinnost panelu: 13,6 % 
Jmenovitý výkon (Pmax): 220 W 
Jmenovité napětí: 29,3 V 
Jmenovitý proud: 7,52 A 
Ochrana proti stringu: 15 A 
Napětí naprázdno: 36,6 V 
Zkratový proud: 8,09 A 
Maximální napětí systému: 1 000 V 
Teplotní rozsah: -40 až + 85 ºC 
Teplotní koeficient: -0,45 % Pmax / ºC  
 

S instalovaným výkonem fotovoltaické elektrárny 3 167 840 W, odhadovaných 
ztrátách fotovoltaického systému ve výši 8 % (energetické ztráty v kabelech, měničích a 
transformátorech) a lineární degradací výkonu panelů ve výši 8 %, lze předpovídat množství 
elektrické energie do distribuční soustavy v následujících letech. 

 

Predikace vyrobené elektrické energie dodané do distribuční soustavy v kWh / rok: 

 

Obr.4.1-2. Množství vyrobené energie v průběhu několika let 

 

 Na základě informací získaných od dodavatelů lze předpokládat životnost 
fotovoltaické elektrárny minimálně 25 let. Přičemž degradace fotovoltaických panelů je 
maximálně 10 % do 10 let a maximálně 20 % za dobu 20 let. 
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Porovnání předpovídané vyrobené elektrické energie do distribuční soustavy se skutečností     
(kWh / měsíc):    

 

Obr. 4.1-3. Množství vyrobené energie v průběhu roku 

 

4.2. Třífázové centrální m ěniče SolarMax 300 C 16, 17 

 Energie, která vzniká následkem dopadajícího slunečního záření na fotovoltaické 
panely, se v měničích převádí na proud, který je převáděn do distribuční soustavy. 

 Měniče zajišťují převod stejnosměrného napětí a proudu na střídavý, a to s účinností 
až 98 %. V případě měniče SolarMax 300C je maximální účinnost 96 %. 

 Měniče jsou vybaveny ochrannými prvky proti blesku a přepětí a systémem 
automatického odpojení od sítě pro případ výpadku sítě nebo přepětí.. 

 Každé fotovoltaické pole je připojeno na vlastní měnič napětí a díky tomu nemá 
výpadek jednoho fotovoltaického pole vliv na provoz ostatních. 

 

4.3. Sdružovací jednotka MaxConnect 900-160-15 plus 18 

 Sdružovací jednotka MaxConnect je určena pro sdružení neboli seskupení 
jednotlivých stringů a jejich následnému připojení k centrálním měničům. 

 Tyto sdružovací jednotky zajišťují bezpečný a dlouhodobý provoz instalace 
elektrárny. Díky jejich sofistikovanému designu se zjednoduší instalace, usnadňuje údržbu a 
řešení problémů solárního generátoru. 
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4.4. Monitorovací jednotka 

 Monitorovací jednotka zprostředkovává propojení mezi fotovoltaickým systémem a 
internetem. Tato jednotka zaznamenává aktuální systémová měření, poskytuje data o 
naměřených skutečnostech a provádí jejich přenos na webový portál. 

4.5. Rozvaděč 22 kV – Siemens 8DH10 19 

 Rozvaděč je skříň, do které je zavedeno několik kabelů a která obsahuje přístroje pro 
jištění, měření a ovládání elektroinstalace. 

 Rozvaděč Siemens 8DH10 se hodí zvláště pro instalaci ve vlhkém a prašném prostředí 
a v městských aglomeracích. Rozvaděče jsou určeny pro: napětí do 24 kV, jmenovité proudy 
do 630 A a krátkodobé proudy do 25 kA. 

Technická data rozvaděče: 

Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz 
Jmen. proud vývodních odboček: 400/630 A 
Jmen. proud transformátor. odboček: 200 A 
Jmen. krátkodobé střídavé napětí: 50 kV 
Jmen. atmosférické rázové napětí: 125 kV 
Jmen. zkratový proud spínače kabel. odbočky: 40 kA 
Jmen. zkratový proud spínače transformátoru: 25 kA 
Jmen. zkratový proud 1 s: 16 kA 
Teplota prostředí:  -5 ºC až + 55ºC 
 

 

4.6. Rozvaděč 22 kV – Siemens 8DJ20 38 

 Rozvaděče typu 8DJ20 jsou určeny především pro řešení výstupní části 
velkoodběratelské stanice. 

Technická data rozvaděče: 

Jmenovité napětí:  25 kV 
Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz 
Jmen. proud vývodních odboček: 400/630 A 
Jmen. proud transformátor. odboček: 200 A 
Jmen. krátkodobé střídavé napětí: 50 kV 
Jmen. atmosférické rázové napětí: 125 kV 
Jmen. zkratový proud spínače kabel. odbočky: 40 kA 
Jmen. zkratový proud spínače transformátoru: 25 kA 
Jmen. zkratový proud 1 s: 16 kA 
Teplota prostředí:  -40 ºC až + 70ºC 
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4.7. Transformátor DOTUL 1600H/20 (10) 39 

 Transformátor je elektrický stroj, který umožňuje přenos elektrické energie z jednoho 
obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. 

 Transformátor typu DOTUL se sníženými ztrátami je zejména výhodný pro zákazníky, 
kteří berou v potaz vedle investičních nákladů také ty provozní. 

Technická data transformátoru DOTUL 1600H/20: 

Jmenovitý výkon: 1 600 kVA 
Ztráty naprázdno: 1 700 W 
Ztráty nakrátko: 14 000 W 
Impedance nakrátko: 6 % 
Hladina akustického tlaku: 46 dB 
 

Rozměry transformátoru DOTUL 1600H/20: 

- výška: 1 950 mm 
- šířka: 2 140 mm 
- hloubka: 1 260 mm 

 

4.8. Rozvaděč NN RH 

 Jedná se o nízkonapěťový hlavní rozvaděč. Tento rozvaděč slouží k napojení 
fotovoltaického zdroje na elektrickou instalaci. 

 
4.9. Další vybavení 

Fotovoltaická elektrárna dále obsahuje bezpečnostní systém. Dále pak patřičné kotvení 
a konstrukci pro fotovoltaické panely. 

 

5. Závěr 
Obnovitelné zdroje energie patří v dnešní době k nepostradatelným zdrojům energie. 

Jsou důležité zejména proto, že tyto zdroje jsou neomezené a neměly by se tedy vyčerpat. 
Další obrovskou výhodou je jejich nulový škodlivý dopad na ovzduší, samozřejmě v případě, 
že opomene škodliviny vznikající při výrobě elektráren. Faktem ovšem zůstává, že k pokrytí 
světové potřeby energie prozatím obnovitelné zdroje nestačí a zda tomu bude v budoucnu 
jinak, nelze jednoznačně říci. Jak je známo, co člověk, to jiný názor a zde to platí úplně stejně. 
Jsou tací, kteří budou tvrdit, že to v žádném případě není možné a na druhé straně stojí ti, co 
mají přesně propočítané grafy a budou tvrdit, že v roce 2 100 bude všechno jinak. Na to, 
abychom věděli, jak to opravdu bude, si musíme nejspíš ještě nějakou dobu počkat 
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Co se jednotlivých obnovitelných zdrojů týče, o tom, že v posledních letech jejich 
podíl na výrobě elektrické energie ve světě neustále roste, není co dodat. Staví se stále nové 
elektrárny, ať už jsou to sluneční, větrné, vodní, či jiné a lidé se snaží co největší podíl 
elektrické energie pokrýt právě pomocí těchto zdrojů. 

Ve své práci se zaměřuji na podrobnější popis solárních elektráren a na to, co je 
nezbytné k jejich provozu. Snažila jsem se zde popsat vlastnosti a celkovou funkci 
fotovoltaických panelů, jak lze využít jednotlivé fotovoltaické články a to nejen k provozu 
elektráren. Dále jsem měla možnost dostat se blíže k určité fotovoltaické elektrárně, byly mi 
poskytnuty informace a potřebné materiály k této konkrétní elektrárně, které jsou zpracovány 
a doplněny o informace k jednotlivým typům technologií použitých u této elektrárny. 
Všechno je podrobněji popsáno v kapitole 4. 
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