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Abstrakt 
Na konci roku 2008 podnítila mou zv davost výstavba FTV BPB. Zú astnila 
jsem se její ve ejné prezentace a bylo mi umo n no získat zajímavé 
informace o práv dokon ené fotovolaické elektrárn . Díky této p íle itosti 
se mohu ve své práci pohybovat v reálném prost edí, je iniciuje vznik 
energie získané slune ním zdrojem a ukázat celý cyklus fotovoltaické 
elektrárny od plánování a její vznik a po provoz a výsledky v etn 
oz ejmení principu fotovoltaického jevu.

   

1 Úvod  

Slunce fascinovalo lidstvo ji od jeho prvopo átk . Je nejvýrazn j ím nebeským  t lesem a 
zárove základním zdrojem sv tla a tepla. Slune ní kotou byl uctíván jako bo stvo aztéckou 
civilizací a jeho kult byl p ítomen i ve starov kém Egypt a v

 

dal ích kulturách. Zatm ní této 
hv zdy bylo spojováno s mystickými rituály a obavami ze ztráty sv tla a tepla. I dnes jsme 
udivováni mo nostmi, které nám Sluce nabízí. Zejména fascinovalo fyziky zabývajícími se 
vlastnostmi slune ního sv tla a energie. Umíme vyu ívat jeho tepelné zá ení a v

 

sou asné 
dob zásluhou vynálezu a zavedené výroby sv telných panel nám sv telné zá ení slou í jako 
p ímý zdroj el. energie. Po celém sv te ji fungují elekrárny na solárním principu, tzv. 
fotovoltaiky, které získávají energii vis natura . 
   V záv ru roku jsem si pov imla montá í velkého po tu rozm rných panel na uvoln ném 
pozemku a.s. Carborundum electrite. Zjistila jsem, e se jedná o stavbu fotovoltaické 
elektrárny vyjíme nou systémem natá ivých slune ních panel v

 

horizontální a vertikální ose 
podle okam ité polohy slune ního kotou e. Zú astnila jsem se ve ejné prezentace 
fotovoltaiky pro benátecké ob any a bylo mi umo n no zástupcem investora a sou asn 
odpov dnou osobou za provoz FTV BPB a.s. se blí e seznámit s

 

její technologií a parametry. 
Elektrárna byla uvedena do zku ebního provozu v polovin prosince 2008 a do trvalého 
provozu ji koncem roku. Jsou mi známy výsledky praktického provozu za uplynulé období.   

2 Základní zdroj energie pro FTV  

Díky v deckým poznatk m a zkoumáním víme, e Slunce je hv zda

 

uprost ed na í vesmírné 
slune ní soustavy. Je tém 5 miliard let stará a je t 7 miliard let by m la zá it. Sestává se 
hlavn z

 

vodíku a helia a jako to nejv t í zdroj energie ve slune ní soustav uvol uje energii 
p em nou vodíku na helium. Sv tlo, které

 

m eme pozorovat (tedy p esn ji e eno 
elektromagnetické vlny v pom rn úzké oblasti vlnových délek, které se projevují sou asn 
jako tok foton ) se lidskému oku jeví jako bílé. Ve skute nosti v

 

sob spojují celé barevné 
spektrum. Toto spektrum m eme rozlo it nap íklad sklen ným hranolem. A práv slune ní 
paprsek je významným initelem jevu zvaného fotovoltaika.  



 
3 Podstata fotovoltaického jevu  

Fotovoltaický jev je p ímá p em na slune ního zá ení a na elektrickou energii. Základem 
solární k emíkové desti ky je polovodi ový p echod. ízeným zne i t ním istého krystalu 
k emíku, jen se u ívá v solárních panelech, donory a akceptory se dosahuje dvojího typu 
vodivosti. Vodivost typu N nastává, jestli e dotujeme krystal donory (fosfor), které dodávají 
elektrony do krystalové m í ky a vodivost typu P, jestli e dodáme do krystalu k emíku 
akceptory (bór, galium, hliník), jen postrádají ve valen ní slupce jeden elektron. Tím se 
v polovodi i typu P vytvo í tzv. díry. Tyto díry se pohybují v

 

elektrickém poli stejn snadno, 
jako elektron donoru. Vodivost krystalu je tím v t í, ím je v

 

n m vy í po et donor i 
akceptor . Spojíme-li k emíkový krystal s

 

vodivostí typu N s krystalem o vodivosti typu P, 
tak difuzí elektron z

 

krystalu typu N do d r krystalu typu P v

 

míst spojení dojde 
k rekombinaci. Elektrony difundují do d r a tímto d jem se vytvo í v

 

polovodi i typu P oblast 
záporného náboje a v polovodi i typu N oblast kladného náboje. V míst p echodu PN vzniká 
oblast, kterou nazýváme potenciálová bariéra. 
   V klidovém stavu se elektrony a díry nemají pot ebu st hovat. Vybudit je m eme 
osv tlením slune ním zá ením. Fotony slune ního zá ení vyrá í v

 

prostoru potenciálové 
bariéry elektrony, í se sní í bariéra na p echodu a p echod PN se stává vodivým pro 
elektrický proud.   

4 Lokace FTV  

Fotovoltaická elektrárna se nachází ve m st Benátky nad Jizerou, co je men í obec mezi 
Mladou Boleslaví a Prahou. Vlastní elektrárnu m ete najít v

 

areálu firmy Carborundum 
electrite a.s., je je známá svou produkcí brusiva, a to v rekultivovaném prostoru po 
likvidovaných pr myslových objektech v

 

prostoru asi 3,5 ha.   

5 Plánování výstavby FTV  

Plánování výstavby fotovoltaické elektrárny je pom rn slo itý proces. Nezbytné jsou 
zejména údaje o lokaci, mno ství dopadající solární energie v rámci dané lokality a po et 
slune ných dní. Pro tyto ú ely se sestavují speciální mapy zobrazující informace o globálním 
(na území R) a zejména lokálním slune ním zá ení dolo ené na základ skute ných 
nam ených hodnot. Potenciál lokality je obecn dán vztahem:

  

kde P je výkon dopadajícího globálního slune ního zá ení a t je as osvitu FV panelu. 
Z tohoto kritéria byla lokalita BPB na ji ním okraji výrobního závodu Carborundum electrite 
ur ena jako vhodná pro výstavbu FTV.    

Dále se zji uje pohyb slune ního zdroje po zenitu a p ípadné stín ní budov i vzrostlých 
strom . Takté je brán z etel na ekologickou zát okolí. V

 

tomto p ípad do lo k

 

p em n 
nevyu ívané plochy po demolici starých budov tzv. brownfields na vyu ité pole tzv. 
brigtfields.    

Velký význam s sebou p iná í výb r vhodných fotovoltaických panel . V

 

Business Park 
Benátky byly jako nejvhodn j í instalovány solární panely SOLON MOVER High 
performance o rozm rech asi 10,6 m x 5,2 m na nich je posazeno 12 fotovoltaických modul 



(4 sloupce, 3 ady) 2,5 m x 1,5 m. Na jeden systém je ur ena aktivní plocha asi 52,7 m2, co 
p i celkovém po tu 68 instalovaných systém ítá p ibli n 3584 m2 aktivní plochy 
fotovoltaického parku Benátky. Systémy umo ují natá ení (elevaci) za sluncem v

 
rozsahu 

250o horizontáln a 61o vertikáln . Jejich pohyb je ízen automaticky dle p edem 
vypo ítaných slune ních drah.   

6 Technická data, výroba a bilance  

V areálu Business Park Benátky bylo vybudováno 68 solárních systému s parametry (na 1 
modul) samostatn umíst ných na betonových blocích:

  

Jmenovité nap tí  UMPP  142,1 V 
Jmenovitý  proud  IMPP  5,35  A 
Jmenovitý  výkon  PMPP  760,24 W   

Celkový instalovaný výkon 68 systém je roven 620 kWp a p edpokládaná ro ní produkce 
elekt iny dle zpracovaného auditu je 813 000 kWh. Dle aktuálních vypracovaných výsledk 
za lo ský rok 2009 byl zmín ný audit ve svém plánu velice p esný. Konkrétní výroba 
fotovolaické elektrárny je potom samoz ejm ovlivn na ur itým ro ním pr b hem slune ního 
svitu v dané lokalit , istotou plochy solárních panel a nezanedbatelná je té celková úrove 
ztrát FV systému, která vzniká jak p i doprav , p em n na st ídavý proud a transformaci 
vyrobené elektrické energie. Firma Carborundum electrite a.s. jako to hlavní odb ratel 
odebírá ve kerou el. energii vyprodukovanou solární elektrárnou. Její výkon dosahuje 
v pracovní dny kolem 40-60 % celkové spot eby. Pokud dojde k

 

ni ímu odb ru (nap . 
v sobotu nebo v ned li), pak se tato energie dodává do distribu ní sít EZ.

    

Celková cena výstavby fotovoltaické elektrárny p esáhla 102 mil. K . Její ivotnost je 
stanovena na období 20 let. Po uplynutí 12 let od jejího zbudování bude splacen úv r na její 
výstavbu a solární elektrárna by poté m la p iná et u pouze istý zisk z

 

prodeje její energie. 
Ke konci termínu ivotnosti je mo né uzav ít nový smluvní vztah na odb r energie.

   

7 Záv r

  

Fotovoltaické elektrárny mají sv j nezastupitelný význam i ve sv t . A u jejich význam 
nabývá na z eteli v

 

argumentaci o omezeném mno ství fosilních paliv ur ených pro spalovny, 
i v souvislosti s nár stem po tu obyvatel planety a  zvý ením energetických nárok , myslím, 
e nízká environmentální zát a tedy prakticky istá energie fotovoltaických elektráren je 

krok správným sm rem.
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8 P íloha 

   

Obr. 1 Poloha slune ního zdroje v pr b hu roku v

 

lokalit FTV BPB

         

Obr. 2 Výroba FTV v 10. týdnu 2009 
ervený záznam  výroba, fialový záznam 

 

dodávka do distr. Sít

 

(pozn. vodorovná osa  den, svislá osa 

 

kW)

  



 

Obr. 3 Výroba FTV v 39. týdnu 2009  
ervený záznam  výroba, fialový záznam 

 

dodávka do distr. Sít

 

(pozn. vodorovná osa  den, svislá osa 

 

kW)

  


