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Aplikace fotočlánků
V roce 1954 vznikly první prakticky využitelné křemíkové fotovoltaické články 

Významné pro rozvoj fotovoltaiky byly aplikace v kosmonautice

Na obr. je družice Vanguardd I, vypuštěná roku 1958, na níž byly poprvé
použity sluneční články 

V kosmonautice našla fotovoltaika 
nenahraditelné místo. Většími či 
menšími slunečními panely jsou 
opatřeny umělé družice i kosmické
sondy mířící ke vzdáleným 
planetám sluneční soustavy. 
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Kosmonautika

• první dálkově ovládaný vesmírný "robot" -
vozítko Lunochod, které jezdilo po 
měsíčním povrchu v roce 1970 
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Kosmonautika

• vozítko z amerického programu Mars 
Pathfinder, které zkoumalo povrch Marsu 
v roce 1997 
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Kosmonautika

• Od roku 1998 obíhá na oběžné dráze ve 
výšce kolem 400 km mezinárodní vědecká
stanice ISS
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Kosmonautika
• Základní parametry napájecích solárních zdrojů

stanice ISS:
• 262 400 fotovoltaických článků je sestaveno do 

8 polí, každé má rozměry 34 m x 11 m. 
• Celková plocha fotočlánků je 2 500 m2. 
• Při každém oběhu je stanice 32 minut ve stínu 

Země a po tuto dobu je napájena z náhradních 
baterií. 

• Spotřeba elektrické energie je 110 kW, z toho 60 
kW pro vědecké přístroje. 
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Letectví

• Konstruktérem prvního letounu, poháněného 
sluneční energií, byl Paul MacCready. Jeho 
létající křídlo nazvané Solar Challenger vzlétlo 
poprvé 20. listopadu 1980 

• V roce 1981 přelétlo přes průliv La Manche z 
Francie do Anglie. Více než 16 000 
fotovoltaických článků na křídle o rozpětí přes 14 
m poskytovalo výkon kolem 2,7 kW. 
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Letectví
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Letectví

• NASA

solární letoun -
Pathfinder Plus rozpětí
36 metrů napájely 
fotočlánky o celkovém 
výkonu 12,5 kW. Při 
testovacích bezpilotních 
letech byla dosažena 
řada letových rekordů, 
například maximální
výška 24 700 m. 
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Letectví

• NASA
solární letoun Helios- rozpětí
75,3 m, plocha křídla 186,6 m2, 
hmotnost 600 kg 
14 elektromotorů s výkonem po 
1,5 kW, vrtule o průměru 2 m 
zdroj energie - 62 120 
oboustranných fotovoltaických 
článků
lithiové baterie jako náhradní
zdroj při snížené intenzitě světla 
typická rychlost letu 30 - 40 km/h 
maximální dosažená výška asi 
30 000 m (r. 2001) 
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Doprava

• Lodě
Jedním z mála sériově
vyráběných a komerčně
používaných dopravních 
prostředků, poháněných 
sluneční energií, jsou čluny s 
poetickým jménem Sluneční
námořník. Solar Sailor
Catamaran
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Doprava

• Lodě
Délka 20 metrů pojme100 
pasažérů, maximální rychlosti 12 
uzlů. Fotovoltaické panely o 
celkovém výkonu 12 kW . Pohon 
lodi dvěma elektromotory je řešen 
jako hybridní. Elektromotory jsou 
napájeny z baterií, které se dobíjí:
elektřinou z rozvodné sítě (v 
přístavu) 
elektřinou z fotovoltaických panelů
(při plavbě) 
generátorem, poháněným 
plynovým nebo dieselovým 
motorem (při plavbě) 
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Doprava

• Auta
V roce 2005 v australském 
Melbourne vozítko AURORA. 
Aurora vytvořila 8 světových 
rekordů a zvítězila i závodě kolem 
Austrálie, při němž urazila 13 504 
km za 24 dnů. Konstrukce 
jednomístného vozidla z 
kompozitních materiálů má při 
délce 4 600 mm a šířce 2 000 mm 
hmotnost včetně baterií pouhých 
165 kg. 
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Doprava

• Auta
Povrch karosérie je v maximální
míře pokryt galium-arsenidovými
fotovoltaickými panely s celkovým 
výkonem 1 900 W. Použitý 
materiál přeměňuje sluneční
energii na elektřinu s účinností
24 % - 26 %. Pohon zajišťuje 
speciální elektromotor o hmotnosti 
jen 15 kg a výkonu 1,8 kW. Aby 
mohlo vozítko pokračovat v jízdě i 
při krátkodobě snížené intenzitě
osvětlení, je vybaveno lithiovou
baterií. 
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Zdroj energie

• V horách
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Zdroj energie

• V domácnosti



17

Zdroj energie

• V energetice



18

Princip fotovoltaických článků

• přeměna světelné energie na elektrickou 
pomocí PN přechodu (velkoplošná
polovodičová dioda , na jejíž přechod PN  
dopadá světlo.) Nejčastěji používaným 
materiálem je křemík. 
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Princip

• Elektromagnetické záření je vyzařováno a 
pohlcováno nespojitě, v jistých "kvantech 
energie" - fotonech. Energie fotonu E je 
nepřímo úměrná vlnové délce záření:

• h = 6,6.10-34 J.s ... Planckova konstanta
c = 300 000 km/s ... rychlost světla
... vlnová délka záření
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Princip

1 eV = 1,6.10-19 J ... 1 nm = 10-9 m
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Princip

• Aby se z krystalové mřížky křemíku 
uvolňovaly elektrony, musí mít fotony 
záření energii aspoň 1,12 eV. Fotony 
záření s kratší vlnovou délkou (např. 
fotony viditelného světla) mají dostatek 
energie a elektrony mohou z mřížky 
uvolnit. Záření s větší vlnovou délkou 
(např. mikrovlny) fotovoltaický jev 
nevyvolají .
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Princip

• Vodivost typu P (pozitivní): Zabudují-li se 
do krystalové mřížky křemíku atomy 
trojmocného prvku se třemi valenčními 
elektrony, např. india, V místě nenasycené
vazby vznikne "díra" s kladným nábojem. 
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Princip

• Vodivost typu N (negativní):V krystalu 
křemíku jsou některé atomy nahrazeny 
pětimocnými atomy, např. fosforu nebo 
arzenu. Vzniknou volné elektrony
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Princip

• Základem je plátek krystalického křemíku 
typu P s příměsí india nebo boru. Na horní
straně se difůzí fosforu vytvoří vrstvička 
asi 500nm silná (typ N)

Šedá barva jsou vodivé
kontakty
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Princip

• Přechod PN odděluje náboje, dopadající
světlo uvolňuje elektrony, ty se hromadí, 
vzniká elektrické napětí cca 0,6 V
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Princip

• Připojením spotřebiče se začnou kladné a 
záporné náboje vyrovnávat, obvodem 
začne protékat elektrický proud.
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Princip

• článek má jen velmi malé využití. Proto se 
články podle požadovaného napětí a 
odebíraného proudu spojují a vytvářejí
fotovoltaický modul. Spojením více 
modulů vzniká fotovoltaické pole.  
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Výroba

• Základní surovina je křemíkový ingot 
hmotnosti asi 100 kg, průměru kolem 14 
cm a délce přes 80 cm. Křemík s příměsí
bóru (polovodič typu P) musí splňovat 
velmi přísná kritéria - 1 atom bóru připadá
přibližně na 5 000 000 křemíkových 
atomů. 
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Výroba

• Rozřezání ingotu na destičky o tloušťce 
asi 0,3 mm. Tyto destičky jsou základem 
budoucích fotovoltaických článků. 
Rozřezáním ingotu se získá asi 750 
destiček o celkové hmotnosti kolem 40 kg. 
Zbytky ingotu se vracejí k roztavení a 
opětovnému zpracování. 
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Výroba

• Leptání destiček, kterým se odstraní
poškození jejich povrchu při řezání. 
Výsledkem je texturovaný povrch. Na 
povrchu se vytvoří miniaturními křemíkové
pyramidy, snižující odraz světla. Touto 
operací se výrazně zvyšuje účinnost 
budoucího fotočlánku 
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Výroba

• Difundování fosforu a vytvoření tenoučké
vrstvy polovodiče typu N. Původní kruhový 
tvar destiček se ořeže na čtverce se 
zaoblenými rohy. 
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Výroba

• Antireflexní vrstva z nevodivého nitridu 
křemíku má za úkol snížit odrazivost 
povrchu, podobně jako texturování
leptáním. Chrání také povrch před 
mechanickým poškozením. Antireflexní
vrstva má tloušťku asi 80 nm a je příčinou 
modravého zbarvení povrchu fotočlánků. 



33

Výroba

• Vodivé kontakty pro odběr elektřiny z 
fotočlánku se zhotovují sítotiskovou
metodou. Kontakty se při vysoké teplotě
zataví přes antireflexní vrstvu až do 
křemíkového materiálu.  
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Výroba

• Měření a třídění je závěrečnou fází výroby. 
Článek se ozařuje světlem odpovídajícím 
slunečnímu záření o intenzitě 1000 W/m2. 
Základním parametrem pro třídění je 
proud, generovaný fotočlánkem při napětí
0,45 V.  
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Výroba

• Fotovoltaický panel vznikne sériovým a 
paralelním spojením fotočlánků podle 
požadovaného napětí a odebíraného 
proudu. Panel je zakrytý průhlednou 
deskou a neprodyšně uzavřen na ochranu 
před vnějšími vlivy 
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Historie

• První generace 
– Fotovoltaické články jsou vyrobeny z 

destiček monokrystalického křemíku a 
vyznačují se dobrou účinností a dlouhodobou 
stabilitou výkonu. Jejich nevýhodou je 
relativně velká spotřeba velmi čistého 
křemíku. 
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Vývoj

• Články první generace
– články monokrystalické, které jsou tvořeny z 

jednoho křemíkového krystalu, vyráběné
lisováním a jejich účinnost je cca 11 až 15%

– články polykrystalické, které jsou tvořeny 
krystalickou mřížkou, vyráběné litím 
krystalových bloků a jejich účinnost je cca 11 
až 13%  
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Vývoj

Monokrystalický panel Polykrystalický panel
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Současnost

• Druhá generace 
– Vznikla snahou o snížení výrobních nákladů

úsporou drahého základního materiálu –
křemíku. Články druhé generace se 
vyznačují tenčí aktivní absorbující
polovodičovou vrstvou. Jejich vývoj začal v 
osmdesátých letech a v současné době jsou 
nejpoužívanějším typem článků. 
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Vývoj

• Články druhé generace 
se vyznačují 100 krát až 1000 krát tenčí
aktivní absorbující polovodičovou vrstvou 
(thin-film).  Jejími představiteli jsou např. 
články z amorfního a mikrokrystalického 
křemíku (případně silicon-germania, či 
silicon-karbidu, ale také tzv. směsné
polovodiče z materiálů jako Cu, In, Ga,  
Se. Stále se zdokonalují. 
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Vývoj

• dosahovaná účinnost druhé generace je 
obvykle nižší (v sériové výrobě obecně
pod 10%). 

• Výhodou je v případě použití flexibilních 
materiálů (organické, kovové či textilní
folie) i značně širší aplikační sféra.  
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Budoucnost

• Třetí generace 

– snaha o maximalizaci počtu absorbovaných 
fotonů a následně generovaných párů
elektron - díra („proudový“ zisk) 

– maximalizace využití energie dopadajících 
fotonů („napěťový“ zisk fotovoltaických 
článků) 
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Vývoj

• Třetí generace – ve výzkumu existuje 
osm základních směrů mezi něž patří
například:

• vícevrstvé solárních články (z tenkých 
vrstev) 

• organické články 
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Schematické znázornění struktury 
třívrstvého slunečního článku

Složení na bázi amorfního hydrogenovaného křemíku (a-Si:H) a slitin 
amorfního křemíku a germánia (a-Six Ge1-x:H). 
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Vývoj

– PIN znamená, že mezi silně dotované oblasti 
P a N je vložená vrstva s vlastní vodivosti
(intrinsická vodivost = I), tím je odpor 
ochuzené oblasti mnohem větší a ochuzená
oblast je širší
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Zdroj: Lawrence Kazmerski, National Renewable Energy Laboratory (NREL). 
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Oblasti světa  s vysokým 
osluněním
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Sluneční mapa [MJ/m2 · rok ]

geografickém umístění, statisticky nejvíce slunečních dnů je na Jižní Moravě
a v Jižních Čechách, nejméně v Severních Čechách 
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• Při jasném dni dosahuje intenzita 
slunečního záření běžných hodnot v 
rozmezí 0 W/m2 až 1 000 W/m2. 

• Při oblačném dni přitom intenzita 
slunečního záření, zde jen difúzní složka, 
zřídka kdy převyšuje hodnotu 100 W/m2
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Vývoj nárůstu výkonu ČR
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Intenzita celkového slunečního 
záření na vodorovnou plochu

VI

XII

IDVI IDXII
0

200

400

600

800

1000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20h

I=
I P

+I
D

 [W
/m

2 ]



53

Teoretický výkon panelů
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Fotovoltaická fasáda na TU v Liberci
od roku 2005 do 2009



55

TU v Liberci
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Projekt PV Enlargement
• je mezinárodní projekt v rámci EU

• je zaměřen na povzbuzení rozvoje evropského trhu fotovoltaických 
systémů a na zlepšení jejich energetické efektivnosti a rentability

• v ČR bylo realizováno v letech 2002 až 2004 ve spolupráci s 
firmou SOLARTEC s.r.o. a za přispění SFŽP pět fotovoltaických 
instalací na technických vysokých školách:

TU v Liberci
VŠB - TU v Ostravě
MFF Univerzity Karlovy v Praze
VUT v Brně
ZČU v Plzni
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FVS na TU v Liberci

Panely lze orientovat i vodorovně při ztrátě 10% nebo svisle při ztrátě 30% oproti 
ideální orientaci
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FVS na VŠB – TU v Ostravě
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FVS na MFF UK v Praze
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FVS na VUT v Brně
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FVS na ZČU v Plzni
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Základní údaje o FVS
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Počet měničů napětí:

Počet fotovoltaických modulů:

Maximální provozní elektrický 
výkon (kWe):

Instalovaný špičkový 
elektrický výkon (kWP):

Sklon instalace: 

**Azimut: 

*Zeměpisná poloha instalace:

*  severní šířka / východní délka
** azimut je uváděn ve smyslu jih = 0°, západ = 90°, východ = -90°
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Základní údaje o FVS

Nominální výkon fotovoltaických panelů je udáván v 
jednotkách Watt peak (Wp), jde o výkon vyrobený 
solárním panelem při standardizovaném výkonnostním 
testu, tedy při energetické hustotě záření 1000W/m2, 
25°C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu 
záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země
(Air Mass 1,5). Watt peak je jednotkou špičkového 
výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních 
podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný 
panelem nebo systémem za běžného bezoblačného 
letního dne.
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72článkový fotovoltaický modulu s 
hliníkovým rámem 

Fotovoltaické moduly jsou schopny dodávat pouze stejnosměrný proud při napětí
12 nebo 24 V na jeden modul 

fólie (ethylen vinil 
acetát) EVA 
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Základní údaje o fotovoltaické fasádě

15,00 kWeMaximální provozní elektrický výkon

18,71 kWPInstalovaný špičkový elektrický výkon

90°Sklon instalace (horizontální = 0°)

≈ -14°Azimut

50°46´ s.š., 15°04´ v.d.Zeměpisná poloha instalace

TU v Liberci, budova FMísto instalace

Azimut je uveden ve smyslu: jih = 0°, západ = 90°, východ = -90°.
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Fotovoltaická sestava

• Fasáda  je rozdělena do 4 polí
• Každé pole má 48 modulů
• Celkem 192, z toho 182 typu RADIX PE 

72-97 a 10 typu RADIX PE 72-106 obojí
Marina Blue ( vždy z 72 monokrystalických 
křemíkových článků)
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14,0012,80EFF [%]

0,750,75FF [%]

102,5 x 102,5 mm, 
tl. 250 – 300 μm

102,5 x 102,5 mm, 
tl. 250 – 300 μm

Rozměrové parametry 
fotovoltaického článku

monokrystalické křemíkovémonokrystalické křemíkovéMateriálová struktura 
fotovoltaických článků

106,0097,00Pm [W]

34,8034,80Um [V]

3,052,79Im [A]

43,2043,20UOC [V]

3,252,96ISC [A] (pro STP)

0,756 m20,756 m2Činná plocha modulu
(včetně kontaktů)

0,857 m20,857 m2Celková plocha modulu

RADIX PE 72-106RADIX PE 72-97Parametr / typ modulu
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Obecné schéma zapojení
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Elektrické zapojení

• Elektricky jsou moduly zapojeny do 6 
sekcí po 32 ks modulů

• sekce sestává z 8 ks modulů zapojených v 
sérii, tj. 4 série zapojené paralelně

• Přeměna stejnosměrného napětí je řešena 
použitím 6 ks měničů napětí
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Měniče napětí

SUN PROFI, typ SP 2500-450
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Porovnání FVS 2005
Časový průběh sumární vyrobené energie [kWh]
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Porovnání FVS 2005
Sumy měsíční vyrobené energie [kWh]
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Ekonomické hodnocení FVS

9 623,0tis. KčInvestiční náklady na pořízení
fotovoltaické fasády IN

> 54,8Kč . kWh-1Cena vyrobené el. energie vztažená k 
době odpisování – 15 roků

98,6tis. KčPřínos fotovoltaické fasády v roce 2005

97,6rokyDoba návratnosti prostá

514,3

> 41,1

nesplatí se

Hodnota

Kč . WP
-1

Kč . kWh-1

roky

Měrná jednotka

Měrná cena fotovoltaické fasády

Cena vyrobené el. energie vztažená k 
době garance výkonu – 20 roků

Doba návratnosti reálná



75

Ekonomické hodnocení FVS

Cena instalace se pohybuje okolo 135,-Kč/Wp v roce 
2007

Cena panelů prosincových dovozů v roce 2009 na 
úrovni 67,50 Kč/Wp

V roce 2010 fotovoltaické panely: od 49,- Kč / Wp bez 
DPH

Čína – investice v Mongolsku panely z teluru kadmia 
cena 1 USD/Wp
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Ekonomické hodnocení FVS
• fotovoltaického modulu Solarworld podle 

testu časopisu Photon. Pořizovací cena 
tohoto modulu je 79 240 Kč (za 1 kWp).Podle 
testu Photon je roční výnos tohoto zařízení
1063,01 kWh. Pokud budeme kalkulovat se 
stanovenou výkupní cenou solární elektřiny 
(12,89 Kč/kWh), vydělá tato solární sestava 
13703 Kč ročně. Počáteční investice se nám 
vrátí po necelých šesti letech. Výnos po dvaceti 
letech (po odečtení počáteční investice) bude 
něco přes 274 800 Kč. 
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Nabídka společnosti Soleg
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1 kWh
• Výkupní ceny fotovoltaika v roce 2010 12,25 až 12,15 Kč
• Větrné elektrárny 2,23 Kč
• Průměrná cena v domácnostech 4,5 Kč
• Příspěvek na OZ v roce 2009 byla 50 Kč na domácnost

– V roce 2010 odhad 168 Kč na domácnost
Celkem za rok 2010 7,4 miliardy Kč
Návrh zákona o snížení výkupních cen při návratnosti nižší 11 let
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Vyrobená energie 
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Výnosy 2005 až 2009
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Výstavba solární elektrárny

• O rozloze cca 1 hektaru jeden měsíc
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Výstavba solární elektrárny
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Výstavba solární elektrárny
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Solární TOP TEN

• 1. Vepřek u Mělníka: 35,1 MW (FVE CZECH NOVUM) 
• 2. Stříbro: 13,6 MW (Solar Stříbro) 
• 3. Bařice-Velké Těšany u Kroměříže: 7,3 MW (REN 

Power CZ Solar) 
• 4. Smiřice u Hradce Králové: 6 MW (FVE CZECH) 
• 5. Žabčice u Brna: 5,6 MW (ČEZ Obnovitelné zdroje) 
• 6. Zakřany u Brna: 5,5 MW (PAPENO) 
• 7. Vrbice u Litoměřic: 5 MW (BELLO) 
• 8. České Velenice: 4,6 MW (Viktor Property) 
• 9. Vlkoš u Hodonína: 4,5 MW (TOP CENTRUM) 
• 10. Vranovská Ves u Znojma: 4,5 MW (Green Nature)
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Vepřek u Mělníka
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Vepřek u Mělníka
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Vedení firmy - investoři
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Vepřek u Mělníka

• Projekt realizovala společnost DECCI a.s.
• Nová fotovoltaická elektrárna se 

rozprostírá na ploše 82,5 ha, což
představuje rozlohu více než stovky 
fotbalových hřišť. 

• Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny 
bylo použito 186 960 kusů fotovoltaických 
panelů PhonoSolar 185 a 190 Wp.  
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Vepřek u Mělníka

Investice je odhadovaná na dvě miliardy korun 
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Která bude nevětší ?

• V současnosti se investuje do solárních 
elektráren v Ralsku, kde se na pěti 
místech staví parky o celkovém výkonu 
bezmála 57 až 125 megawatt.

• Hovoří se o rozloze 280 fotbalových hřišť , 
kromě brownfields se jedná i o 70 hektarů
lesa a unikátní stepi. 
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Hnutí duha

• 20.7.2010 ve vysílání Českého Rozhlasu: 
„85 procent Čechů si podle průzkumů
přeje větší rozvoj solární energie v České
republice“
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Děkuji za pozornost


