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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného 
domu. První část se zabývá slunečním zářením na území České republiky, fotovoltaickou 

přeměnou a elektrickými vlastnostmi solárních článků. V další části je rozebrán současný stav 
dostupné technologie solárních článků. Dále seznamuje s výrobním procesem solárních panelů, 
základním rozdělením střídačů, konstrukcí a s jednotlivými typy připojení. V následující kapitole 
je rozebrán vývoj státní podpory od počátků do současnosti. Následuje část, která je věnovaná 
konkrétnímu návrhu střešní fotovoltaické výrobny, kalkulaci nutných investic a výpočtu možné 
finanční návratnosti. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  fotovoltaika, fotovoltaický systém, fotovoltaický panel, fotovoltaický 
článek, fotovoltaický modul, fotovoltaická výrobna, solární článek, 

solární modul, legislativa, sluneční záření 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the issues of the fotovoltaic-electricity which is situated on 

the rooftop of the family house. The first part of this thesis deals with a solar radiation in the 

region of the Czech republic, photovoltaic conversion and electric attributes of solar cells. In the 

following part is analysed current status of an available technology of a sollar cells. The next 

topic which you can deal with is a process of the manufacturing of solar cells, basic selection and 

partition of  inverters, construction and with the manufacture of the several kinds of connection. 

The next chapter is about to explain how you can gain an aid of the state from the bottom to the 

nowadays. The last part of this thesis is dedicated to a specific proposal of the fotovoltaic factory 

on the rooftop, calculation of an investments that are need to be paid and enumeration of a 

possible financial return. 

 

 

KEY WORDS:  photovoltaics, photovoltaic system, solar panel, solar cell, solar 

modules, photovoltaic manufacturing plant, solar module, legislation, 

solar radiation 
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1 ÚVOD 
Elektrická energie je pro člověka už několik desítek let neodmyslitelnou součástí života. 

Rostoucí populace a stále se snižující zásoby fosilních paliv, jakožto zemního plynu, ropy a uhlí, 
nutí člověka přemýšlet o využití alternativních zdrojů energie ve větším měřítku, jako tomu je 
doteď. Mezi obnovitelné zdroje řadíme energii geotermální a energii ze Slunce. Další 
z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, voda či biomasa, jsou pouze jinou formou sluneční energie.  

Sluneční záření se dá využít jak k přeměně na energii tepelnou, tak k přeměně na energii 
elektrickou. Jak je patrné z názvu práce, dále se budeme zabývat pouze přeměnou fotovoltaickou 

(FV), tedy přeměnou solární energie v energii elektrickou. Tato přeměna je pro životní prostředí 
velmi šetrná. Ač výroba, či recyklace FV panelů je energeticky náročnější, samotný provoz 
fotovoltaické elektrárny (FVE) je bezúdržbový a bezhlučný.  

V posledním desetiletí proběhl v České republice velký „boom“ s fotovoltaickými 
elektrárnami. Bylo to zapříčiněno vstupem České republiky do Evropské Unie a s tím i přijetí 
jejich směrnic o využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny. 

Cílem práce je uvedení do obecné problematiky fotovoltaiky, shrnout dosavadní vývoj 
technologie solárních modulů a určení vhodné technologie různým podmínkám instalace. Dále 
pak nastínit vývoj státní podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR. Praktická část obsahuje 
návrh vlastního systému spolu s ekonomickým zhodnocením a určením předpokládané 
návratnosti investice. 
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2 SLUNEČNÍ ENERGIE A JEJÍ PŘEMĚNA V ELEKTŘINU 

2.1 Sluneční záření 
Slunce je centrální hvězdou naší Sluneční soustavy. Energie ze Slunce je nám k dispozici 

každý den a to zcela zdarma. Přitom jí není vůbec málo. Je to nejdostupnější zdroj energie na naší 
planetě. V této oblasti získávání energie je tedy velký růstový potenciál. Čerpání energie ze 
Slunce má ovšem i určité omezení, kterým je cyklické střídání dne a noci, čímž vznikají výpadky. 

 Průměrná intenzita dopadajícího záření mimo povrch Země, tedy na atmosférický obal naší 
planety, je 1360 W/m

2
 a nazývá se Sluneční konstanta. Intenzita záření dopadající na povrch 

Země se v závislosti na obsažených příměsích v atmosféře a na tlaku vzduchu snižuje. 
V ideálních podmínkách je její hodnota průměrně 1 kW/m2

.  

Záření dopadající na povrch Země můžeme dále dělit na přímé a difúzní. Přímé záření je 
vyzařováno přímo ze Slunce, bez jakýchkoliv výchylek a je dominantní především v jasných 
dnech. Difúzní je takové, kdy je přímé sluneční záření rozptýleno odrazem od mraků, prachu, 
nečistot a molekul plynů. Převládá při zatažené obloze. Souhrn těchto dvou složek se nazývá 
globální záření. Podíl přímého a difúzního záření v podmínkách ČR je zobrazen na Obr. 2-1 [1]. 

 

 

Obr. 2-1: Podíl přímého a difúzního záření v podmínkách ČR [30] 

 

V Tab. 2-1 jsou typické hodnoty slunečního záření v různých podmínkách oblačnosti a 
ročního období v České republice. Je zde uveden i procentní podíl difúzního záření na celkové 
hodnotě. 
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Tab. 2-1: Velikost záření pro různé podmínky oblačnosti a ročního období v ČR [19] 

Roční období a počasí Záření [W/m2
] Difúzní podíl [%] 

Jasná obloha v létě 800-1000 10 

Polojasno v létě 600-900 ≤ 50 

Mlhavo na podzim 100-300 100 

Zamračeno v zimě 500 100 

 

Průměrná délka slunečního svitu se liší geografickou polohou a to i na našem, 
v celosvětovém měřítku, malém území. Počet hodin slunečního svitu se v ČR průměrně pohybuje 
mezi 1400 h/rok a 1700 h/rok. Nejméně je to na severo-západě země a směrem k jiho-východu se 
počet hodin zvyšuje. Mapa trvání slunečního svitu v různých regionech ČR je na Obr. 2-2. 

Jednotlivé oblasti se liší i o 10%. Tam, kde je silné znečištění ovzduší, nebo častý výskyt inverze, 
se musí počítat ještě s větším poklesem. Naopak v oblastech s vyšší nadmořskou výškou můžeme 
očekávat určitý nárůst záření. Úhrn celkového ročního slunečního záření v naší republice 
vystihuje Obr. 2-3, pohybuje se od 940 kWh/m

2
 až po hodnotu 1340 kWh/m2

 [20]. 

 

 

Obr. 2-2: Rozdílné trvání slunečního svitu bez oblačnosti v ČR [30] 
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Obr. 2-3: Úhrn celkového ročního slunečního záření v ČR [kWh/m2
][30] 

 

2.2 Fotovoltaický článek 

FV přeměna solární energie na energii elektrickou je založena na fotoelektrickém jevu. Jeho 
princip je znám již 175 let, kdy ho v roce 1839 objevil francouzský fyzik Alexander Edmund 
Becquerel. Solární články, které pracují právě na tomto principu, jsou složeny z polovodičů, 
nejčastěji z křemíku [1], [2]. 

2.2.1 Elektrické vlastnosti fotovoltaického článku 

Na Obr. 2-4 je voltampérová charakteristika FV článku, která nás informuje o jeho 

základních vlastnostech. Typickými hodnotami jsou proud nakrátko ISC, kterého je článek 
schopen dosáhnout při dané intenzitě záření a napětí naprázdno U0C, kterého lze dosáhnout ve 
stavu, kdy ke kontaktům není připojena zátěž. Výkon článku je určen součinem napětí a proudu. 
Každý článek je charakterizovaný pracovním bodem, ve kterém je nejvýkonnější. Odpovídá mu 
proud Impp a napětí Umpp a nazývá se bod maximálního výkonu (MPP). Výkon FV článku je 
proměnný v závislosti na velikosti a spektru dopadajícího záření a na teplotě viz.Obr. 2-5 a Obr. 

2-6. Dalšími charakteristickými hodnotami fotovoltaického článku je účinnost η, která je 
charakterizována jako podíl výkonu v pracovním bodě MPP a výkonu dopadajícího solárního 
záření Pin (2. 2) a činitel plnění FF, jenž je definován jako podíl výkonu v pracovním bodě MPP a 
maximálního výkonu charakterizovaného součinem maximálního napětí a maximálního proudu 
(2. 1) [1], [3]. 

Rovnice pro výpočet činitele plnění FV článku [1] : 

 

 

(2. 1) 
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kde Umpp, Impp – hodnoty napětí a proudu pro bod maximálního výkonu (MPP) 

  U0C – napětí FV článku naprázdno 

  ISC – proud článkem nakrátko  

 

Rovnice pro výpočet účinnosti FV článku [1] : 

 

 

(2. 2) 

 

kde Umpp, Impp – hodnoty napětí a proudu pro bod maximálního výkonu (MPP) 

  Pin – výkon dopadajícího slunečního záření 

  

 

Obr. 2-4: Voltampérová (V-A) charakteristika FV článku [1] 
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Obr. 2-5: V-A charakteristika křemíkového článku v závislosti na jeho teplotě [3] 

 

 

Obr. 2-6:V-A charakteristika Si článku v závislosti na intenzitě dopadajícího záření [3] 
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3 TECHNOLOGIE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

3.1 Technologie solárních článků 

V posledních letech jde vývoj technologie fotovoltaických článků velmi rychle kupředu. Liší 
se mezi sebou tvarem, barvou, vlastnostmi a hlavně svými parametry. Každá z technologií má své 
výhody i nevýhody.  

3.1.1 Monokrystalické články 

Elektrická kvalita monokrystalu je velmi dobrá a dosahuje účinnosti až 17%. Články jsou 

tvořeny jedním kusem krystalu křemíku. Krystaly jsou ve většině případů čtvercového tvaru 
s délkou hrany 10, 12,5 a 15 centimetrů. Vyrábějí se i zakulacené články, ty ovšem nedokážou 
tak dobře využít plochu čtvercových, či obdélníkových panelů a tak klesá účinnost.  

Tvar článku se určuje výrobním procesem. Při výrobě se používá často tzv. Czokralskiho 
procesu. Metoda spočívá v tom, že se z vysoce čisté křemíkové taveniny vytahuje kulatá tyč, 
která se ořeže do čtvercového průřezu a poté se krájí na jednotlivé menší destičky (wafers) o 
tloušťce 0,2mm. Na destičky, předem nadotované příměsí typu (p) v podobě bóru, se napaří tenká 
vrstvička difuzí fosforu. Povrch takto upraveného polovodiče se pomocí laseru, chemicky, či 
mechanicky naruší mikroskopickou sktrukturou, která slouží jako antireflexní vrstva. Pomocí 
sítotisku se opatří konstaktní vrstvou. Pří výrobě Czokralskiho metodou vzniká velké množství 
odpadu, což je značně neekonomické [2]. 

3.1.2 Polykrystalické články 

Jsou složeny z vícera krystalů křemíku a oproti monokrystalickým článkům vynikají větší 
třpytivostí. Opět se zde nejčastěji využívá čtvercového tvaru o délce strany 10 až 21 cm. Účinnost 
se pohybuje v rozmezí 13-16%. Výroba je značně jednodušší a také méně nákladná. Vyrábí se 

metodou blokového lití, kdy se křemík nahřeje ve vakuu na vysokou teplotu asi 1500°C a poté 
umístí do grafitové nádoby, kde se postupně ochlazuje až do blízkosti bodu tání. Takto vzniklé 
bloky se pak řežou na menší hranoly a ty pak na jednotlivé destičky. Nevzniká tak velký odpad 
při opracování. Následující kroky výroby jsou obdobné, jako u výroby monokrystalických 

článků. Polykrystalický článek poznáme podle různě orientovaných krystalů křemíku, na nichž 
dochází k nestejným lomům světla a tím vytváří typické zbarvení [2]. 

 

Obr. 3-1:Monokrystalický (vlevo) a polykrystalický (vpravo) článek [31] 
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3.1.3 Kvazi-monokrystalické křemíkové články 

K výrobě je zapotřebí vysoce kvalitního křemíku a spočívá v tom, že se tyč 
z polykrystalického křemíku s hrotem z monokrystalického křemíkového zárodku prstencově 
vede vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem směrem od hrotu a je tavena. Po zchlazení 
se vytvoří kvazi-monokrystalický křemík vysoké čistoty. Účinnost takto vyráběných článků se 
zvyšuje až o 2%. Metoda je to ovšem velmi nákladná [2]. 

3.1.4 Tenkovrstvá technologie CIS 

CIS (měď-indium-selen) je technologie, která vykazuje největších účinností mezi 
tenkovrstvými články (až 11%) a to i za zhoršených světelných podmínek. To zaručuje mnohem 
stabilnější výrobu elektrické energie během celého roku. Avšak musí se dbát na kvalitní 
zapouzdření proti vlhkosti, protože mají určité problémy se stabilitou ve vlhkém a horkém 
prostředí. Výroba spočívá v potažení nosného skla tenkou kontaktní vrstvou, na kterou je 
nanesena absorpční vrstva CIS o vodivosti typu (p). To se provádí ve vakuové komoře při teplotě 
500°C. Následně je nanesena nárazníková vrstva sulfidu kadmia s vodivostí typu (n). Moduly 
jsou zbarveny do tmavo-šeda až černa [2]. 

3.1.5 Tenkovrstvá technologie CIGS 

CIGS (měď-indium-galium-selen) technologie vznikla úpravou technologie CIS, která sama 
o sobě vykazuje velkou účinnost. Přidáním tenké vrstvičky galia došlo k ještě většímu rozšíření 
absorpčního pásma, které více koresponduje se solárním spektrem. Zvýšila se pozitivní reakce na 
červené světlo, které převládá při zatažené obloze. Účinnost dosahuje až 13% a je velmi stabilní, 
degradace je zde menší, než u ostatních tenkovrstvých technologií [5]. 

3.1.6 Tenkovrstvá technologie CdTe 

CdTe (Telurid Kadmia) je další z tenkovrstvých technologií, která dosahuje 10% účinnosti. 
Tenká vrstvička CdTe se spolu s tenkou vrstvou CdS (Sulfid kadmia), což představuje n-typ 

polovodiče, nanáší na vysoce transparentní vrstvu (TCO) s vynikající elektrickou vodivostí a 
propustností světla. Tyto vrstvy jsou lepeny na skleněný, nebo plastový povrch a uzavřeny. Tento 
typ článku je velmi výhodný do oblasti se zastíněním, jelikož dokáže využít širokou část spektra. 
Struktura je naznačena na Obr. 3-2 [21]. 

 

Obr. 3-2:Struktura článku CdTe [33] 
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3.1.7 Amorfní křemíkové články (a-Si) 

Články z amorfního křemíku jsou známé již 40 let. Často se s nimi můžeme setkat na 
kalkulačkách, nebo hodinkách. Oproti krystalickému křemíku, který se taví ve vysokých pecích a 
následně je řezán na destičky, je amorfní křemík vyráběn ve vakuové komoře. Tam se nahřívá asi 
na 200°C a poté je napařen na skleněný, plastový, či kovový podklad. Nanesená vrstva má okolo 
1 µm.  

Jelikož má dotovaný amorfní křemík příliš krátkou difuzní vzdálenost a volné nosiče by 
ihned rekombinovaly, vestaví se mezi (p) a (n) vrstvu intrinsická (nedotovaná) vrstva, ve které je 
životnost nosičů volného náboje mnohem vyšší. Tato struktura se nazývá pin. Pin struktury jsou 

dále vrstveny na sebe a to buďto do tandemu, či do trojice. Každá z vrstvy pin absorbuje jinou 

vlnovou délku světla, tzn. vlnovou délku barvy červené, zelené, nebo modré, viz. Obr. 3-3. Tím 
se docílilo zvýšení účinnosti.  

Nevýhodou amorfní technologie je nízká účinnost oproti technologii krystalické, která je 
přibližně poloviční, tedy 5-8%. Účinnost je v průběhu prvního roku provozu o 30% vyšší než 
udává výrobce, poté ale postupně klesá, až se ustálí na nominální hodnotu. Nicméně výrobci 
deklarují a jako jmenovitou hodnotu výkonu udávají hodnotu po ustálení. Tomuto jevu se říká 
Staebler-Wronski efekt. Další nevýhodou je degradace, která je v průběhu let znatelně vyšší, než 
tomu je u ostatních technologií. Výhodou jsou mnohem nižší náklady na výrobu a také menší 
náchylnost na přehřívání v letních měsících. Účinnost s rostoucí teplotou neklesá tak strmě, jako 
u krystalických článků. Amorfní články mají stejně jako ostatní tenkovrstvé technologie další 
výhodu a tou je daleko větší citlivost na rozptýlené elektromagnetické záření [2], [22]. 

 

Obr. 3-3:Struktura třívrstvého amorfního článku [34] 

3.1.8 Hybridní články HIT 

Hybridní článek, který spojuje vlastnosti krystalického a amorfního materiálu. Technologie 
je založena na kombinaci vrstvy monokrystalického článku a amorfního křemíku. Takto 

vytvořený článek vykazuje oproti klasickému monokrystalu daleko vyšší účinnost, která dosahuje 



   

 

23 

až 20%. Navíc je prokázána daleko lepší energetická využitelnost, jelikož dokáže pracovat při 
vyšších teplotách a zároveň využívat širšího spektra záření [2]. 

 

Obr. 3-4:Vnitřní uspořádání hybridního FV článku HIT [32] 

 

3.1.9 Organické články 

Někdy taky nazývané Graetzelovi články. Technologie pantentovaná již v roce 1992. 

V odborné literatuře se můžeme také setkat s názvem DSC (Dye-sensitized solar cells). Současná 
technologie spočívá ve struktuře elektrolytu z jódu a vrstvy přírodního barviva, které jsou 
umístěny na nano-trubičkách TiO2 (oxid titaničitý). Jakmile na takto vytvořené články dopadne 
sluneční záření, které projde průhlednou kladnou elektrodou nanesenou na skle, z barviva 

vyrážejí elektrony přes nano-trubičky k záporné elektrodě. Kladně nabitá volná díra v barvivu 

přijme elektron z elektrolytu jódu. Vzniká kladně nabitý iont jódu v elektrolytu, který pak 
postupuje ke katodě, kde přijme elektron a celý proces se opakuje. V létě roku 2013 se podařilo 
teamu prof. Grätzela dosáhnout s takto vyvinutým článkem laboratorní účinnosti 14,1 %. Reálná 
účinnost se pohybuje okolo 10%. Organické solární moduly mají velmi velké uplatnění ve 
stavebnictví a architektuře díky tomu, že jsou průsvitné a barevné. Můžou tak tvořit fasády, nebo 
nahrazovat okna, viz Obr. 3-5 [23], [24]. 

 

Obr. 3-5:Okna budovy tvořené z organických modulů [23] 
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3.2 Technologie solárních panelů 

Krystalické články mývají obvykle výkon okolo 4 W a typické napětí 0,5 V. Aby se zvýšil 
výkon, napětí a aby byla umožněna montáž do venkovních prostředí, kde musí čelit 
atmosférickým podmínkám, vytvářejí se solární moduly. Ty se skládají z jednotlivých článků, 
které jsou zapojeny v sérii do několika větví tak, že katoda je vždy spojena s anodou dalšího 
článku. Spojení probíhá pájením v plně automatickém procesu. Začátek větve a konec větve je 
vyveden ven z modulu. Při výrobě tenkovrstvých modulů odpadá pájení, jelikož jsou články 
elektricky spojeny už z výroby. 

Fotovoltaické články jsou v několika řadách naskládány vedle sebe a poté jsou zapuštěny do 
vrstvy etylen-vinil-acetátu (EVA), která tvoří ochranu před povětrnostními a mechanickými vlivy 
a zároveň články elektricky izoluje. Vzniká obdélníkový tvar. Následuje zapečení, nebo 

zalaminování mezi skleněnou destičku na přední straně a umělohmotnou fólii na straně druhé. 
Sklo, používající se na výrobu, je tvrzené s vysokou propustností světla. Další variantou je 
použití skleněné plotny z obou stran, nahradí se tedy spodní folie. Takto vzniklé moduly jsou 
opatřeny hliníkovým rámem, aby chránili sklo před poškozením. Vyrábí se ovšem i bezrámové 
moduly.  

Solární panely jsou z výroby opatřeny svorkovnicí. Ta je vyrobena z materiálu, který dokáže 
odolávat jak vysokým teplotám, tak i atmosférickým vlivům. Svorkovnice obsahuje obtokové 
diody a připojovací kabely s konektory, díky kterým lze propojit několik modulů za sebe. 
Konektory jsou mezi sebou nezaměnitelné a jsou chráněny proti dotyku.  

Toto je nejběžnější způsob výroby fotovoltaických panelů. Běžný panel má výkon v rozmezí 
od 100 Wp do 300 Wp. Panely je možno různě vizuálně upravovat. Pokud je použito 
různobarevných folií, lze vytvořit zajímavé designové prvky. Naopak za použití průhledné zadní 
fólie lze docílit polo-průhlednosti. Jsou ovšem i speciální metody výroby, kupříkladu solární 
střešní tašky, které lze využít namísto klasické střešní krytiny. Vyrábí se i ohebné, či nerovinné 
moduly, kdy se nepoužívá krycího skla, ale dvou krycích folií [2]. 

 

Obr. 3-6:Solární panel v řezu [35] 
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3.3 Střídače 

Střídač, jinak řečeno měnič, je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud (DC) na 
střídavý proud (AC). Střídavý proud je přizpůsoben frekvenci a velikosti napětí sítě. Pro výrobny 
do 5 kW výkonu se používají střídače jednofázové. Pro výrobny vyšších výkonů se používají 
třífázové střídače a výkon je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází. Existuje několik 
technologicky rozdílných typů střídačů [2], viz. Obr. 3-7. 

 

Obr. 3-7:Různé typy technologií střídačů [2] 

3.3.1 Střídače s transformátorem 

Střídače s nízkofrekvenčním (nf) transformátorem jsou značně ztrátové, navíc se zvyšuje 
hmotnost a velikost celého zařízení.  

Vysokofrekvenční (vf) transformátor je oproti nf transformátoru menší a účinnější. Ke 
správné funkčnosti je ovšem potřeba kvalitních prvků výkonové elektroniky, tudíž se zvyšuje 
cena měniče [2]. 

3.3.2 Střídače bez transformátoru 

Druhou kategorií jsou měniče bez transformátoru. Jejich účinnost je vyšší, než je tomu u 
předchozí kategorie. Nicméně transformátor má jednu nespornou výhodu a tou je galvanické 
oddělení primární DC strany od sekundární AC strany. Tím je zajištěna určitá bezpečnost. U 
střídačů bez transformátoru se musí zajišťovat bezpečnost dodatečným zařízením, nejčastěji 
proudovým chráničem. Pro vyšší pokrytí vstupního napětí je nutno použít snižovacích, či 
zvyšovacích měničů, což vede ke snížení účinnosti [2]. 

3.3.3 Další dělení střídačů 

Dále lze rozdělit měniče podle toho, zda-li jsou řízené sítí, nebo samostatně.  

· Střídače řízené sítí sledují sinusový průběh síťového napětí a informace předávají výkonové 

elektronice. Ta s frekvencí 50 Hz a střídáním směru spíná stejnosměrný proud. Vzniká 

střídavý obdélníkový proud, fázově posunutý oproti síti [2]. 
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· Mnohem častěji se používají samostatně řízené střídače. Ty jsou mnohem kvalitnější a 

účinnější. O řízení výkonové elektroniky se stará mikroprocesor. Frekvence spínání je zde 

mnohem vyšší, tím je možno vytvarovat impulzy podobné co nejvíce sinusovému průběhu – 

říká se tomu šířkově-pulzní modulace. Na rozdíl od měničů řízených sítí, pracují tyto střídače 

i při výpadku sítě. Je tedy nutné ošetřit obvod ochranným zapojením, které dokáže střídač 

při výpadku odpojit. Tato ochrana bývá součásti střídače [2].  

3.4 Nosné konstrukce 

Nosné konstrukce můžeme rozdělit do dvou kategorií a to jako konstrukce určené pro volné 
prostranství, nebo jako konstrukce určené pro budovy. Jelikož se v práci zabývám instalací na 
střeše rodinného domu, budu dále rozebírat pouze konstrukce pro budovy. 

3.4.1 Sedlové střechy 

Sedlové střechy rodinných domů jsou tou nejběžnější a nejlevnější instalací FVE. Hliníkové 
profily se upevňují ke konstrukci střechy, tedy ke krovům, pomocí speciálních háků. Do profilů 
jsou zapouzdřeny panely. Při instalaci je nutné upravit střešní krytinu. Musí se ovšem dbát na to, 
aby nebyla žádným způsobem poškozena těsnost střechy [1], [2]. 

 

Obr. 3-8:Ukázka upevnění FV panelu na sedlové (vlevo) a ploché střeše (vpravo)[36], [37] 

3.4.2 Ploché střechy 

Na konstrukce pro ploché střechy je nutno použít mnohem více materiálu, což se projeví na 

konečné ceně instalace. Konstrukci tvoří ocelové pozinkované trojúhelníkové rámy, na kterých je 
připevněn profil pro uchycení panelů. Pokud to nosnost střechy neumožňuje, použijí se rámy 
hliníkové. Je nutné dodržet určitý rozestup mezi řadami z důvodu vzájemného zastínění. Z toho 

důvodu není využita celá plocha střechy [1], [2]. 

3.4.3 Fasády 

Cena integrace FVE na fasády budov je vyšší než náklady instalace na střechy, nicméně 
pokud bereme fasádu jako celek, úsporu můžeme hledat v nepoužití klasických fasádních 
materiálů, které by se za normálních okolností použily. Účinnost fasádního sytému v důsledku 
sklonu panelů není vysoká. Upevňovací prvky jsou obdobné, jako prvky pro upevňování 
skleněných fasád. Je nutné věnovat pozornost vedení kabelu, které by nemělo narušovat estetický 
dojem [2]. 
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3.5 Určení vhodné technologie 

V předchozích kapitolách byly shrnuty vlastnosti nejpoužívanějších a nejdostupnějších 
technologií FV přeměny. Nyní se zaměřím na výběr vhodné technologie pro různé podmínky 
instalace.  

3.5.1 Výběr vhodné technologie FV přeměny 

V ideálních podmínkách, to je natočení panelů na jih se sklonem okolo 35°, nebo na 
rovinných střechách, není s určením vhodné technologie vůbec problém. Orientace na jih a 

ideální sklon okolo dává nepřeberné množství variant čím a v jakém množství střechu osadit.  

V neideálních podmínkách, například při orientaci střechy na západ se sklonem >45° je 

potřeba uvažovat se všemi negativními faktory. Těmi jsou sklon panelů, natočení, zastínění 
okolím a dále nízká hodnota přímého záření. I tak se výstavba FVE v takových místech může 
vyplatit. Musíme ovšem zvolit tu správnou technologii FV panelů, která i přes určité nevýhody 
způsobené špatným umístěním instalace dokáže investorovi zaručit přijatelnou délku návratnosti.  

K určení té nejvhodnější technologie z hlediska účinnosti a finanční nákladnosti se používají 
speciální programy, kterých je hned několik. Jako příklad uvádím online program Photovoltaic 

Geographical Information Systém. V modelovém případě bude nejvhodnější některá 
z tenkovrstvých technologií, nebo také amorfní křemík. Tyto technologie totiž dokážou 
v porovnání s klasickým krystalickým křemíkem pracovat s daleko větším spektrem slunečního 
záření [11]. 

3.6 Typy připojení FVE 

3.6.1 Grid-off systém 

Grid-off systém, jinak řečeno autonomní systém, se používá především tam, kde je 
nedostupná veřejná síť. Jsou to například chaty, monitorovací stanice v přírodě, dopravní 
signalizace, nebo třeba osvětlení zahradních chodníků. Autonomní systém je tvořen solárním 
generátorem, speciální baterií a ochranným obvodem, chránící baterii před přebíjením, nebo 
nadměrným vybitím. Toto zapojení může napájet spotřebiče stejnosměrným proudem, anebo přes 
měnič proudem střídavým [1]. 

3.6.2 Grid-on systém 

Tento systém zapojení má výhodu v tom, že na rozdíl od autonomního systému je veškerá 
vyrobená energie zpracována. Skládá se ze solárních panelů, střídače, ochranných prvků a 
měřícího, případně i monitorovacího zařízení. Zapojení můžeme rozdělit na dvě rozdílné varianty 
a to pro dodávku do distribuční sítě, nebo pro vlastní spotřebu.  

Zapojení pro vlastní spotřebu využívá tzv. zeleného bonusu. Nejvíce se tohoto zapojení 
využívá na obytných domech. Za hlavním domovním rozvaděčem je zapojen čtyř-kvadrantový 
elektroměr, za nímž následuje domovní rozvod s FV výrobnou a dalším elektroměrem. Energie 

vyrobená pro vlastní spotřebu je měřena elektroměrem a uplatňuje se na ni zelený bonus. 
Nespotřebovaná energie putuje přes čtyř-kvadrantový (4-Q) elektroměr do distribuční sítě viz. 
Obr. 3-9. 

Zapojení pro dodávku do distribuční soustavy je v tzv. výkupním tarifu. Tohoto zapojení se 
využívá všude tam, kde vyrobená energie daleko převyšuje energii spotřebovanou. Nejčastěji 
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jsou to solární parky. Systém tvoří hlavní rozvaděč, za kterým je přes čtyř-kvadrantový 
elektroměr, který měří vyrobenou energii, připojena FV výrobna. K hlavnímu rozvaděči je 
připojen i podružný elektroměr, měřící vlastní spotřebu viz. Obr. 3-10 [1]. 

 

 

Obr. 3-9: Zapojení systému grid-on pro napájení vlastní spotřeby [1] 

 

Obr. 3-10:Zapojení systému grid-on pro dodávku do distribuční sítě [1] 

 

3.6.3 Hybridní systém 

Je to kombinace grid-off systému se systémem grid-on. Počáteční investice je oproti klasické 
instalaci nákladnější, nicméně návratnost je mnohem kratší. Je to způsobeno právě akumulací 
energie do baterií. Naakumulovaná energie je využívána tehdy, kdy již není k dispozici sluneční 
záření. Tento systém je vhodný instalovat na střechy rodinných domů, nebo firem. Primárně jsou 
nabíjeny akumulátory, pokud jsou nabity, systém přesměruje vyrobenou energii k napájení např. 
ohřevu teplé užitkové vody, nebo k napájení klimatizací. Pokud má investor schváleno připojení 
k distribuční síti, může přebytky dodávat do sítě a čerpat dotace.  Ve chvíli, kdy vyrobená a 
naakumulovaná energie nepokryje spotřebu objektu, začne se čerpat energie z distribuční sítě 

[25]. 
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4 LEGISLATIVA PODPORY OZE 
Stát ruší podporu všech FVE zařazených do provozu od 1. ledna 2014 [17]. 

4.1.1 Vývoj cen výkupů a zelených bonusů v jednotlivých letech 

K velkému rozmachu FV systémů došlo v roce 2006. Do tohoto roku sloužily FV výrobny 
spíše jako zkušební a testovací zařízení, které testovali chování různých technologií přeměny 
sluneční energie na energii elektrickou v našich zeměpisných podmínkách. Povětšinou vznikaly 
při výzkumných ústavech, či univerzitách. Výroba elektrické energie z těchto výroben byla 
podřadná. V mnohem rozsáhlejším využití této technologie bránila hlavně cena samotných 
komponent [3].  

Změna nastala až v roce 2005, kdy byl schválen zákon na podporu obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) č.180/2005 Sb. a stal se základním kamenem v podpoře obnovitelných zdrojů 
v České republice. Hlavním důvodem vzniku zákona na podporu OZE bylo zvyšování 
energetické samostatnosti Evropské unie (EU). V Tab. 4-1 byly seřazeny ceny určené 
Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) pro jednotlivé roky, případně i jednotlivé výkonové 
stropy v jednotlivých letech. Ceny jsou uvedeny pro rok, v němž byla výrobna spuštěna a dále 
pak pro rok 2014, kdy se cena vztahuje na elektrárny spuštěné do roku 2013 včetně. Tato cena je 

vyšší, jelikož je upravena indexem PPI, jinak řečeno „průmyslovou inflací“ [3], [4], [18].  

Pro příklad si vyberu období v letech 2006-2008. Majitel solární elektrárny spuštěné v roce 

2006 mohl žádat o zelený bonus ve výši 12590 Kč/MWh. Tato cena se každoročně navyšovala 
indexem PPI a v roce 2014 může majitel za tutéž elektrárnu žádat o zelený bonus ve výši      
14835 Kč/MWh.  

Tab. 4-1: Ceny výkupů a zelených bonusů v letech 2006 až 2014 a jejich navýšení způsobené 

indexem PPI v roce 2014 [6], [8], [10], [12], [14], [15], [16], [17] 

spuštění výrobny instalovaný výkon 
ceny v roce spuštění 

výrobny 
ceny v roce 2014 

od do (včetně) od 
do 

(včetně) 

výkupní 

cena 

[Kč/MWh] 

zelený 

bonus 

[Kč/MWh] 

výkupní 

cena 

[Kč/MWh] 

zelený 

bonus 

[Kč/MWh] 

- 31.12.2005 - - 6280 5670 7418 6688 

1.1.2006 31.12.2007 - - 13200 12590 15565 14835 

1.1.2008 31.12.2008 - - 13460 12650 15180 14450 

1.1.2009 31.12.2009 0 30 12890 11910 14243 13643 

1.1.2009 31.12.2009 30 - 12790 11810 14139 13409 

1.1.2010 31.12.2010 0 30 12250 11280 13265 12665 

1.1.2010 31.12.2010 30 - 12150 11180 13161 12431 

1.1.2011 31.12.2011 0 30 7500 6500 7959 7359 

1.1.2011 31.12.2011 30 100 5900 4900 6264 5534 

1.1.2011 31.12.2011 100 - 5500 4500 5837 5107 

1.1.2012 31.12.2012 0 30 6160 5080 6410 5810 

1.1.2013 30.6.2013 0 5 3410 2860 3478 2878 

1.1.2013 30.6.2013 5 30 2830 2280 2887 2287 

1.7.2013 31.12.2013 0 5 2990 2440 3050 2450 

1.7.2013 31.12.2013 5 30 2430 1880 2479 1879 

1.1.2014 - - - 0 0 0 0 
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5 NÁVRH STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÉ VÝROBNY 

5.1 Vybraná lokalita 

Zvolený rodinný dům se nachází na jihovýchodní Moravě, nedaleko města Zlína, v městské 
části Mladcová. GPS souřadnice domu jsou 49°14'9.834"N, 17°38'48.461"E a leží v nadmořské 
výšce 309 m.n.m. Dům má sedlovou střechu se dvěma vikýři. Střešní krytina je tvořena 
z pálených tašek. Na střeše jsou umístěny dva komíny a dvě střešní okna. Část střechy určená pro 
umístění FVE má jihozápadní orientaci s odklonem od jihu 83° a sklonem 40°. 

5.2 Vhodná technologie FV panelů 

U převážně západně orientované střechy není vhodné použít některou z klasických 
krystalických technologií přeměny, jelikož zde předpokládáme daleko větší podíl nepřímého 
záření. Budeme tedy vybírat mezi tenkovrstvou technologii CIGS a amorfním křemíkem, jelikož 
dokáží lépe pracovat s nepřímým zářením. Obě technologie porovnáme a vybereme tu 

nejvhodnější. 

5.2.1 Výběr panelu 

Na začátku je dobré vědět, jakého výkonu elektrárny chceme vůbec dosáhnout. Ten zvolíme 

na základě spotřeby elektřiny v rodinném domě (RD), vysledované za poslední 4 roky. 

Tab. 5-1: Spotřeba elektřiny v RD za poslední 4 roky 

Období Spotřeba elektřiny [kWh] 

04/2010 – 03/2011 3907 

03/2011 – 03/2012 4405 

03/2012 – 04/2013 5373 

04/2013 – 04/2014 5246 

Jak je z Tab. 5-1 zřejmé, spotřeba se za poslední dva roky ustálila na hodnotě přibližně 
Eroční=5300 kWh. K zjištění možného pokrytí spotřeby FV elektrárnou musíme tuto hodnotu 
snížit koeficientem K. Ve spotřebě je totiž zahrnuta i spotřeba elektřiny v čase, kdy nebude moct 
elektrárna vyrábět, tedy večer, v noci a u západně orientované střechy i časně ráno. Dále je nutné 
uvažovat rozdílnou velikost vyrobené energie v zimních měsících oproti měsícům letním. Na 

základě těchto předpokladů byl zvolen koeficient K=0,28. Výsledná spotřeba, kterou lze tedy 

teoreticky pokrýt je:  

 kWh 

 

 

(5. 1) 

 

Dále byla pomocí programu PVGIS zjištěna roční produkce jednoho křemíkového panelu o 

výkonu Ppanelu=100 Wp v námi projektované lokalitě viz. kapitola 5.1. Křemíkový panel byl 
zvolen z toho důvodu, jelikož databáze programu PVGIS neobsahuje ani jednu z navrhovaných 

technologií, tedy CIGS a a-Si. Pro určení výkonu elektrárny budeme uvažovat, že produkce obou 
technologií bude na vyšší úrovni a potřebný výkon bude tedy ve výsledku menší. Panel vyrobený 
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klasickou křemíkovou technologií dokáže v našich podmínkách ročně vyprodukovat energii 

Epanelu=77,8 kWh. Ze zjištěných dat byl vypočten výkon elektrárny. 

 

 Wp 

 

 

(5. 2) 

 

Potřebný výkon je dle výpočtu PPOTŘ.=1907 Wp, ale za předpokladu použití vhodnější 
technologie byl snížen na P=1800 Wp. Nyní mezi sebou můžeme porovnat obě technologie 
z hlediska ceny za instalovaný výkon, potřebné plochy k montáži a z hlediska jmenovitých 
parametrů. V Tab. 5-2 jsou uvedeny potřebná technická data k panelům, které byly pro potřeby 
našeho návrhu vybrány. 

Tab. 5-2: Technická data porovnávaných panelů [26], [27] 

 
CIGS technologie Amorfní technologie 

Výrobce SOLIBRO SCHOTT 

Model SL2-100 ASI 100 

Jmenovitý výkon Pmpp [Wp] 100 ≥100 

Napětí při jmenovitém výkonu Umpp [V] 68,5 30,7 

Proud při jmenovitém výkonu Impp [A] 1,46 3,25 

Napětí naprázdno U0C [V] 90,1 40,9 

Proud nakrátko ISC [A] 1,68 3,85 

Účinnost η [%] 10,6 6,9 

Teplotní koeficient napětí naprázdno [%/°C] -0,29 -0,33 

Teplotní koeficient proudu nakrátko [%/°C] 0 +0,08 

Rozměry [mm] 1190x789,5 1308x1108 

Cena [Kč/ks] (vč. DPH) 1677 2219 

 

Pokud mezi sebou porovnáme jednotlivá data, můžeme si všimnout značných rozdílů. 
Nejvíce patrný je rozdíl v napětí panelu jak při jmenovitém výkonu, tak naprázdno. Panely na 
bázi CIGS mají více než dvojnásobnou hodnotu napětí oproti panelům amorfním. To znamená, že 
budou muset být rozděleny do více stringů, než tomu bude u panelů SCHOTT a to předpokládá 
větší spotřebu kabelů a jistících prvků. Naproti tomu rozměry jsou u výrobce SOLIBRO znatelně 
menší, panel zabere plochu 0,94 m2, SCHOTT ASI 100 zabírá plochu 1,45 m2

. Z toho plynou 

vyšší náklady na výstavbu a-Si panelů, jelikož bude spotřebováno více metrů hliníkových profilů 
a více ukotvovacích prvků. Další prodražení se předpokládá za samotnou práci, jejíž délka se 
s větší plochou prodlouží a promítne na ceně. 

Mezi rozhodující faktory nepochybně patří i výkonová stálost. Z teoretických poznatků víme, 
že a-Si panely mají daleko rychlejší degradaci, naproti tomu CIGS technologie vyniká svou 
poměrně vysokou stálostí. 

Dalším z podstatných rozdílů je samotná cena panelů. Výrobce SOLIBRO udává cenu 
panelů SL2-100 ve výši 1677 Kč (vč. DPH), naproti tomu výrobce SCHOTT uvádí cenu panelů 
ASI 100 ve výši 2219 Kč (vč. DPH). Rozdíl v ceně je tedy 542 Kč. Při uvažování výkonu 
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elektrárny P=1,8 kWp je zapotřebí 18 kusů panelů o výkonu 100 Wp. Rozdíl v ceně bude tedy 
18x větší a bude činit 9756 Kč (vč. DPH). 

Na základě těchto poznatků bylo rozhodnuto, že použití amorfních panelů od firmy 
SCHOTT nebude v našem případě tak výhodné, jako použití technologie CIGS od firmy 

SOLIBRO, model SL2-100, viz Tab. 5-3. 

 

Tab. 5-3: Technická data zvoleného panelu SOLIBRO SL2-100 [26] 

Zvolený panel 
Výrobce SOLIBRO 

Model SL2-100 

Technologie CIGS 

Jmenovitý výkon Pmpp [Wp] 100 

Napětí při jmenovitém výkonu Umpp [V] 68,5 

Proud při jmenovitém výkonu Impp [A] 1,46 

Napětí naprázdno U0C [V] 90,1 

Proud nakrátko ISC [A] 1,68 

Účinnost η [%] 10,6 

Teplotní koeficient napětí naprázdno [%/°C] -0,29 

Rozměry [mm] 1190x789,5 

Počet kusů  18 

Cena [Kč/ks] (vč. DPH) 1677 

5.3 Výběr střídače 

Pro účely našeho návrhu byl zvolen jednofázový střídač od firmy Delta, s označením Solivia 
2.0 EU G4 TR s parametry viz. Tab. 5-4. 

Tab. 5-4: Technická data zvoleného střídače Delta [28] 

Zvolený střídač 

Výrobce Delta 

Model Solivia 2.0 EU G4 TR 

Vstupní DC strana 

 Jmenovitý výkon PnDC [W] 2200 

Rozsah napětí Umpp [V] 150-480  

Dovolený rozsah napětí [V] 125-600 

Maximální proud Imax [A] 15 

Výstupní AC strana 

 Jmenovitý výkon PnAC [W] 2000 

Jmenovitý proud InAC [A] 8,7 

Účinnost η [%] 93,1 

Cena [Kč/ks] (vč. DPH) 17514 
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Nyní musíme zvolit vhodný počet stringů a jednotlivých panelů ve stringu tak, abychom 
splnili stanovené napěťové i proudové meze střídače uvedené v Tab. 5-4. Je důležité si uvědomit, 
že všechny stringy musí mít stejný počet panelů z důvodu jejich následného paralelního spojení 
v rozvaděči. V úvahu přichází několik kombinací, z nichž jako nejvhodnější byla zvolena 
varianta 6 stringů, každý po 3 panelech. Kontrolu na vhodně zvolený počet stringů musíme udělat 
jak pro napětí v pracovním bodě (MPP), tak pro napětí naprázdno a celkový DC proud, viz. Tab. 

5-5 a Tab. 5-6. Napětí jsou přepočtena pro teploty -15 °C a +70 °C. Toto teplotní rozmezí bylo 
zvoleno na základě vysledovaných klimatických podmínek v naší lokalitě. 

 

Tab. 5-5: Maximální a minimální DC napětí na střídači 

 npanelů [ks] Umpp-15°C [V] U0C-15°C [V] Umpp70°C [V] U0C70°C [V] 

string 3 230,7 303,5 180,3 237,2 

 

Tab. 5-6: Maximalní DC proud na střídači 

nstringů Impp [A] 

6 8,76 

 

 

Obr. 5-1: V-A char. panelu SOLIBRO SL2 v závislosti na intenzitě slunečního záření a teplotě 

[26] 

Pokud porovnáme hodnoty maximálního a minimálního vstupního DC napětí do střídače 
s povolenými hodnotami, které uvádí výrobce, zjistíme, že námi zvolený počet stringů je 
v předepsané mezi. Výrobce uvádí rozmezí napětí v pracovním bodě 150-480 V, minimální 
napětí bylo vypočteno při +70 °C a to 180,3 V. Jako maximální napětí bylo vyhodnoceno napětí 
naprázdno při -15°C a to 303,5 V, což také splňuje výrobcem udaný rozsah 125-600 V. Velikost 

DC proudu v MPP je 8,76 A, také je tedy splněna podmínka stanovená výrobcem IDC ≤ 15 A. Na 

Obr. 5-1 je vyobrazena V-A charakteristika panelu v závislosti na různé intenzitě slunečního 
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záření a teplotě. Je zde patrné, že se zhoršujícími se podmínkami rapidně klesá proud a tedy i 
celková výkonnost panelu. 

 

5.4 Návrh rozvržení panelů na střeše RD 

Jako nejekonomičtější rozvržení panelů z hlediska výstavby FVE byla zvolena varianta 

vyobrazena na Obr. 5-2. Skládá se z 5 řad panelů, kdy jsou 4 řady po 3 panelech (4x3) a 1 řada po 
2 panelech (1x2). V horních řadách jsou panely situovány na výšku, ve spodní řadě jsou 
z estetického hlediska situovány na šířku, což nemá na funkčnost žádný vliv. Při této variantě 
bude spotřebováno nejméně kotvících a upevňovacích prvků. Předpokládaný stín komína, který 
se nachází 1,93m od nejbližšího panelu, by neměl ovlivňovat výkonost žádného z panelů. 

 

Obr. 5-2:Navrhované rozvržení panelů na střeše RD 
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5.4.1 Konstrukce 

K upevnění FV panelů na sedlovou střechu RD se používají hliníkové profily. Ty jsou ke 
střešním krovům upevněny pomocí speciálních háků. Krajní panely jsou k profilu upevněny 
držáky ve tvaru písmene „Z“, středové (vnitřní) panely jsou přichyceny držáky ve tvaru písmene 
„T“, kdy každý „T“ profil upevňuje vždy dva panely najednou. Na naši střechu bude dle výpočtů 
potřeba  8 kusů hliníkových profilů o délce 4,3m, 2 kusy hliníkových profilů o délce 3,15m, 40 ks 

střešních háků, 20 ks držáků „Z“ a 26 ks držáků „T“ viz. Obr. 5-3. Hliníkové profily 4,3m budou 

následně zakráceny do takové délky, aby bylo umožněno bezproblémové přichycení panelů a 
zároveň takové, aby nenarušovaly estetický dojem. 

 

Obr. 5-3:Konstrukce FV panelů 
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5.5 Zapojení, jištění a ochrany  

Fotovoltaické panely se zapojují ve stringu do série. V našem případě máme 6 stringů po 3 
panelech, tedy 6 sériových spojení 3 panelů, jak je vyobrazeno na Obr. 5-4. Panely jsou již 
z výroby opatřeny DC kabely spolu s konektory. Plus a mínus konektory jsou označeny buďto 
barevně, nebo nápisem, takže jsou nezaměnitelné. Začátek o konec každého sériového spojení 
panelů je vyveden kabelem Flex-Sol 4 mm

2
 připraveným střešním průchodem do FVE rozváděče, 

jak je naznačeno na Obr. 5-4. Kabely jsou připevněny ke konstrukci, aby nebyly vystaveny 

vnějším vlivům, tj. větru, vodě a sněhu. Celková délka kabelů Flex-Sol 4 mm
2
 je 27 metrů. 

 

 

Obr. 5-4:Spojení panelů ve stringu (zelená) a vyvedení do střešní průchodky (růžová) 

 

FV rozváděč a střídač jsou umístěny 1,5 m pod střešním prostupem. V rozváděči je každý 
string jištěn pojistkovými odpojovači s válcovými pojistkami o jmenovitém proudu Inp=2 A a 

jmenovitém napětí Unp=1000 V DC. Následně jsou mezi sebou stringy paralerně propojeny a 
svedeny do DC strany střídače.  
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Ochrana střídače na DC straně před indukovaným a atmosférickým přepětím způsobeným 
úderem blesku je řešena přepěťovou ochranou, spojením na společný potenciál a uzemněním 
stávajícím hromosvodem. Přepěťová ochrana byla vybrána s maximálním pracovním napětím          
UnPODC=500 V DC, což je více než napětí naprázdno při -15 °C U0C-15°C=303,5 V  a zároveň 
méně, než maximální dovolené DC napětí na střídači UDCMAX=600 V. 

Střídač je s FV rozváděčem na AC straně spojen kabelem CYKY-J 3x2,5. Zvolený průřez je 
určen na základě minimalizování ztrát na vedení. Spojení je provedeno přes jistič Inj=10 A, 

jelikož je jmenovitá hodnota proudu střídače InAC=8,7 A. AC strana střídače je ve FV rozváděči 
též chráněna přepěťovou ochranou se jmenovitým napětím UnPOAC=230 V.  

FV rozváděč musí být opatřen stykačem, se kterým je možno dálkově odpojit výrobnu od 
DS. Tento stykač je řízen provozovatelem distribuční soustavy přes hromadné dálkové odpojení 
(HDO). Navrhnut byl stykač se jmenovitou hodnotou proudu InS=16 A. Dále byl rozváděč 
opatřen kontrolkou, signalizující stav „pod napětím“/ „odpojeno“ a jednofázovým vypínačem se 

jmenovitou hodnotou proudu InV=16 A. Posledním modulem, osazeným ve FV rozváděči je 
digitální wattmetr, který nám měří vyrobenou energii. 

FV rozváděč je spojen s rozváděčem rodinného domu kabelem CYKY-J 3x2,5 přes jistič se 
jmenovitým proudem  Inj=10 A, který je přidán do stávajícího rozváděče RD.  

Elektroměrný rozváděč je nutné také upravit. Distributor na základě naší žádosti nahradí 
stávající elektroměr za elektroměr čtyř-kvadrantový (4-Q), který měří jak energii koupenou od 

dodavatele, tak i energii dodanou naší výrobnou do DS (tzv. přebytky). Dále opatří 
elektroměrnou skříň hromadným dálkovým odpojením. 

Jednopólové schéma je rozděleno do 3 obrázků. Na Obr. 5-5 je zobrazeno zapojení hlavní 
domovní skříně (HDS) spolu s rozváděčem rodinného domu (R-RD) a HDO. Rozváděč 
fotovoltaické elektrárny (R-FVE) je rozdělen do dvou obrázků a to na Obr. 5-6, kde je strana AC 

a na Obr. 5-7, kde je strana DC, střídač a připojení AC strany přes jednofázový jistič. Na Obr. 5-8 

je liniové schéma, zobrazující propojení HDS, všech rozváděčů mezi sebou a také řízení 
elektrárny pomocí HDO. 
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Obr. 5-5:Jednopólové schéma (1.část) 
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Obr. 5-6: Jednopólové schéma (2.část) 
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Obr. 5-7: Jednopólové schéma (3.část) 



   

 

41 

 

Obr. 5-8: Liniové schéma 
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5.6 Přihlášení FVE k distribuční soustavě 

FVE nemůžeme připojit k DS, aniž bychom měli patřičná povolení. Pokud chceme vyrábět 
elektřinu za pomocí FVE, je nutné provozovateli distribuční soustavy (PZD) dodat několik 
dokumentů [7]: 

- Žádost o připojení (o udělení licence) 
- Katastrální mapu s vyznačeným objektem výstavby výrobny + výpis z katastru 

nemovitostí 
- Seznámení s veškerými ochranami s potřebnými údaji o druhu, zapojení, výrobci a funkci 

ochrany 

- Parametry zkratové odolnosti předávací stanice 

- Zkušební protokoly střídačů k předpokládaným harmonickým a meziharmonickým 
proudům, impedance pro frekvence HDO (183-283 Hz) 

Na základě výše uvedené žádosti a další potřebné dokumentaci provozovatel může a nemusí 
udělit souhlasné stanovisko k připojení. Žádost je posouzena s ohledem na [8]: 

- Lokalitu a způsob připojení 
- Kvalitu dodávky elektřiny 

- Velikost žádaného rezervního příkonu 

- Charakter zpětného vlivu výrobny na DS 

Provozovatel DS má 30 dnů od přijetí žádosti na určení stanoviska. Pokud je žádost kladně 
vyřízena, určí provozovatel DS [8]: 

- Místo a způsob připojení výrobny, předávací místo a určení vlastnictví 
- Datum připojení 
- Typ a rozmístění měřících přístrojů provozovatele distribuční soustavy 

- Velikost podílu žadatele na finančních nákladech PZD při připojení výrobny k DS a 

rezervování výkonu 

5.7 Kalkulace ke zvolenému rozvržení 
V Tab. 5-7 je zobrazena celková kalkulace výstavby námi navrhované FV výrobny. Ceny 

jsou uvedeny včetně DPH. Předpokládá se výstavba víceméně svépomocí, pouze k osazení 
nosných háků a hliníkových profilů by byl pozván tesař. Ceny komponentů jsou uvedeny tak, jak 
jsou dostupné na internetových obchodech. Panely a střídač byly naceněny firmou Plaan czech 
s.r.o, zabývající se mimo jiné i výstavbou FVE. 

Výsledná cena vyprojektované FVE je 85219 Kč (vč. DPH). 
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Tab. 5-7:Celková kalkulace výstavby vyprojektované FVE 

prvek kalkulace n [ks] Cena [Kč/ks] 
(vč. DPH) 

Cena celkem [Kč] 
(vč. DPH) 

Panel Solibro SL2-100 18 1677 30186 

Střídač Delta Solivia 2.0 EU G4 TR 1 17514 17514 

Hliníkový profil (4,3 metru) 8 870 6960 

Hliníkový profil (3,15 metru) 2 640 1280 

Střešní hák+šroub+matice 40 251 10040 

Krajní držák "Z"+šroub+matice 20 53 1060 

Středový držák "T"+šroub+matice 26 57 1482 

Kabel Flex-Sol 4mm
2
 (1 metr) 27 15 405 

Kabel CYKY-J 3x2,5 (1 metr) 10 16 160 

Konektory 12 56 672 

Střešní kabelová průchodka Venduct 1 783 783 

Pojistkový odpojovač OEZ OPF10 -2 6 149 894 

Pojistka válcová Hager, 2A gR, 1000V DC 12 14 168 

Svodič přepětí CITEL DS 50 PV 500 1 2391 2391 

Svodič přepětí CITEL DS42-230 TN 2 1 1568 1568 

Jistič 10A/2/B, 6kA, Bonega 1 141 141 

Jistič 10A/1/B, 10kA, OEZ 1 116 116 

Stykač Kanlux JVC2-20/2 2p 1 218 218 

Vypínač Schneider Electric A9S60220 1 294 294 

Elektroměr MANELER 9901D 1 508 508 

Signalizační světlo ETI L1 zelená 1 117 117 

Rozvodnice Schrack BK080103 1 512 512 

Práce (hodina) 4 500 2000 

Dopravné 1 1500 1500 

Licence 1 1000 1000 

Revize 1 2500 2500 

Další náklady spojené s přihlášením FVE 1 750 750 

celkem 85219 
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6 ZHODNOCENÍ FVE VÝROBNY 

6.1 Roční produkce energie 

Ke zjištění roční produkce námi navrhovaného systému použijeme výpočtový software 
PVSOL Expert 4.0 [12]. Ten obsahuje širokou databázi výrobců a jejich produktů. V nabídce 
nalezneme i námi vybrané komponenty, tedy panely SOLIBRO SL2-100 a střídač DELTA 
Solivia 2.0. V dalších krocích je nutné zadat celkový výkon elektrárny s čímž úzce souvisí počet 
zvolených panelů, dále lokalitu výstavby, sklon panelů, azimut a počet stringů viz. Tab. 6-1. 

Tab. 6-1Parametry potřebné pro výpočet předpokládané roční produkce 

typ panelu SOLIBRO SL2-100 

typ střídače DELTA Solivia 2.0  

Celkový počet panelů 18 ks 

počet stringů 3 

lokalita Zlín 

sklon panelů 40° 

azimut 83° (Jiho-Západ) 

6.1.1 Vypočtené hodnoty 

Na základě zadaných parametrů nám program PVSOL Expert vypočítal předpokládanou 

roční produkci ve výši Evypočtená=1506 kWh. Tato produkce je součtem vyrobené energie za celý 
rok, tedy výroby v jednotlivých měsících. Z Obr. 6-1 je patrné, jak se produkce v jednotlivých 

měsících mění. Od listopadu do února je měsíční produkce el. energie menší než 50kWh, naproti 
tomu v měsících květen až srpen je produkce okolo 200kWh měsíčně. 

 

Obr. 6-1:Roční produkce energie v průběhu roku 

6.2 Ekonomické zhodnocení systému 

Od 1.1.2014 byla zrušena veškerá podpora fotovoltaických elektráren [17]. Návratnost 
systému bude tedy závislá pouze od vlastní spotřeby pokryté fotovoltaickou elektrárnou. 
V kapitole 5.2.1 bylo vypočteno předpokládané možné pokrytí celkové roční spotřeby 
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v navrhovaném RD fotovoltaickou elektrárnou, na základě které byl zvolen špičkový výkon FVE. 
Pokud tuto hodnotu porovnáme s hodnotou vypočtenou v program PVSOL Expert viz. Tab. 6-2, 

zjistíme, že jsou velmi podobné a že špičkový výkon byl zvolen správně. 

Tab. 6-2:Porovnání vypočtené roční produkce FVE a spotřeby, kterou je možné teoreticky pokrýt 

Evypočtená Eteoret. 

1506 kWh 1484 kWh 

 

Jelikož jsme výkon elektrárny navrhovali tak, abychom spotřebovali veškerou vyrobenou 
energii přímo v domě, nebudeme ve výpočtech uvažovat prodej přebytků. Nesmíme ovšem 
zapomenout na mírnou degradaci panelů, kterou budeme uvažovat ve výši 1% ročně. Dalším 
faktorem je cena elektřiny, která není stálá, každoročně se mění. V našem případě budeme tedy 
uvažovat meziroční nárůst ceny elektřiny o 0,5%. 

V RD se využívá dvoutarifového sazebníku distribuce D 25d od společnosti E.ON 

Distribuce, a.s. Dodávka elektřiny je řešena společností E.ON Energie, a.s., u níž je sjednán 
sazebník  E.ON ElektřinaAku. Ceny jsou zobrazeny souhrnně na Obr. 6-2 v pravém sloupci [29].  

 

Nízký tarif (NT) pracuje v našem případě 8 hodin denně (8/24 h). Není ovšem už striktně 
dáno, ve které hodiny to je.  Spínání řídí distributor. Budeme tedy předpokládat, že na NT 
distributor přepíná mimo špičku, tedy hlavně přes noc a jen z menší části přes den. Pro náš 
výpočet úspory budeme uvažovat, že domácnost jede v době výroby elektřiny z FVE, tedy přes 

den, z 80% na vysoký tarif (VT) a jen z 20% na NT. 

Obr. 6-2:Sazebník cen dodávky a distribuce elektřiny od společnosti EO.N [29] 
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Tab. 6-3:Výpočet teoretické návratnosti investice do FVE 

 

roční 

produkce 

využití 

ve VT 

(80%) 

využití 

v NT 

(20%) 

cena VT cena NT 
roční úspora 

(bez DPH) 

roční úspora 

(vč. DPH) 

investice 

(vč.DPH) 

celková 

úspora 

(vč.DPH) 

rok [kWh] [kWh] [kWh] [Kč/kWh] [Kč/kWh] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] 

1 1506,0 1204,8 301,2 3,8301 1,5987 5096,078 6166,255 0 6166,25 

2 1490,9 1192,8 298,2 3,8493 1,6067 5070,343 6135,115 0 12301,37 

3 1476,0 1180,8 295,2 3,8685 1,6147 5044,738 6104,133 0 18405,50 

4 1461,3 1169,0 292,3 3,8879 1,6228 5019,262 6073,307 2500 21978,81 

5 1446,7 1157,3 289,3 3,9073 1,6309 4993,914 6042,637 0 28021,45 

6 1432,2 1145,8 286,4 3,9269 1,6391 4968,695 6012,121 0 34033,57 

7 1417,9 1134,3 283,6 3,9465 1,6473 4943,603 5981,760 0 40015,33 

8 1403,7 1123,0 280,7 3,9662 1,6555 4918,638 5951,552 2500 43466,88 

9 1389,7 1111,7 277,9 3,9861 1,6638 4893,799 5921,497 0 49388,38 

10 1375,8 1100,6 275,2 4,0060 1,6721 4869,085 5891,593 0 55279,97 

11 1362,0 1089,6 272,4 4,0260 1,6804 4844,496 5861,841 0 61141,81 

12 1348,4 1078,7 269,7 4,0461 1,6888 4820,032 5832,238 2500 64474,05 

13 1334,9 1067,9 267,0 4,0664 1,6973 4795,691 5802,786 0 70276,83 

14 1321,5 1057,2 264,3 4,0867 1,7058 4771,472 5773,481 0 76050,31 

15 1308,3 1046,7 261,7 4,1071 1,7143 4747,376 5744,325 0 81794,64 

16 1295,2 1036,2 259,0 4,1277 1,7229 4723,402 5715,317 2500 85009,96 

17 1282,3 1025,8 256,5 4,1483 1,7315 4699,549 5686,454 0 90696,41 

18 1269,5 1015,6 253,9 4,1691 1,7402 4675,816 5657,738 0 96354,15 

19 1256,8 1005,4 251,4 4,1899 1,7489 4652,203 5629,166 0 101983,31 

20 1244,2 995,4 248,8 4,2109 1,7576 4628,710 5600,739 2500 105084,05 

 

V Tab. 6-3 je výpočet teoretické úspory díky výrobě vlastní elektřiny za pomocí FVE. Je zde 

zahrnuta degradace panelů, navyšování cen elektřiny a v neposlední řadě i potřebné revize FV 
systému, které jsou nutné provádět každé 4 roky. Revize jsou započteny do investic. 
Nepředpokládáme ovšem jakékoliv další nutné investice, které mohou přijít s poruchou některého 
ze zařízení. Pokud porovnáme náklady na výstavbu FVE s úsporami v podobě nižších nákladů na 
elektřinu od distributora, vrátí se nám investice do FVE zhruba po 16 letech. Úspora na konci 16. 

roku je přibližně 85 010 Kč, naproti tomu výstavba FVE přišla na 85 219 Kč. Celkově úspory za 
elektřinu jsou na konci 20. roku 105084 Kč. 
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7 ZÁVĚR 
Bakalářská práce seznamuje se současnými podmínkami slunečního záření na území České 

republiky, s dostupnou technologií přeměny a se stávající legislativou. Dále je zde zhotoven 
konkrétní návrh střešního fotovoltaického systému. 

Pro návrh byl vybrán rodinný dům, ležící na východní Moravě, asi 1 km od města Zlína. V 
této lokalitě můžeme očekávat vysoký počet jasných dnů, s čímž je úzce spjata i vysoká hodnota 
celkového ročního ozáření. Střecha, určená pro návrh, má jihozápadní orientaci s odklonem od 

jihu 83° a má sklon 40°. Střešní krytina je tvořena z pálených tašek. 

Na základě vysledované spotřeby v domě byla určena výkonost výrobny tak, aby bylo možno 
veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovat přímo v místě objektu. Špičkový výkon elektrárny byl 
zvolen 1,8 kWp. V návrhu jsme dále porovnávali dvě různé technologie přeměny, technologii 
amorfního křemíku a technologii CIGS. Po vzájemném porovnání jsme vybrali technologii CIGS 

od výrobce SOLIBRO. Každý panel je o výkonu 100 Wp  a v návrhu bylo použito 18 kusů. 
Střídač byl zvolen se jmenovitým výkonem 2000 W. Mezi dalšími náklady jsou konstrukční 
prvky, kabeláž, rozvodnice včetně vybavení, montáž, revize a licence. Celkové náklady na 

výstavbu jsou ve výši 85219 Kč. 

V následující kapitole byl proveden výpočet předpokládané roční produkce vyprojektované 
výrobny. Již při návrhu jsme provedli výpočet energie, kterou je teoreticky možné pokrýt 
z fotovoltaické elektrárny a k této hodnotě jsme se chtěli co nejvíce přiblížit. Předpokládaná 
hodnota možného pokrytí byla stanovena ve výši 1484 kWh ročně, výrobna nám dle výpočtu 
dokáže ročně vyprodukovat energii ve výši 1506 kWh. Jelikož jsou hodnoty velmi podobné, 
budeme předpokládat, že veškerá vyprodukovaná energie bude opravdu v objektu i spotřebována.  

V posledním kroku bylo provedeno ekonomické zhodnocení systému. Jelikož je od 1.1.2014 
zastavena veškerá podpora slunečních elektráren ze strany státu, bylo nutné spoléhat pouze na 
vlastní spotřebu v domě. Výkup přebytků nebyl brán v potaz. V návrhu jsme uvažovali, že 
meziroční pokles výkonnosti panelů z důvodu stárnutí je 1% a zároveň, že meziroční nárůst ceny 
elektřiny je 0,5%. Dále jsme předpokládali 100% bezporuchovost systému po dobu 20 let. 
Systém by měl dle našich předpokladů a výpočtů dosáhnout návratnosti na konci 16. roku. Poté 
by měl po dobu své životnosti vytvářet úspory na elektřině ve výši přibližně 5500 Kč ročně. 

Na základě současného stavu legislativy v České republice, kdy fotovoltaika není nijak 
podporována, nelze jednoznačně doporučit investici do výstavby fotovoltaické výrobny. Jako 

stěžejní prvek je v tomto případě vlastní spotřeba domu. Pokud má dům vysokou spotřebu 
elektrické energie, může se výstavba vyplatit. V tom případě doporučuji osadit systém zařízením, 
které nám dokáže účinně směřovat vyprodukovanou energii do energeticky náročnějších 
spotřebičů. Tím by se zvýšilo i možné pokrytí spotřeby vlastní výrobnou a tím i celková úspora. 
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