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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce „Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha“ je 

analýza současného stavu využití energie a postoj letiště k životnímu prostředí. Součástí je 

popis a výběr vhodného alternativního zdroje energie. Práce se zaměřuje konkrétně na 

využití solární energie v kontextu letiště Praha. Cílem práce je na základě výpočtů 

a technických podmínek určit, zda jsou FV systémy produktivní jak provozně tak 

ekonomicky. Po zhodnocení výsledků se práce zaměřuje na popis dalších alternativních 

řešení efektivního využití solární energie.  
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Abstract 

The subject of the bachelor thesis "The use of alternative energy sources at the Prague 

airport" is the analysis of the current state of energy use and the attitude of the airport 

towards the environment. It includes description and selection of suitable alternative energy 

source. The work focuses specifically on the use of solar energy in the context of Prague 

Airport. The aim of the thesis is to determine, based on calculations and technical conditions, 

whether PV systems are productive both operationally and economically. After the evaluation 

of the results, the work focuses on the description of other alternative solutions to the 

effective use of solar energy. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

FV  Fotovoltaický 

FVE  Fotovoltaická elektrárna 

LCD  Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) 

NP  Nadzemní podlaží 

PRE  Pražská Energetika 

SZZ  Světelné zabezpečovací zařízení 
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1. Úvod 

Letecká doprava je nejmladší a nejrychleji se rozvíjející druh dopravy. Na počátcích éry 

letecké dopravy se jednalo pouze o exkluzivní možnost přepravy, avšak díky své rychlosti a 

komfortu letecká doprava stoupla na popularitě a začalo ji využívat stále více lidí. [16][32] 

V dnešní době veřejnost vnímá leteckou dopravu jako běžný způsob přepravy. Stala se velmi 

dostupnou v důsledku velké konkurence mezi leteckými společnostmi. Do obliby stouply 

nízkonákladové společnosti, které na úkor komfortu a doplňkových služeb nabízejí letenky za 

velmi výhodné ceny. Tento fakt a stoupající obliba lidí cestovat na delší vzdálenosti 

způsobuje meziroční nárůsty počtů cestujících.  

Letecká doprava, stejně jako ostatní možnosti přepravy kromě chůze, je doprovázena jistými 

negativy. Široká veřejnost zejména kritizuje nešetrnost letecké dopravy k životnímu 

prostředí. Dle statistik sice není tak náročná na životní prostředí jako silniční doprava, ale 

stále se jedná o dopravu, která příliš šetrná není. Řada letadel dokáže pojmout velké 

množství pasažérů na velmi dlouhé vzdálenosti. Takže kdybychom chtěli podobnou 

vzdálenost urazit autem, vychází letecká doprava levněji a šetrněji k životnímu prostředí. I 

když se každým rokem vyvíjejí nové technologie, motory a možnosti, jak cestovat šetrněji, 

stále nejsme technicky připraveni nahradit spalovací motory, protože mají oproti jiným 

dostupným alternativám zcela jedinečný výkon. 

V letecké dopravě se ovšem nesleduje pouze znečišťování letadly, ale také se sledují 

objekty potřebné v letecké dopravě, jako jsou terminály, hangáry, odbavovací haly, 

parkoviště, atd. Existuje celá řada obnovitelných a šetrných zdrojů elektrické energie, které 

umí být výkonné, snadno použitelné, levné, ale pouze zlomek z těchto technologií je 

použitelných v areálu letišť, které by mohly velmi zajímavě profitovat z využívání 

alternativních zdrojů. 

Právě tuto problematiku jsem se rozhodla detailněji prošetřit a případně navrhnout řešení 

realizace na Letišti Václava Havla v Praze v mé závěrečné bakalářské práci. 

Na úvod jsem analyzovala aktuální situaci na letišti, kde jsem zjišťovala spotřeby energií, 

jakou má letiště uhlíkovou stopu, které technologické části jsou na provoz nejnáročnější a 

zda nebyla podobná myšlenka o obnovitelných zdrojích energií realizována.  

Letiště Václava Havla už prošlo zásadními úpravami, ovšem vždy se jednalo pouze o 

úsporné řešení, kdy byla instalována nová osvětlení, nové klimatizační jednotky, a další. 

Stále se však energie napájející technologické prvky z největší části vyrábí v tepelných a 

jaderných elektrárnách, které dále napájejí většinu domácností a budov v České republice. 
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Stále stoupající poptávka pro výrobu elektrické energie získané díky obnovitelným zdrojům 

mě motivuje některé z variant aplikovat na letišti Václava Havla. Po krátkém zamyšlení a 

několika stranách psaného textu o typu a druzích efektivních obnovitelných zdrojů jsem však 

narazila na problém, který mě nutil většinu alternativních elektráren vyřadit. Větrné a vodní 

elektrárny jsou velice efektivní, ovšem v areálu a blízkém okolí letiště nemá smysl o jejich 

realizaci uvažovat.  

Stále však existuje řešení, které stojí za zamyšlení. Jedná se o vybudování sluneční 

(fotovoltaické) elektrárny. Mnozí z nás si fotovoltaické řešení spojí s nainstalovanými panely 

na střechu rodinného domu, kde byla nízká výkonnost a krátká životnost samotných panelů. 

Než stihly panely vygenerovat potřebné množství elektrické energie, čelil majitel nemovitosti 

investici do kompletní výměny panelů za nové. 

Toto je dávná historie a budování fotovoltaiky má vyšší smysl, především proto, že panely 

jsou o mnoho výkonnější a mají životnost několik desetiletí.  Po přečtení řady faktů o nových 

typech fotovoltaických panelů jsem se pro tuto technologii nadchla a začala přemýšlet, jakou 

formou je vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu letiště přínosné. 
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2. Rozvoj a životní prostředí 

V roce 2018 bylo ve světě celkově přepraveno 4,3 miliardy pasažérů. V grafu 1 lze pozorovat 

vývoj počtu cestujících od roku 2013 až do roku 2018. [29] Na letišti Praha bylo v roce 2018 

odbaveno celkem 16 797 006 cestujících a uskutečnilo se zde celkem 155 530 letů. V rámci 

počtu cestujících se jedná o 9 % nárůst a v počtu pohybů letadel o 5 % nárůst oproti roku 

2017. Nejčastější cílovou destinací se za rok 2018 stal Londýn. [16] 

Podle grafu 1 lze očekávat, že počty přepravených cestujících budou mít v budoucnu stále 

rostoucí trend. Zvyšující se počty cestujících mají nezanedbatelný vliv na provoz letiště, což 

způsobuje větší energetické požadavky na chod celého letiště.  

 

 

Graf 1 - Vývoj cestujících a leteckých pohybu za posledních 10 let. [16] 

 

V České republice je z největší části vyráběna elektřina v tepelných elektrárnách a při její 

výrobě vzniká množství znečisťujících příměsí dostávajících se do ovzduší. Podle obrázku 1 

z roku 2016 má výroba a spotřeba elektrické energie z pohledu letiště Praha největší podíl 

na vzniku emisí a na dalším znečišťování životního prostředí. Spotřeba elektřiny a tepla má 

z více než 90 % vliv na vzniku emisí. Pro snižování a eliminaci emisí se letiště Praha zapojilo 

do projektu Airport Carbon Accreditation. [3][37] 
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Obrázek 1 - Přímé emise 2016 [4] 

   

Airport Carbon Accreditation je program, který podporuje a sdružuje letiště ve snaze snižovat 

emise skleníkových plynů vznikajících v důsledku aktivit letiště. Zamezení vzniku emisí CO2 

mohou řešit letiště různými způsoby. Patří sem například lepší izolace a energetická účinnost 

budov, přechod na obnovitelné zdroje energie, zainvestování do alternativních pohonů 

vozidel letiště (elektromobily, hybridní automobily, CNG pohon,…), podpora cestujících a 

zaměstnanců pro využívání MHD a mnoho dalšího. [8] 

Program Airport Carbon Accreditation má 4 úrovně certifikace:  

 první úroveň obsahuje samotné mapování uhlíkové stopy,  

 druhá úroveň se zabývá snižováním emisí,  

 ve třetí úrovni se zapojují do projektu partneři v rámci optimalizace a  

 do čtvrté úrovně spadají letiště v neutrálním stavu – tedy s nulovou uhlíkovou stopou.  

Letiště si samo zvolí, do které úrovně vstoupí na základě ověření své uhlíkové stopy. Letiště 

Praha do 1. úrovně vstoupilo již v roce 2010 a v roce 2016 letiště dosáhlo 3. úrovně. [8] 

Graf 2 vykazuje vývoj vyprodukovaného množství CO2 a úzce souvisí s průběhem spotřeby 

elektrické energie, který je zobrazen na grafu 3 v kapitole 3.1. V hodnotách spotřeby 

elektrické energie a v množství vyprodukovaného množství CO2 je úzká spojitost. Dá se 

očekávat, že pokud se bude i nadále snižovat spotřeba elektrické energie, tak se dá počítat i 

s poklesem produkce CO2.  
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Graf 2 - Vývoj množství CO2 [4] 

 

Podle zákonných požadavků je letiště Praha povinno sledovat vliv provozu na životní 

prostředí, aby se předešlo jeho znečišťování. Několikrát do roka se provádí kvalita 

podzemních vod pomocí vzorkovacích vrtů, kde se sleduje zejména koncentrace ropných 

látek. Kvalita ovzduší se monitoruje na letišti a v jeho okolí, a při provozu letadel 

v jednotlivých fázích letu. Letiště Praha udává, že doposud žádná měření neudávala 

hodnoty, které by překračovaly dané limity stanovené platnými legislativními podmínkami. 

[19] 
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3. Analýza současného stavu využití elektrické energie na letišti 

Praha 

3.1 Dodávka a distribuce elektrické energie 

Společnost Letiště Praha a.s. je provozovatelem letiště Praha. Společnost Letiště Praha a.s. 

získala v roce 2009 licenci na distribuci a dodávku elektrické energie a od té doby zajišťuje 

provoz, údržbu a opravy lokální distribuční sítě po celém areálu letiště Praha. Tato licence je 

pro letiště ekonomicky výhodná, protože letiště nakupuje elektrickou energii za burzovní 

ceny a s nulovou marží jí dodává do svých odběrných míst v rámci areálu letiště Praha. [36] 

Rozvodná síť pro město Praha je zmapována na obrázku 2. Lokální distribuční síť letiště 

Praha spadá pod distribuční síť PRE distribuce a.s. a je napájena ze tří rozvoden, které jsou 

na obrázku 2 v modrém rámečku, jedná se o rozvodny Praha-západ, Zličín a Červený vrch. 

Jejich umístění a propojení zajišťují spolehlivou a velmi stabilní dodávku elektrické energie i 

při výpadku či poškození jednotlivých trafostanic. V kritických situacích dokáže i jedna 

funkční trafostanice zajistit nezbytnou dodávku elektrické energie pro zásadní systémy na 

letišti. [10] 

 

 

Obrázek 2 - Mapa rozvodné sítě hlavního města Prahy [10] 
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Výpadky dodávky elektrické energie nejsou příliš častou událostí. K poslednímu většímu 

výpadku došlo v roce 2009 kvůli vyhořelé trafostanici. Letiště Praha je navrženo a připraveno 

i na situace úplného výpadku elektrické energie, kdy je elektrická energie zajišťována pomocí 

záložních zdrojů. Například v blízkosti dráhy jsou umístěny dieslové agregáty, jež zajistí 

nepřetržité osvětlení na dráze po určitou dobu. [10] [15] 

Distribuční síť letiště Praha obsahuje 44 trafostanic a celkem 99 transformátorů o celkovém 

výkonu 104.370 kVA. Letiště Praha má pod sebou dvě sítě, první distribuční síť 22 kV je 

určena pro napájení technologických, provozních a komerčních objektů v celém areálu 

letiště. Druhá distribuční síť 6,3 kV je určena především pro systémy světelného 

zabezpečovacího zařízení (SZZ) pro runway a pojížděcí dráhy, rovněž slouží i pro napájení 

objektů a technologií, jež zabezpečují letecký provoz, například navigační systémy nebo 

meteorologické stanice. [10] 

3.2 Spotřeba elektrické energie na letišti Praha 

Při provozu letiště je elektrická energie naprosto nezbytnou součástí. Na letišti Praha se rok 

spotřebuje přibližně 60.000 MW/hod, což je pro představu spotřeba deseti tisíc lidí za jeden 

rok.[23] Dle grafu 3 je patrné, že průměrná roční spotřeba elektrické energie meziročně 

výrazně klesá. Tato úspora je důsledkem využívání moderních technologií, které jsou často 

výkonnější a mají nižší spotřebu elektrické energie, viz kapitola 3.3 [4] 

 

Graf 3 - Spotřeba elektřiny [4] 
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Elektrická energie je nezbytná pro běžný provoz letiště, je potřebná pro veškeré technologie 

a vybavení, ať už se jedná o osvětlení, odbavovací systémy nebo komerční objekty. Nejvíce 

elektrické energie je spotřebováváno na chlazení budov a to v letních měsících, kdy 

v některých prostorách může teplota dosahovat až 30˚ C. Vysoké teploty nejsou komfortní 

pro cestující a způsobují nevyhovující pracovní prostředí pro zaměstnance. [2] 

V zimních měsících jsou z 80 % klimatizační jednotky vypnuté, ale jsou vyšší náklady na 

dodávku tepla. [2] 

Nejvíce elektrické energie spotřebovávají, seřazeno od největší spotřeby – první čtyři 

objekty: 

 Terminál 1,  

 Terminál Sever 2,  

 Spojovací objekt mezi terminály,  

 Parking C.  

3.3 Aktuálně realizované úsporné projekty 

Letiště se aktivně snaží snižovat svou uhlíkovou stopu a spotřebu elektrické energie pomocí 

úsporných projektů. V tabulce 1 jsou vypsány projekty, které významně snížily spotřebu 

elektrické energie a množství vyprodukovaného CO2. Ve většině projektů se jednalo o použití 

modernějších technologií, které dosahují lepších výkonů a mají menší spotřebu elektrické 

energie. Nejvíce elektrické energie se uspořilo díky útlumovému nočnímu provozu 

vzduchotechnických jednotek v určitých místech Terminálu 1 a 2. S nižším počtem 

cestujících v nočních hodinách nejsou kladeny tak vysoké nároky na čerstvý vzduch. Za 

zmínku stojí výměna a používání úsporného osvětlení což vede k úspoře 1.479 MW/h 

elektrické energie za rok. Letiště podniklo kroky vedoucí i ke snížení spotřeby zemního plynu 

nebo tepla. Například v roce 2014 byla dokončena výměna chladících jednotek, díky níž se 

ročně ušetří 1,2 mil. m3 zemního plynu.  

Po zavedení úsporných opatření se ročně uspoří přibližně 3.500 MW/h elektrické energie, 

200.000 l pohonných hmot, 5.576 GJ tepla a přibližně 1,5 milionu m3 zemního plynu. 

V celkovém součtu se ročně uspoří necelých 5.000 tun CO2 a od roku 2009 se podařilo snížit 

uhlíkovou stopu letiště o 9 %. Nezanedbatelná není ani finanční úspora, kdy například při 

úspoře 3.500 MW/h elektřiny za rok lze ušetřit při ceně 1.700 Kč za 1 MW/h až 5 950.000 Kč.  
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Tabulka 1 - Realizované úsporné projekty [3] 

Projekt Roční úspory energií 
Úspory emisí [t 
CO2] 

% uhlíkové stopy k 
roku 2009 

Vybavení vozů GPS 200.000 l PHM 538 1,00 

Útlumový noční provoz VZT 
jednotek  1.480 MW/h a 5.576 GJ 770 a 306 1,42 a 0,57 

Noční útlum osvětlení 147 MW/h 76 0,14 

Demontáž 8 travelátorů 360 MW/h 185 0,34 

Výměna absorbčních chladících 
jednotek 1,2 mil. m3 zemního plynu 1 498 2,78 

Využití odpadního tepla v ČOP  10 MW/h 5 0,01 

Pokles teplotního spádu 
horkovodu 68.826 𝑚3  zemního plynu 120 0,22 

Výměna překážkových návěstidel 74 MW/h 38 0,07 

Úsporné osvětlení  1.479 MW/h 762 1,39 

Výměna kotlů ve výtopně sever 
289.000 m3  zemního 

plynu  501 0,93 

Celkem   4.794 8,87% 

 

 

Letiště Praha spolupracuje s řadou partnerů v rámci úsporných opatření, jako je: 

 sdílení informací při odbavení letadel, což zefektivňuje celý proces odbavení 

a šetří se tak elektrická energie, palivo i čas, 

 elektrický pohon „WheelTug“ je systém instalace elektromotoru do příďových 

kol letounů. Tento pohon zajistí plynulý pohyb letadla po letištní ploše bez 

použití hlavních motorů nebo tahačů, 

 zapojení do projektu D-Air, ve kterém si jednotlivá zapojená letiště vyměňují 

poznatky v rámci snížení emisí CO2. [3] 

 

Tato spolupráce přinesla řadu výhod, jako je úspora paliva, zkrácení doby při pojíždění, 

zkrácení zpoždění letadel a vyprodukovalo se menší množství CO2. V budoucnu plánuje 

letiště pokračovat v programech snižující uhlíkovou stopu. Dále se zaměří na možnosti 

využívání obnovitelných zdrojů energie a zapojí více partnerů například v oblasti dopravy. 

Rovněž je zajímavou myšlenkou využívání letištních vozidel s pohonem na elektřinu nebo 

CNG. [3] 
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4. Přehled dostupných alternativních zdrojů 

Pod pojmem „Alternativní zdroje energie“ si většina lidí představí rozsáhlá pole 

fotovoltaických panelů zabírající velkou plochu zemědělské půdy nebo mohutné farmy 

větrných elektráren, z nichž se šíří do okolí nepříjemný hluk. Avšak málokdo si dnes 

uvědomuje, že alternativní zdroje dnes může pro osobní účely využít téměř kdokoliv. Za 

využití solárních panelů nebo tepelných čerpadel lze například vytápět dům, ohřívat vodu 

nebo ohřívat bazén. Výhodou využívání alternativních zdrojů v domácnostech přináší 

ekonomickou úsporu a šetrnost k životnímu prostředí. 

Z důvodu omezeného množství zásob fosilních paliv je nutností hledat alternativní zdroje. 

Ačkoliv fosilní paliva, zejména uhlí, tvoří energetický pilíř České republiky, ztrácí na 

popularitě a pozornost se obrací k obnovitelným zdrojům.  

3.4 Obnovitelné zdroje energie 

Zákon obnovitelné zdroje definuje následovně jako obnovitelné nefosilní přírodní zdroje 

energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie 

vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie 

kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. [36] 

Obnovitelné zdroje energie, jak už z názvu napovídá, jsou zdroje, které mají schopnost se při 

průběžném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat. Obrázek 3 znázorňuje schéma 

rozdělení zdrojů energie. Z obrázku je patrné, že druhů obnovitelných zdrojů energie je více 

než zdrojů neobnovitelných. Neobnovitelné zdroje energie se rozdělují na fosilní paliva a 

jaderná paliva. Jaderné zdroje využívají pro výrobu elektrické energie vazebnou energii jader 

uranu nebo thoria. Energie z fosilních paliv jako je uhlí, ropa nebo zemní plyn je získávána 

v důsledku spalování.  

Neobnovitelné zdroje energie se rozdělují na fosilní paliva a jaderná paliva. Jaderné zdroje 

využívají pro výrobu elektrické energie vazebnou energii jader uranu nebo thoria. Uran a 

thorium jsou radioaktivní prvky, které se získávají z ložisek hornickou činností. Jejich těžba a 

zpracování mají negativní vliv na zdraví člověka a na životním prostředí vyplývající 

z možného úniku radioaktivních látek a těžkých kovů.  

Z fosilních zdrojů se elektrická energie vyrábí při spalování v tepelných elektrárnách. Při 

spalování uhlí se do ovzduší uvolňuje nezanedbatelné množství škodlivých látek. Jako palivo 

v tepelných elektrárnách slouží hnědé nebo černé uhlí, které se těží v uhelných dolech. Po 

vytěžení veškerých uhelných ložisek vznikají rozlehlé jámy, které narušují přirozený ráz 

krajiny. Při spalování uhlí se do ovzduší uvolňuje nezanedbatelné množství škodlivých látek.  
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Obrázek 3 - Rozdělení zdrojů energie [5] 

 

3.5 Popis vybraných obnovitelných zdrojů 

Větrná energie  

Základní příčinou vzniku větru je rotace Země a tlakové rozdíly vzduchu v různých oblastech. 

Tyto tlakové rozdíly vznikají v důsledku nerovnoměrného zahřívání vzduchu a zemského 

povrchu v různých částech světa. Vítr vane z míst vyššího tlaku vzduchu do míst nižšího 
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tlaku vzduchu. Čím větší jsou tlakové rozdíly, tím je vítr silnější. Rychlost větru se měří 

v metrech za sekundu a směr odkud vítr fouká je udáván v úhlových stupních.  

Pro využívání větrné energie slouží větrné elektrárny. Větrné elektrárny fungují na principu 

přeměny kinetické energie větru na elektrickou energii. Konstrukce elektráren tvoří čtyři 

hlavní části: 

 betonový základ,  

 sloup,  

 gondola a  

 rotor s lopatkami. [5] 

Proudící vzduch roztáčí lopatky, které roztáčí hřídel. Hřídel je napojena na generátor, který 

následně vyrábí elektrickou energii.  

Množství vyrobené energie záleží na vhodném umístění elektrárny, příznivé větrné podmínky 

bývají ve vyšších nadmořských výškách nebo při pobřeží moře. V ČR je větrná energetika 

spíše okrajovou záležitostí, jelikož se zde nenachází příliš vhodných lokalit. V roce 2018 

zastoupily větné elektrárny pouze 0,22 % výroby v celkové produkci elektřiny ČR, viz tabulka 

2. Kvůli své náročnosti na výběr lokality a kvůli své vysoké robustní konstrukci není vhodné 

uvažovat nad stavbou a provozem větrné elektrárny na letišti Praha a okolí. [5] 

Biomasa 

Pojem biomasa obecně zahrnuje veškerou organickou hmotu na Zemi. Za energetickou 

biomasu se považují rostliny a to zejména rychle rostoucí rostliny jako je topol, konopí, 

řepka, slunečnice, atd. Energie biomasy má ve své podstatě původ ve slunečním záření a 

fotosyntéze, a proto lze říci, že se jedná o obnovitelný zdroj energie. 

Pro výrobu elektrické energie se biomasa spaluje a dosahuje účinnosti těsně pod hranicí 50 

%. V ČR má výroba elektřiny z biomasy největší zastoupení mezi obnovitelnými zdroji 

energie. Bylo by velmi obtížné vyrábět elektřinu z biomasy přímo na letišti, a proto si myslím, 

že je tento způsob výroby energie na letišti nevhodný. [5] 

Vodní energie 

Energie vody úzce souvisí s přirozeným koloběhem vody. K výrobě elektrické energie 

z energie vody dochází ve vodních elektrárnách. Ve vodní elektrárně dochází k přeměně 

potenciální energie vody na kinetickou, jejich velikost závisí na výškovém rozdílu hladin a na 

množství protékající vody. Zjednodušeně řečeno, tekoucí voda roztáčí turbínu, která  je 

spojena s generátorem vyrábějící elektrickou energii.  

V ČR nejsou dostatečné podmínky pro budování rozsáhlých vodních děl, zejména kvůli 

nedostatečnému spádu a množství vody. [5] 
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Každý obnovitelný i neobnovitelný zdroj vyrobí rozdílné množství elektrické energie. 

Procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů, které se v ČR využívají, udává takzvaný 

energetický mix. Díky energetickému mixu lze zjistit, které zdroje se podílejí nejvíce na 

výrobě elektrické energie, a které zdroje se naopak podílejí méně. Vzhledem k poloze České 

republiky nelze vyrábět energii ze všech zdrojů energie, nelze využít například energii moří 

nebo o geotermální energii. [19] 

3.5.1 Energetický mix 

Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektrické energie v ČR v období let 2013 až 2018 je 

uveden v tabulce 2. Na výrobě elektrické energie se z více jak 50 % podílejí fosilní zdroje, 

v kontextu ČR jde zejména o hnědé uhlí. Druhou nejčetnější kategorií jsou zdroje jaderné, 

které mají zastoupení z více jak 30 %. Obnovitelné zdroje jsou nejméně zastoupenou 

kategorií, kdy se v roce 2018 podílely na výrobě elektrické energie pouze 6 %. Z tabulky 

plyne, že obnovitelné zdroje v ČR zaznamenaly v letech 2013 až 2015 nárůst v produkci 

elektrické energie.  Od roku 2016 je tento trend sestupný a to téměř dvojnásobně. [19] 

Tabulka 2 - Energetický mix ČR [19] 

Zdroje energie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obnovitelné zdroje – celkem 5,68% 10,95% 11,77% 10,11% 7,60% 6,17% 

- Sluneční 1,96% 2,63% 2,88% 2,77% 2,14% 2,07% 

- větrné 0,47% 0,57% 0,71% 0,63% 0,45% 0,22% 

- vodní 1,93% 2,56% 2,67% 1,15% 1,43% 0,77% 

- geotermální 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

- biomasa 1,33% 2,19% 2,34% 5,57% 3,58% 3,11% 

- ostatní 0,00% 2,99% 3,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fosilní zdroje - celkem 57,65% 52,77% 55,10% 59,53% 57,40% 56,95% 

- hnědé uhlí 40,71% 41,27% 42,15% 43,91% 43,77% 44,63% 

- černé uhlí 6,11% 5,78% 6,31% 6,97% 5,38% 4,18% 

- zemní plyn 8,30% 5,52% 6,41% 8,40% 5,45% 5,80% 

- ropa a ropné produkty 0,01% 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 0,04% 

- druhotné zdroje a ostatní 2,52% 0,14% 0,18% 0,20% 2,73% 2,30% 

Jaderné zdroje - celkem 36,67% 36,28% 33,13% 30,36% 35,01% 36,88% 

 

3.6 Solární energie 

Energie vyzařovaná Sluncem vzniká v důsledku termonukleárních reakcí, kdy se každou 

sekundu přemění téměř 700 milionů tun na 696 milionů tun hélia a zbytek je přeměněn na 
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energii v podobě elektromagnetického záření. Toto záření je význačné širokým spektrem 

vlnových délek, od dlouhovlnného rádiového až po rentgenové záření. Intenzita slunečního 

záření se snižuje vlivem pohlcování a odrazům, k nimž dochází při průchodu atmosférou.  

3.6.1 Popis slunečního záření  

Sluneční záření dopadající na povrch země se nazývá globální záření a má dvě složky: 

 přímé záření 

 difúzní záření. 

Přímé sluneční záření dopadá ze zdroje na povrch přímo, aniž by narazilo na překážky. 

Difúzní záření je záření naopak rozptýlené. Rozptýlení nastává při průchodu molekulou 

plynu, prachem nebo oblakem. Intenzita difúzního záření se zvyšuje s mírou znečištění 

ovzduší anebo množstvím oblačnosti. Obrázek 4 jednoduše znázorňuje, kdy nastává 

rozptýlení záření a kde dopadá přímo. Při určitých úhlech dopadu záření nastává odraz. [9] 

 

 

Obrázek 4 - Přímé a difúzní záření (vlastní zpracování) 

 

Míra dopadající dopadajícího záření je úzce spjato s roční dobou, na obrázku 5 je znázorněn 

roční vývoj. V zimních měsících je množství dopadajícího záření nižší než v letních. 

Nejvýnosnějším měsícem je červen, kdy na zemský povrch dopadá největší množství 

přímého záření. Nejméně výnosný je prosinec, kdy je i nejméně přímého záření. Dá se říci, 

že poměrné zastoupení přímého a difúzního záření je téměř shodné. 
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Obrázek 5 - Roční vývoj přímého a difúzního záření [9] 

 

Solární energie je dostupná všude na Zemi, avšak existují významné parametry, jež ovlivňují 

množství dopadajícího světla. Mezi tyto parametry patří zeměpisná šířka, nejvíce výnosné 

jsou oblasti okolo rovníku, nejméně polární oblasti. Následující mapa znázorňuje průměrné 

množství dopadající energie za rok na území ČR. Z mapy je patrné, že k vyšším výnosům 

dochází v oblasti jižní Moravy, naopak k nižším výnosům dochází v horských oblastech a 

v severozápadní a západní části republiky.  

 

Obrázek 6 - Sluneční mapa ČR [25] 
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3.6.2 Historie fotovoltaiky 

Fotovoltaický jev byl objeven francouzským fyzikem Antoinem Bequerelem už v roce 1839. 

Při pokusech s kovovými elektrodami ponořených v elektrolytu pozoroval, že při jejich 

osvětlení začne elektrolytem procházet elektrický proud. Později tento jev podrobněji popsal 

Albert Einstein. [5] 

Na Bequerelův objev fotoelektrického jevu navázali další vědci, kteří se již začali zabývat 

výrobou fotovoltaických článků. První fotovoltaické články byly vyrobeny ze selenu a 

dosahovaly účinnosti okolo 1%. Významný pokrok učinil až Jan Czochralski při výrobě 

monokrystalického křemíku, který využil při výrobě fotovoltaického článku. [5][6] 

První křemíkový panel byl patentován v roce 1946 v USA a jejich účinnost se pohybovala již 

okolo 6%. Velký rozkvět tohoto odvětví nastal v roce 1957, kdy se začaly FV panely 

instalovat na umělé družice jako zdroj napájení. Pro osobní užití se FV panely zpočátku 

využívaly v malé míře, například jako napájení hodinek nebo kalkulaček. Ve větším množství 

se začaly FV panely užívat až v 70. letech, kdy započala ropná krize a svět hledal řešení jak 

se zbavit závislosti na ropě. [5][7] 

Bouřlivý vývoj výroby a využívání fotovoltaiky proběhl pár let na zpět díky nemalým dotační 

programům.  

3.6.3 Princip funkce fotovoltaického článku 

Fotovoltaické články fungují na základě fotoelektrického jevu. Je to fyzikální jev, při němž 

jsou elektrony uvolňovány z látky nejčastěji z kovu v důsledku absorbce elektromagnetického 

záření látkou. Elektrony emitované z jaderného obalu pak označujeme jako fotoelektrony a 

jejich uvolňování se označuje jako fotoelektrická emise (fotoemise).[33] 

FV článek si lze představit jako polovodičovou diodu, jejíž základní částí je tenká křemíková 

destička s vodivostí typu P. Na destičku s vodivostí P je přilehlá vrstvička polovodiče typu N. 

mezi těmito vrstvami vzniká tzv. P-N přechod, jež obě vrstvy odděluje. Vrstva N obsahuje 

přebytek elektronů, vrstva N obsahuje nedostatek elektronů, respektive obsahuje přebytek 

kladně nabitých děr. V důsledku rozdílu potenciálu nemohou elektrony samovolně přecházet 

z vrstvy N do vrstvy P, ale mohou procházet v opačném směru. Při dopadu fotonů 

slunečního záření na článek se z krystalové mřížky uvolňují elektrony, které se začnou 

hromadit ve vrstvě N. To má za následek vznik napětí mezi vrstvami řádově 0,5, až 0,6 V. 

Dostatečně velké napětí získáme sériovým nebo paralelním zapojením jednotlivých článků. 

Jeden FV panel vznikne spojením určitým množství fotovoltaických článků. Na obrázku 7 je 

znázorněný princip funkce FV článku a vzhled jednoho reálného FV článku. [33] 
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Obrázek 7 - Schéma fotovoltaického článku [33] 

 

Největší výkon ze slunečního záření získáme z panelů, které jsou orientovány kolmo 

k dopadajícím paprskům. Nejvýhodnější je natáčet panely vždy kolmo, ale v praxi je toto 

řešení nákladnější, a proto se panely instalují nejčastěji pod pevně daným úhlem. [5] 

3.6.4 Typy fotovoltaických článků 

Na trhu s FV panely převládají články z křemíku. Křemík dokáže absorbovat sluneční záření 

a má vlastnost polovodiče, to znamená, že při osvětlení se prudce zvyšuje jeho vodivost.  

Podle zpracování křemíku dělíme články na: 

 monokrystalické,  

 polykrystalické, 

 amorfní. [5] 

Monokrystalické články - je to nejstarší a základní typ FV článků. Články jsou vyráběny 

z monokrystalu křemíku, který má velikost řádově 10 cm. Krystaly křemíku se při výrobě taví 

a následně pomalu natahují do forem tyčí, ty se pak následně řežou na tenké pláty. 

Monokrystalické články mají charakteristicky tmavě modrou až černou barvu a vyznačují se 

jednotnou a čirou strukturou. Účinnost těchto článků se pohybuje okolo 13-17 %. [5][6] 
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Obrázek 8 - Panel z monokrystalických článků [2] 

 

Polykrystalické články - tyto články jsou dnes nejpoužívanější typ článků. Články obsahují 

větší množství menších krystalů křemíku, které se odlévají do forem a po té se řežou na 

tenké pláty. Odlévání je levnější a rychlejší proces než tažení křemíku a proto jsou 

polykrystalické články levnější a tudíž více používány. Jejich nevýhodou jsou zhoršené 

elektrické vlastnosti, protože mezi velkým počtem menších zrn křemíku vzniká větší odpor 

oproti monokrystalickým článkům. To má za následek nižší účinnost, výrobci udávají 11-15 

%. Vyznačují se typicky modrým zabarvením. [5][6] 

 

Obrázek 9 - Panel z polykrystalických článků [2] 
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Amorfní články - u amorfních článků nemá křemík krystalickou strukturu, ale strukturu 

tekutou. Vrstva tekutého křemíku se nanáší na skleněnou plochu panelu. Výrobci udávají 

účinnost 7-9 % a jsou proto využívány tam, kde není jejich uživatel omezen prostorem pro 

instalaci. [5] 

 

 

 

Obrázek 10 - Panel z amorfních článků [2] 

 

3.6.5 Typy fotovoltaických systémů a jejich části  

Podle způsobu použití se fotovoltaické systémy zpravidla rozdělují do dvou hlavních skupin:  

 

 systémy připojené k elektrické rozvodné síti (Grid-on), 

 autonomní systémy (Grid-off). 

U systémů připojených k rozvodné síti se část energie spotřebuje v daném objektu a zbylá 

nespotřebovaná energie putuje do rozvodné sítě. Takto se zajistí, že veškerá vyrobená 

energie se zpracuje. Tyto systémy se většinou skládají z velkého množství fotovoltaických 

panelů, měničů napětí, měřících a síťových zařízení a jsou význačné velmi rozsáhlou 

instalací s většími výkony. [5] 

Autonomní systémy mají své uplatnění zejména v místech, kde není dostupná veřejná 

rozvodná síť. Veškerá vyrobená energie se akumuluje do baterií, jež jsou konstruovány pro 

pomalé nabíjení a vybíjení. V praxi se tyto systémy uplatňují jako energetické zdroje pro 

menší obytné objekty nebo jako napájení dopravní signalizace nebo osvětlení. [5][6] 
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3.6.6 Výhody fotovoltaiky 

Využívání FV systémů pro výrobu elektrické energie má řadu výhod. Jako nejzásadnější 

výhody udávám následující tvrzení: 

 obnovitelný zdroj, v měřítku lidstva nevyčerpatelný 

 geograficky je sluneční energie dostupná téměř všude na zemi 

 výroba neprodukuje škodliviny  

 nenarušuje tepelnou rovnováhu Země 

 jednoduchá a bezpečná konstrukce zařízení 

 vysoká provozní spolehlivost zařízení 

 nízká náročnost na obsluhu a údržbu 

 dlouhá životnost, cca 25 let  

 umisťování možné i v hustých zástavbách měst. [5][7] 

3.6.7 Nevýhody fotovoltaiky 

I přes množství výhod, které mají FV systémy, je nutné počítat i s řadou nevýhod, které 

mohou omezit efektivní využití FV systémů. Mezi hlavní nevýhody spadá: 

 časová proměnlivost  

 v našich zeměpisných podmínkách poměrně nízká roční intenzita slunečního záření 

 krátká roční průměrná doba slunečního svitu  

 nutnost mít záložní zdroj 

 nízká účinnost přeměny  

 vyšší nároky na plochu článků a modulů  

 vysoké pořizovací náklady  

 v některých případech jsou systémy ekonomicky nevýhodné.[5] 

 

Problematiku recyklace FV panelů řeším v následující kapitole, kde recyklaci podrobněji 

popisuji. 

3.6.8 Recyklace FV panelů 

FV panely lze recyklovat. Získá se tak především hliník a sklo, které lze následně téměř ze 

100% dále zpracovat. Dále se recyklují plastové a kovové komponenty panelů. Nejvíce 

náročné na recyklaci jsou FV křemíkové články, lze je recyklovat pomocí termické metody 

nebo mechanicko-termickou metodou.  

Termická metoda spočívá v zahřání celého panelu ve speciální peci na teplotu vyšší než 500 

stupňů celsia. Plastové komponenty se odpařují a zbylé komponenty se ručně třídí.[39] 
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Mechanicko-chemická metoda je podobna recyklaci LCD televizorů. Hliníkový rám se 

mechanicky odstraní a zbytek panelu je drcen a tříděn podle velikosti frakce. Různé další 

složky jsou z drti získávány chemicky.[20] 

Pomocí těchto procesů lze recyklovat téměř všechny složky použité v panelech. Uvádí se, že 

z 20 kg panelu je možné recyklovat na až 19,5 kg. Toto množství by se zvýšilo, pokud by se 

podařilo vyvinout efektivnější metodu recyklace křemíku, neboť kvůli jeho neodlučitelnosti od 

skla tento materiál často končí jako odpad. [20] 

Vzhledem k vysoké úrovni recyklovatelnosti starých a nepoužitelných panelů a významným 

energetických úsporách při použití recyklovaných FV článků, lze provoz a využívání FV 

panelů považovat za ekologické. [20] 
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4. Technické podmínky na letišti a analýza možných způsobů 

zavedení  

Při výstavbě FV systémů jsou určitá kritéria, podle nichž je vhodné se řídit při navrhování a 

budování. V následujiících podkapitovách se této problematice podrobněji věnuji, aby 

umístění FV systému bylo co nejúčinnější a nejvýhodnější.  

4.1 Výběr vhodných ploch 

Letiště Praha  zabírá celkovou plochu o 9 200.000 m2, kde se při svém výběru vhodných 

ploch zaměřuji pouze na budovy, nikoliv na pozemky. Na obrázku 11 jsou červeně 

znázorněny velké objekty na letišti Praha. Mezi velké objekty patří budova terminálu 1 a 2, 

budova parkoviště C, hangár F a další přilehlé nákladové terminály Menzies Aviation a 

Skyport. Terminál  1 a 2 je z pohledu letiště jeho významnou částí, jeho velikost a kapacita 

musí být dostačující, aby zde bylo schopno proběhnou bezproblémové odbavení všech 

cestujících a letadel. [30] 

Řada cestujících volí jako způsob dopravy na letiště osobní dopravu vlastními automobily, 

ktéré parkují přímo a areálu letiště. Tato skutečnost ovlivňuje počet a kapacitu parkovišť, kde 

se jedná především o dlouhodobější parkování v řádu dnů až týdnů. Na letišti Praha se 

nacházejí tři krátkodobá venkovní parkoviště a dva parkovací domy určené pro parkování na 

dobu. Největší parkovacím objektem je budova parkoviště C, která se nachází naproti 

terminálům 1 a 2. [21] 

V budově hangáru F sídlí společnost Czech Airlines Technics, která má na starosti letadla 

ČSA. Provádí se zde traťové údržby, pravidelné předepsané prohlídky a opravy 

významějších poškození letadel typu B737, A320 a ATR. Vzhledem k velikosti zmíněných 

typů letadel musí mít hangár dostatečnou rozlohu, aby pokryl kapacitní požadavky 

opravovaných letadel. [31] 

Cargo terminál společnosti Menzies Aviation slouží ke skladování a  rezebírání leteckých 

kontejnerů, pro skladování a odbavování specifického nákladu a k dalším službám spojených 

s nákladní leteckou dopravou. Stejné služby nabízí a vykonává i společnost Skyport operující 

ve vedlejším hangáru. Samotné náklady, kontejnery a následná manipulace vyžadují 

dostatech místa a hangáry jsou na tento fakt rozměrově uspůsobeny. [30] 
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Obrázek 11 - Mapa letiště Praha [13] 

 

Velké plochy střech těchto budov jsou výhodné pro umístění FV systému, avšak velkou 

nevýhodu shledávám v technických zařízeních, která jsou na střechách umístěny, jelikož 

zabírají nezanedbatelnou plochu. Rovněž i konstrukční řešení střech není zcela optimální a 

to kvůli plošné rozmanitosti a množství konstrukčním prvkům. Na obrázku 12 je detailní 

pohled na budovu terminálu. Je patrné, že střešní plocha je z velké části využita na výstupy 

technologií a je poměrně hodně členitá.  
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Obrázek 12 – Detail střešních ploch [13] 

 

Vhodná plocha je plocha s co největší použitelnou rozlohou a s co nejjednodušším 

konstrukčním řešením. Na základě těchto kritérií mi vychází, že pro umístění FV systému  je 

nejvhodnější budova parking C. Její střecha je zcela plochá a nachází se na ní minimum 

zařízení.  

4.1.1 Budova parkoviště C 

Popis budovy 

Parking C je největší zastřešený parkovací objekt na letišti Praha. Stavba budovy byla 

dokončena v roce 2001 a disponuje 6-ti podlažími s kapacitou až 3.036 stání. V 1. NP se 

nachází administrativní část budovy, déle pak sociální zázemí a půjčovna aut včetně čerpací 

stanice a průjezdné myčky aut. Ve 2. až 6. NP jsou parkovací stání a místa pro ukládání 

vozíků na zavazadla. Pro pohyb osob budovou slouží 2 výtahy a 4 schodiště. Výjezd a sjezd 

vozidel mezi jednotlivými podlažími je řešen kruhovými rampamy. [22] 

Konstrukce budovy je postavena z železobetonu a její plášť se skládá z ocelových rámů se 

skleněnou výplní. Na obrázku 13 je znázorněn vrchní pohled na celou budovu parkoviště, 

z něhož lze potvrdit, že je střecha rovná s  velkou volnou plochou. [22] 
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Obrázek 13 - Foto budova parkoviště C [10] 

 

4.2 Komponenty FV elektrárny 

Podle široké nabídky FV panelů na trhu a po konzultaci s odborníkem z energetické 

společnosti jsem si zvolila panely značky Sharp. Zvolila jsem monokrystalický panel Sharp 

NU-RC300 a polykrystalický panel Sharp ND-RB275. Tuto značku jsem si zvolila i na 

základě jejích dlouhodobých zkušeností s výrobou FV panelů, v zemích jako je Německo či 

Velká Británie patří mezi přední značky FV panelů. Tabulka 3 udává jejich nejdůležitější 

technické parametry. Zásadním parametrem je maximální výkon panelu a jejich účinnost. 

Rozměry obou použitelných typů panelů jsou téměř stejné, liší se v řádově v jednotkách 

milimetrů, což je pro použití v dalších výpočtech zanedbatelné.  
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Tabulka 3 - Technické parametry FV panelů [28] 

 

Při dalších výpočtech používám hodnoty maximálního výkonu a rozměry panelů. Podle 

výsledků zhodnotím, který typ FV panelu bude v mém případě vhodnější použít  

Pro stavbu FV elektrárny je mimo FV panelů potřeba mnoho dalších komponentů jako jsou: 

 konstrukce pro uchycení a nastavení správného úhlu panelů 

 měnič pro přeměnu napětí 

 kabeláž 

 konektory 

 jističe  

 upevňovací a spojovací materiál. [5] 

 

4.3 Orientace, návrh rozmístění a počet FV panelů 

Celková plocha střechy parkoviště je cca 13.000 m2, pro umístění FV panelů vyžiji 70 % 

plochy středy tedy 9.100 m2. Takto využitá plocha zajistí, že na střeše bude stále dostatek 

místa pro údržbu, opravy a manipulaci s jednotlivými částmi systému. Na obrázku 13 je 

vyznačena použitelná plocha střechy a vodorovné čáry znázorňují, jak budou panely 

orientovány. 

Monokrystalický Polykrystalický

NU-RC300 ND-RB275

Maximální výkon Pmax 300 Wp 275 Wp

Napětí při maximálním výkonu Vmpp 31,2 V 30,9 V

Proud při maximálním výkonu Impp 9,63 A 8,73 A

Napětí na prázdno Voc 39,4 V 38,4 V

Zkratový proud Isc 9,97 A 9,18 A

Účinnost ŋ 18,3 % 16,8 %

Rozměry 

Výška x 1660 mm 1650 mm

Šířka y 990 mm 992 mm

Tloušťka z 50 mm 35 mm

Hmotnost m 20 kg 18,6 kg
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Obrázek 14 - Střecha budovy parking C [13]  (vlastní zpracování) 

  

Při navrhování a konstruování FV systému je velmi důležité správné umístění a natočení 

panelů. Nejvýhodnější orientace a tím i maximální výnosnost je orientace panelů směrem 

k jihu. Odklon panelů o 20˚ od jihu má za následek pokles výkonu elektrárny o 5 %, orientace 

panelů směrem na západ nebo na východ vykazuje pokles výkonnosti až o 25 %. [5] 

Pro FV panely, které jsou pevně instalovány a jsou ideální v našich zeměpisných šířkách, je 

vhodné nastavovat sklon v rozmezí 30 - 40˚. V mém případě instalace volím sklon 35˚, díky 

tomuto sklonu lze očekávat dobrý celoroční zisk. [5] 

Při stavbě FV systému na ploché střeše je nutné určit optimální rozestupy mezi jednotlivými 

řadami panelů neboť i částečné zastínění má za následek znatelné snížení výkonnosti. 

Rozestupy mezi řadami panelů se ve většině případech naddimenzují pro nejhorší případ, 

jež nastává v situaci, kdy je Slunce nejníže nad obzorem. Tento případ nastává v zimních 

měsících, kdy paprsky dopadají na zemský povrch pod úhlem cca 17 stupňů. Na obrázku 14 

je zakreslený ideální rozestup mezi řadami FV panelů. [5] 
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Obrázek 15 - Schéma rozestupů mezi FV panely [5] (vlastní zpracování) 

 

4.3.1 Výpočet rozestupů a počtů panelů 

Pro výpočet rozestupů mezi panely použiji základní funkce sinus, cosinus a tangens. 

sin 35° =  
𝑎

1,6
 

𝑎 = 0,917 𝑚 

cos 35° =
𝑏

1,6
 

𝑏 = 1,31 𝑚 

𝑡𝑔 17° =
0,917

𝑐
 

𝑐 = 2,999 𝑚 

𝑏 + 𝑐 = 4,309 𝑚 

Vzdálenost od přední hrany panelu k hraně druhého panelu je 4,3 metrů. Tato vzdálenost 

zajistí, že panely v předních řadách nebudou vrhat stín na panely v zadních řadách. 

Plocha pro umístění jednoho panelu se vypočítá následovně jako součin šířky panelu a 

vzdálenosti od hrany panelu k hraně druhého panelu.  

𝑆 = (𝑏 + 𝑐) × 𝑦 

𝑆 = 4,309 × 0,99 

𝑆 = 4,265 𝑚2 
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Počet umístěných panelů se vypočítá jako podíl použité plochy a plochy pro umístění 

jednoho panelu.  

𝑛 = 9100 ÷ 4,265 

𝑛 = 2134  

 

Na střechu budovy lze umísti 2.134 kusů fotovoltaických panelů. Celková plocha FV článku 

v daném FV systému bude 3 507 𝑚2 a hmotnost všech panelů bude přibližně 41 000 kg. Pro 

určení celkové hmotnosti FV systému je ještě nutné znát celkové hmotnosti konstrukcí, 

měničů, kabeláže a dalších komponent systému, avšak v rámci této bakalářské práce 

nehodnotím statické a pevnostní vlastnosti střechy parkoviště, a proto zatím není nutné znát 

celkovou hmotnost systému.  

 

  



37 
 

5. Příprava projektu a využívání nových zdrojů 

5.1 Výpočet  

Pro orientační výpočet výkonu FVE byl použit program PV GIS. Tento program se vyvíjel 

více než 10 let ve výzkumném středisku Evropské komise. Tento program je výbornou 

pomůckou pro výpočet denního, měsíčního a ročního zisku FV systému na základě 

geografických podmínek. Přesnost výpočtu ovlivňuje řada faktorů, avšak pro orientační 

výpočet je tento program zcela dostačující.  

5.1.1 Postup výpočtu  

 

Obrázek 16 - Ukázka programu PV GIS [14] 

 

Výpočet začíná doplněním všech faktů a dat do jednotlivých řádků: 

 výběr místa realizace 

 databáze slunečního záření 

 technologie FV panelů 

 maximální výkon elektrárny 

 ztráty sytému 

 způsob montáže 

 sklon panelů 

 azimut. [14] 

Jako místo realizace jsem zvolila souřadnice budovy parkoviště C. Následně jsem vybrala 

databázi slunečního záření PVGIS-CMSAF, která je pro výpočet postačující, a technologii 

použitých panelů jsem vyplnila jako krystalickou. Na základě parametrů zvolených FV panelů 
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jsem vypočítala maximální výkon elektrárny. Vypočítá se jako součin počtu panelů a 

maximálního výkonu jednoho panelu. Ztráty systému se obvykle udávají 14 %, v lepších 

případech se ztráty dají omezit a to až na 8-10 %. Kvůli chlazení jednotlivých FV panelů se 

do programu vyplňuje i způsob zabudování panelů. Panely integrované do budovy například 

ve formě střešní krytiny nemají příliš dobré možnosti chlazení oproti volně stojícím panelům. 

Sklon a azimut lze v programu vyplnit ručně nebo si lze nechat programem navrhnout 

optimální sklon i azimut. V mém případě mi program navrhl sklon 35˚ a azimut 0˚.[1] 

5.1.2 Výsledky  

Na základě vyplněných dat program vypočítá a vizualizuje několik výstupů, jedním je odhad 

roční produkce elektrické energie. Další výstup znázorňuje množství globálního záření 

vztaženého na jednotku plochy. V neposlední řadě se vizualizují grafy, jež udávají rozložení 

výkonu elektrárny po jednotlivých měsících. 

Výsledné množství vyprodukované elektrické energie je vykresleno v následujících grafech. 

Reálný výkon FV elektrárny je ovlivněn řadou aspektů. Program PV GIS pracuje 

s databázemi pozemních stanic. Databáze obsahují data, které vznikaly při dlouhodobých 

měřeních a představují tak dlouhodobé průměry teplot a množství slunečního zářené. Tímto 

se vnáší do výpočtu určitá nepřesnost, tato nepřesnost se pohybuje v řádu jednotek procent. 

Výsledné množství vyprodukované elektrické energie je vykresleno v následujících grafech. 

V grafu 4 je uvedena měsíční produkce elektrické energie pro monokrystalický FV panel. 

Celková roční produkce energie činí 632.000 kW/h. Z grafu je zřejmé, že se vyšších výnosů 

dosahuje v květnu, červnu a červenci. Nejslabším měsícem v rámci výroby elektrické energie 

je prosinec.  
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Graf 4 - Měsíční produkce elektrické energie pro monokrystalický FV panel [28] (vlastní zpracování) 

 

V grafu 5 je uvedena měsíční produkce elektrické energie pro polykrystalický FV panel. 

Celková roční produkce energie je 579.500 kW/h. I zde se opakuje stejný trend jako 

v předchozím grafu 4, kdy nejvyšší výnosy jsou během letních měsíců a nejnižší během 

zimních. Výsledky ukazují, že monokrystalické FV panely vyrobí ročně více elektrické 

energie než polykrystalické FV panely. 

 

Graf 5 - Měsíční produkce elektrické energie pro polykrystalický FV panel [28] (vlastní zpracování) 
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5.2 Spotřeba elektrické energie 

Spotřeba elektrické energie budovy parking C je znázorněna v grafu 6. Pro výpočet nákladů 

za spotřebovanou energii v roce 2018 se počítá s průměrnou cenou 1,737 Kč za kWh. [10] 

V reálu se se tato cena za 1 kW/h mění podle vývoje cen na burze a nedá se tedy říci, že 

v následujících letech bude tato cena stejná. Při spotřebě 2 572.300 kW/h elektrické energie 

v roce 2018 činily celkové náklady 4 468.069 Kč. V následujícím grafu 6 je znázorněna 

spotřeba po jednotlivých měsících. Spotřeba elektrické energie je vyšší v zimních měsících, 

kdy jsou například kladeny větší energetické nároky na vytápění.  

 

 

Graf 6 - Spotřeba elektrické energie budovy parking C [10] (vlastní zpracování) 

 

5.3 Porovnání výsledků se spotřebou elektrické energie  

Z výpočtů plyne, že FV elektrárna umístěna na střeše budovy parking C není schopna 

produkovat dostatečné množství energie, aby byla se budova stala energeticky soběstačná. 

Stále bude nezbytné, aby byla budova napájena z rozvodné sítě a to především v zimních 

měsících, kdy jsou výnosy systému nízké a spotřeba elektrické energie v bodově je naopak 

vysoká. Rovněž uvažuji, že ve veškerá vyrobená elektřina v průběhu dne se celá spotřebuje 

v rámci denní spotřeby budovy parkoviště a její přebytky tak nebude potřebné dodávat do 

veřejné sítě.  
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5.4 Přibližné investiční náklady  

Náklady na vybudování FV systému zásadně ovlivňují návratnost investice. V grafu 7 je 

znázorněn přibližný podíl investičních nákladů na výstavbu FV systému. Největší nákladovou 

položku zaujímají samotné panely a zhruba pětinu celkový nákladů tvoří měniče napětí. 

Zbylé náklady jsou tvořeny samotnou montáží, dopravou, konstrukcí pro uchycení a natočení 

panelů, montážním materiálem a kabeláží.  

 

Graf 7 - Podíl investičních nákladů [11] 

 

Cena monokrystalického panelu je přibližně 5.500 Kč. Při použití tohoto typu panelu by celý 

FV systém stál přibližně 25 000.000 Kč.  

Cena polykrystalického panelu je přibližně 3.500 Kč. Při použití těchto technologií by byl FV 

systém značně levnější, stál by přibližně 16 000.000 Kč. 

Uvedené náklady zahrnují pouze materiální část a montáž. Do finální ceny se dále promítají 

další nezbytné úkony: 
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6. Hodnocení dopadu a udržitelnosti 

6.1 Návratnost investice 

Při výpočtech návratnosti FV systémů platí nepřímá úměrnost. Čím vyšší cena elektrické 

energie tím je doba návratnosti kratší. Průměrná cena elektrické energie, kterou nakupuje 

letiště Praha je 1,737 Kč za 1 kW/h. [10] V důsledku této velmi nízké ceny se značně 

protahuje doba návratnosti FV systému. Avšak vývoj ceny elektrické energie na burze má 

spíše stoupající trend, tak lze očekávat, že doba návratnosti investice bude díky tomu 

zkrácená.  

Tabulka 4 - Porovnání FV panelů (vlastní zpracování) 

Monokrystalické panely Sharp NU-RC300   

Spotřebovaná energie rok 2018 [kW/h] 2 572.300 

Náklady [Kč] 4 468.069 

Vyrobená energie [kW/h]  632.000 

Úspora [Kč] 1 169.559 

    

Návratnost  21,3 let 

    

Polykrystalické panely Sharp ND-RB275   

Spotřebovaná energie rok 2018 [kW/h] 2 572.300 

Náklady [Kč] 4 468.069 

Vyrobená energie [kW/h]  579.500 

Úspora [Kč] 1 080.309 

    

Návratnost  14,8 let 

 

Z tabulky vyplývá, že využívání polykrystalických technologií je finančně výhodnější než 

používání monokrystalických technologií a to z důvodu kratší doby návratnosti. V případě 

budování FV systému bych se přikláněla k použití polykrystalických článků. Avšak z  důvodu 

dlouhé finanční návratnosti předpokládám, že letiště Praha nebude ochotna vynaložit takto 

velký obnos peněz na vybudování FV systému.  

6.2 Vliv na životní prostředí 

Čisté životní prostředí je základním pilířem lidského zdraví a zásadně ovlivňuje lidský život. 

Největší přínos obnovitelných zdrojů energie spočívá v jejich schopnosti nevytvářet emise 

skleníkových plynů a nezvyšovat úroveň znečištění ovzduší a vod. Nejvíce elektrické energie 

v ČR je vyráběno v tepelných elektrárnách při spalování hnědého uhlí viz kapitola 3.4.1. Při 

spalování hnědého uhlí se do ovzduší uvolňují škodlivé látky, jako jsou oxidy síry, oxidy 
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dusíku, oxid uhličitý a tuhé znečišťující látky. Ministerstvo průmyslu a obchodu udává, že při 

výrobě 1 MW/h elektrické energie je do ovzduší uvolňováno 1,17 t CO2. Pokud FV systém 

umístěný na střeše parkoviště ročně vyrobí přibližně 600 MW/h elektrické energie zamezí se 

tak produkci 700 t CO2.[37] 

6.3 Možná alternativa 

Letiště Praha se zabývá spíše hledáním variant jak elektrickou energii uspořit než hledáním 

řešení jak elektrickou energii vyrábět. Jediným vhodným obnovitelným zdroje energie, který 

lze zabudovat přímo na letišti jsou zatím FV a solární systémy, ale ty zatím nedokážou 

vykazovat velké finanční zisky. Dá se uvažovat o řešení využít FV na ohřev vody a vytápění. 

Pokud by letiště chtělo podpořit obnovitelné zdroje i bez nároků na zisk a podpořit tak 

využívání energie z obnovitelných zdrojů, existují zajímavá řešení popsaná v následující 

podkapitole. Toto řešení by nepřineslo letišti finanční zisk, avšak v rámci životního prostředí 

by bylo letiště ekologičtější. Tímto řešením se elegantně propojí výroba elektrické energie 

z obnovitelného zdroje a provoz elektromobilů. 

6.4   Nabíjecí stanice pro elektromobily umístěna v budově parking C 

V roce 2018 bylo v ČR registrováno přibližně 2.000 vozů s pohonem na elektrickou energii. 

Předpokládá se, že toto číslo by se mělo do roku 2020 zčtyřnásobit. [38] V oblasti 

přepravních služeb je využívání elektromobilů a hybridů populární, protože tento systém 

efektivně snižuje náklady na jízdu. Z vlastní zkušenosti jsem se již s podobným řešením 

dobíjecích stanic setkala na letišti LAX v Los Angeles. Byl velmi populární právě v řadách 

taxikářů, kteří v době čekání na zákazníka dobíjeli své vozidla. Pro realizaci by bylo jistě 

vhodné použití moderních rychlodobíjecích stanic, které se na území ČR nově budují. 

Obrázek 17 ilustruje, jakou formou fungují dobíjecí stanice na jednom z největších letišť 

světa. 
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Obrázek 17 – Nabíjecí stanice na letišti LAX [17] 

 

Pro podporu elektromobility by bylo zajímavé pořídit a vybudovat parkovací místa s 

nabíjecími stanicemi přímo v budově parkoviště C. Nabíjecí stanice by byly napájeny 

z určitého počtu FV panelů umístěných na střeše parkoviště. Vyrobená elektrická energie by 

se ukládala do baterií a při přistavení vozu ke stanici by se elektrická energie vybíjela a 

nabíjela by tak tak elektromobil. Tyto parkovací místa bych umístila do nejvyššího patra 

parkoviště, aby se snížily náklady na kabeláž a montáž nabíjecího systému.  

 

6.5   Solární dobíjecí stanice  

Skutečně čistou elektromobilitu lze zajistit pouze hrstkou způsobů. Jedno z řešení lze 

realizovat v areálu letiště na venkovním parkovišti B. Jedná se o solární panely čtvercového 

půdorysu umístěné na konstrukci připomínající přístřešek. Na patě stojanu je umístěn 

rychlonabíječka s adaptérem. Toto řešení je již ve světě realizováno. Společnost BMW takto 

nově rozšiřuje své působení na poli elektromobility. Právě od této společnosti čerpám 

některé technické údaje a možnosti realizace. Na konstrukci je také kladen velký důraz, aby 

její výroba zanechávala co nejmenší uhlíkovou stopu. [26] 
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Obrázek 18 – Solární nabíjecí stanice BMW [27] 

Na obrázku 18 je již realizována solární dobíjecí stanice v Jihoafrickém městě 

Johannesburg. Pod přístřeškem je vozidlo kryté před přímým slunečním světlem, takže uvnitř 

vozidla se nevytvoří takové teplo, jako na přímém slunci. Dle BMW mají tyto FV stanice 

výkon 3,6 KWp, který je ukládán do akumulátorů. Právě z energie v akumulátorech je 

následně dobíjeno vozidlo. [26] 

Také existují panely umístěné na konstrukci jedné podpěry, na patě podpěry je umístěn 

nabíječ s jedním adaptérem. Řešení je obdobné, avšak díky důmyslné konstrukci je možno s 

celou solární plochu hýbat tak, aby byl dopad slunečních paprsků nejefektivnější. Na obrázku 

je zobrazena právě tato konstrukce natáčecích panelů.[24]  

 

Obrázek 19 – Solární nabíjecí stanice s naklápěcí konstrukcí [24] 
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7. Závěr 

Se stoupajícím trendem počtu cestujících v letecké dopravě je zapotřebí hledat energetická 

řešení, jak ekologicky a efektivně pokrýt potřeby provozu letiště. Letišti Praha samozřejmě 

záleží na životním prostředí, po celou dobu provozu se aktivně věnuje monitorování kvality 

ovzduší, vody a půdy. V roce 2010 se zapojilo do projektu Airport Carbon Acreditation, ve 

snaze snižovat emise a uhlíkovou stopu. 

V celém areálu letiště jsou velké spotřeby elektrické energie, ročně letiště spotřebuje 

přibližně 60.000MWh. I přes výhodné nákupy elektrické energie náklady vysoké. Pro 

snižování spotřeby se realizovala řada úsporných projektů a stále se hledají a budují další 

kroky k úspoře energií.  

Významné množství energie je získáváno z fosilních paliv, jako je ropa, uhlí nebo zemní 

plyn. Jejich používání má zásadní vliv na produkci škodlivin, které znečišťují životní 

prostředí. Fosilní paliva mají omezené zásoby, a proto je stále více potřebné a moderní 

využívat zdroje alternativní (obnovitelné). Navíc myšlenka využívat „nevyčerpatelný“ zdroj 

působí atraktivně. 

Po analýze různých alternativních zdrojů energie jsem došla k závěru, že na letišti Praha je 

použitelná pouze fotovoltaika, které jsem se dále podrobněji věnovala. V bakalářské práci 

jsem nastínila historii vývoje fotovoltaiky, principy funkce a typy technologií. Rovněž jsem 

zmínila klady a zápory fotovoltaických systémů.  

Fotovoltaické systémy lze umístit takřka kamkoli, ovšem v rozsahu letiště jsou možnosti 

umístění omezené. Jako vhodné plochy shledávám střechy rozsáhlých objektů, jako jsou 

terminály, hangáry nebo parkoviště. Po zkoumání těchto ploch jsem došla k závěru, že 

jediné a nejvíce vhodné umístění je na střeše parkoviště „C“. Střecha parkoviště je rozsáhlá, 

plochá a bez členění. 

Pro instalaci a dosažení nejvyššího výkonu FV je zásadní orientace, rozmístění a počet 

panelů. Pomocí jednoduchých funkcí jsem spočítala rozestupy mezi řadami panelů a tím 

docílila kolik panelů lze na plochu umístit. Pro výpočet výkonu jsem použila program PV GIS, 

díky kterému jsme získala data o přibližném výkonu navrženého systému. 

Ze široké nabídky FV panelů jsem si zvolila panely značky Sharp. Vybrala jsem 

monokrystalický panel Sharp NU-RC300 a polykrystalický panel Sharp N D-RB275. Tuto 

značku, která patří mezi přední značky fotovoltaických panelů, jsem zvolila na základě 

dlouhodobých zkušeností s výrobou těchto panelů v zemích jako je Německo či Velká 

Británie. 
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Monokrystalické panely Sharp vyrobí ročně 632.000 KW/h, což je více než polykrystalické 

panely Sharp, které ročně vyrobí 579.500 KW/h. U obou panelů je měsíční produkce 

rozdílná, to je patrné z grafů 4 a 5, kdy vyšších výkonů je dosahováno v květnu, červnu a 

červenci a naopak nejslabším měsícem je prosinec. 

Výsledky jsem porovnala se spotřebou elektrické energie a vyčíslila přibližné náklady a 

přibližnou roční úsporu energie. Pro výpočet spotřebované energie v Kč jsem počítala 

s průměrnou cenou 1,737 Kč za kWh. Při použití monokrystalických panelů je doba 

návratnosti přes 20 let, použitím polykrystalických panelů je návratnost kratší a to 15 let. 

Přestože úspory energie jsou značné, tak pro velké finanční nároky na realizaci se 

prodlužuje doba návratnosti a minimalizuje se pravděpodobnost zhotovení. 

V rámci bakalářské práce jsem nastínila další varianty využití FV a to pro napájení dobíjecích 

stanic pro stále populárnější elektromobily. Možné způsoby zavedení jsou ilustrovány na 

obrázcích 17, 18 a 19. 

Využívání solárních systémů pro výrobu elektrické energie nebo jako zdroj napájení 

dobíjecích stanic je pěkným a ekologickým řešení, avšak tuto skutečnost kazí finanční a 

ekonomické aspekty. Doufejme, že v budoucnu se situace na trhu se solárními systémy 

změní a stanou se finančně více dostupnými.   
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