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Abstrakt 

 

Disertační práce je zaměřena na analýzu efektivity solárních zařízení pro vytápění 

budov a přípravu teplé vody v klimatických podmínkách České republiky. Solární zařízení 

jsou vyhodnocována na základě matematických výpočtů, energetické bilanční metody TNI 

73 0302 a ekonomických bilancí. V disertační práci je pojednáváno o technických 

moţnostech instalace solárních systémů a hlavních problémech spjatých s realizací a 

úskalími spojenými s jejich provozem v praxi. Dále se práce zabývá správným 

dimenzováním solárních soustav a navrţením vhodného modelu solární termické soustavy 

pro vytápění budov a přípravu teplé vody na území České republiky. V konečné fázi 

dizertace zpracovává prakticky ověřený model solární soustavy na přípravu teplé vody. 
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analýza efektivity, solární zařízení, energetické bilance, ekonomické bilance, Česká 

republika 

 

 

 

  



Abstract 

 

The dissertation is focused on efficiency analyzing of solar facilities for heat 

buildings and water heating in the conditions of the Czech Republic. Solar facilities are 

evaluated based on mathematical calculations, energetic balance method TNI 73 0302 and 

economical balances. In the dissertation installation possibilities of solar systems and main 

issues linked with realization and difficulties related with operation in practice are 

discussed. The dissertation further deals with right settings solar systems and appropriate 

design of solar thermal systems for heat buildings and water heating on area of Czech 

Republic. In the final dissertation part a model of solar system for water heating is 

practically verified. 
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Motivace 

Účelem výzkumu je analyzovat efektivitu a uţitkovost solárních zařízení pro 

vytápění budov a ohřev uţitkové vody. Zařízení vyuţívajících sluneční energii je velké 

mnoţství, nic méně není jednoduché zvolit vhodné řešení při jejich instalaci bez odborného 

dohledu. Dále nejsou dostupné relevantní výsledky poukazující na jednoznačnou schopnost 

těchto zařízení pracovat efektivně v konkrétních klimatických podmínkách. 

Předmětem výzkumu je poukázat na výhody a nevýhody těchto zařízení 

prozkoumáním energetické a ekonomické efektivity a objasnit úskalí související s jejich 

realizací v praxi. V postupných krocích výzkumu bude uskutečněná komparace 

jednotlivých moţností navrhovaných solárních zařízení na vytápění budov a solárních 

zařízení na přípravu teplé vody. 

Cílem výzkumu je posouzení efektivity zařízení na vytápění budov a přípravu teplé 

vody na základě energetických a ekonomických bilancí. Dalším dílčím cílem je získaní 

výsledků, které budou moci být prezentované jako jednoznačné z hlediska prakticky 

aplikovatelného v podmínkách mírného podnebného pásma tj. klimatických podmínkách 

České republiky. Konečným cílem výzkumu je návrh vhodného modelu solárního 

termického systému pro rodinný dům s čtyřčlennou rodinou v podmínkách České 

republiky. 
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Úvod 

O problematice vyuţívaní sluneční energie na vytápění, případně na přitápění 

budov a přípravy teplé vody, se vedou neustálé polemiky, vznikají nové práce a články 

zabývající se vyuţíváním sluneční energie jako alternativy ať uţ na samotný ohřev vody, 

vytápění budov nebo výrobu elektrické energie. Z hlediska vývoje technologií a neustále 

rostoucího trendu zvyšování úspor energií, zvyšování efektivnosti a zkvalitňování zařízení 

dochází k neustálému zlepšování technologií a sniţování cen za tato zařízení. Naproti tomu 

s plynoucím časem narůstají ceny energií vyráběné z tzv. neobnovitelných zdrojů.  

Vyuţívání slunečné energie se začalo postupně zvyšovat po energetické krizi v roce 

1970. Dnes je solární energie povaţována za seriózní zdroj energie pokrývající část 

poptávky po energii v krajinách Evropské unie (1). Tento zdroj začal byt značně zajímavý 

pro investování nejen v soukromém, ale i veřejném sektoru. Hlavní nevýhodou zařízení 

vyuţívajících solární energii je jejich nepředvídatelnost. Z důvodu denních a sezónních 

výkyvů počasí, které souvisejí s dopadem slunečního záření na povrch Země, nejsou 

vhodné jako plnohodnotné zařízení pracující samostatně (2). Proto se nejčastěji vyuţívají 

v kombinaci s běţně uţívanými zařízeními vyuţívajícími neobnovitelné zdroje energie, 

coţ alespoň z části sniţuje jejich spotřebu. 

Solární energie se jeví jako jedna z vhodných alternativ na náhradu fosilních paliv i 

kdyţ jen na částečné pokrytí energetických potřeb. Nicméně v kombinaci s dalšími 

zařízeními vyuţívajícími obnovitelné zdroje energie moţno výrazně eliminovat spotřebu 

energie vytvářené ze zdrojů neobnovitelných. Hypoteticky moţno předpokládat, ţe nárůst 

a zájem o zařízení přeměňující slunečné záření na jiné druhy energií se bude do budoucna 

stále zvyšovat a vzhledem k nárůstu cen energií by mohly být solární zařízení vhodným 

technickým prvkem jak novostaveb, tak i starších budov. 
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1. Sluneční záření 

Sluneční energie je proud elektromagnetického záření neboli sluneční záření 

vysílané z povrchu slunce na osvětlenou stranu Země. Slunce lze povaţovat za černé 

těleso, coţ podle Planckova vyzařovacího zákona značí, ţe vyzařuje energii ve formě 

elektromagnetického záření v celém rozsahu vlnových délek odpovídající vyzařování 

černého tělesa o téţe teplotě, jako je teplota povrchu slunce 5 770 K. Černé těleso o této 

teplotě vyzařuje nejvíce energie v oblasti viditelného záření viz obrázek č. 1. 

 
Obrázek č. 1 Rozdělení spektrální hustoty energie podle vlnových délek (λ) v kJ.m

-4
 v dutině absolutně 

černého tělesa o termodynamické teplotě T. Červená křivka odpovídá povrchové teplotě Slunce. Viditelné 

záření je ohraničené přerušovanými čárami. (3) 

1.1. Vyzařování energie tělesa ve formě elektromagnetického záření 

Těleso vyzařuje energii celým svým povrchem. Energetický tok ve formě 

elektromagnetického záření vztahující se na jednotku plochy se nazývá intenzita 

vyzařování a vyjadřuje se následující rovnicí; 
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(1.1) 

 

 

kde, 

eτ je intenzita vyzařování z povrchu tělesa [W/m
2
]; 

Q
·
τ energetický tok ve formě elektromagnetického záření z povrchu tělesa [W];  

S  povrch tělesa [m
2
]. (3) 

Velikost sluneční energie dopadající na Zemi lze určit ze sluneční konstanty 

a průměru Země. Zářivý výkon Slunce směrem k Zemi je tedy přibliţně 180 000 TW (4). 

Ale ne celý tento zářivý tok se dostane aţ k povrchu Země. I ta energie, která nakonec 

dopadne na povrch Země se po různých přeměnách musí přeměnit opět na tepelnou energii 

a být vyslána zpět do vesmíru společně s geotermální energií a dalšími energiemi 

(kinetická energie dopadajících meteoritů, slapová energie, energie uvolněná z jaderných 

reakcí, atd.). V opačném případě by se teplota Země začala zvyšovat. Naopak pokud by 

Země vysálala do okolního vesmíru více energie došlo by k ochlazování Země. Na obrázku 

č. 2 je zobrazený průnik slunečního záření atmosférou Země (5). Sluneční záření 

dopadající na povrch České republiky s průměrnou intenzitou 800 W/m
2
 je závislé 

především na lokálních a klimatických podmínkách. Ročně se mnoţství dopadající solární 

energie mění v rozsahu 1000 - 1250 kWh/m
2
 a průměr pro Českou republiku je 

1081kWh/m
2
 (4). 

 

Obrázek č. 2 Sluneční záření při průniku atmosférou Země (100 % představuje zářivý výkon směrem k 

Zemi, 31 % odraz od horních vrstev atmosféry, 17,5 % pohlceno atmosférou, 32,7 % dopadá na oceány, 4,3 

% odraz od souše, 14,4 % pohlceno souší a přeměněno na teplo Země, 0,1 % spotřeba na fotosyntézu). (5) 
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1.2. Přechod slunečního záření atmosférou Země 

Zatímco na vnější povrch atmosféry dopadá sluneční záření v nerozptýlené formě 

(lze si představit jako paprsky přicházející přímo ze slunečního kotouče), průchodem 

atmosférou dochází k rozptylu na částicích prachu, krystalcích ledu či kapičkách vody. 

Část zářivého toku pak z oblohy přichází ve formě rozptýleného, tzv. difúzního slunečního 

záření, které nemá směrový charakter (6) (všesměrové – izotopické, značí se indexem „d“) 

a část ve formě přímého slunečního záření s výrazně směrovým charakterem (značí se 

indexem „b“). Prakticky to znamená, ţe výkonová hustota přímého slunečního záření je 

oproti difúznímu značně závislá na úhlu dopadu. K difúznímu záření se zpravidla počítá 

i část přímého záření, která se odrazí od okolních ploch (odraţené sluneční záření). 

Celkové sluneční ozáření G [W/m
2
] je součtem přímého slunečního ozáření Gb a difúzního 

slunečního ozáření Gd. V tabulce č. 1 jsou uvedeny typické hodnoty celkového slunečního 

ozáření pro různé stavy oblačnosti. (7) 

Tabulka č. 1 Hodnoty celkového slunečního ozáření. (7) 

 

Teoreticky moţné přímé sluneční ozáření na plochu kolmou k směru šíření Gbn 

[W/m
2
] je moţné pro danou oblast stanovit z hodnoty záření dopadajícího na vnější povrch 

atmosféry Gon podle následujícího vztahu; 

(1.2) 

 

kde, 

Z je součinitel znečištění atmosféry (bezrozměrný), vyjadřuje míru zeslabení 

zářivého toku při průchodu hmotnou atmosférou; 

 činitel závislý na výšce Slunce nad obzorem a nadmořské výšce 

(bezrozměrný). (7) 
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Součinitel znečištění atmosféry lze stanovit z dlouhodobých měření jako, 

(1.3) 

 

kde 

Gb0 je přímé sluneční ozáření při průchodu zcela „čistým“ vzduchem (Z=1, 

nehmotná atmosféra), [W/m
2
]. (7) 

(1.4) 

 

kde 

Lv je nadmořská výška daného místa[m]. 

Součinitel znečištění Z je uváděn v tabulce č. 2. Jeho hodnoty se pohybují běţně od 

2 do 6 (i více). Zjednodušeně lze aplikovat charakteristické hodnoty součinitele znečištění 

následovně (7): 

 horské oblasti  Z = 2 

 venkov   Z = 3 

 města   Z = 4 

 průmyslové oblasti  Z = 5 a více. 
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Tabulka č. 2 Hodnoty součinitele znečištění Z pro různé typy oblastí  

během roku. (7) 

 

1.3. Geometrie slunečního záření 

Z obrázku č. 3 plyne, ţe prostorový úhel Země vzhledem k Slunci je 32’. Paprsky, 

které dopadají na zemský povrch můţeme povaţovat za rovnoběţné. S rostoucí vzdáleností 

se zářivý výkon rozptyluje na větší plochu a na Zem dopadá cca 2.10
-9

 dílu (2 miliardtiny) 

z celkově vyzářené energie (8). 

 

Obrázek č. 3 Geometrické vztahy mezi Sluncem a Zemí. (7) 
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1.4. Využití sluneční energie ve světě 

Na základě statistik se odhaduje, ţe v roce 2008 bylo celosvětově v provozu 

cca 217 mil. m
2
 solárních kolektorů, odpovídající tepelnému výkonu cca 152 GWt. 

Největší podíl tvoří Čína (87,5 GWt), Turecko (7,5 GWt) a Německo (7,2 GWt). Zemí 

s nejvyšším podílem solárních kolektorů na obyvatele je Kypr s 527 kWt na 1000 obyvatel. 

Statistická šetření a informace o instalované ploše, resp. výkonu solárních 

tepelných soustav v zemích EU publikuje kaţdoročně jiţ od roku 2003 Evropská federace 

průmyslu solární tepelné techniky (ESTIF). Tradičně se statisticky vyhodnocovala plocha 

kolektorů (instalovaných nebo dodaných na trh). To však často znemoţňovalo jejich 

srovnání v globálních statistikách obnovitelných zdrojů energie, které jsou typicky 

vyhodnocovány v MW nebo MW peak. Proto Mezinárodní energetická agentura v rámci 

programu Solární vytápění a chlazení ve spolupráci s ESTIF publikovala přepočet z m
2
 

kolektorové plochy na tepelný výkon MWt faktorem 0,7 kW/m
2
, který odpovídá většině 

druhů solárních kolektorů (nezasklené, zasklené ploché, trubkové vakuové). (9) 

1.4.1 Využití sluneční energie v Evropě 

Vyuţití sluneční energie pro zásobování teplem je v Evropě dlouhodobě na 

vzestupu. Rok od roku roste poptávka po solárních tepelných soustavách. (10) 

Graf č. 1 znázorňuje trend vývoje instalované plochy solárních kolektorů v Evropě. 

K roku 2009 bylo v Evropě nainstalováno celkem přes 30 miliónů m
2
 solárních kolektorů, 

coţ odpovídá instalovanému tepelnému výkonu 21 GWt (11). Evropskému trhu se solární 

tepelnou technikou dominují malé instalace pro přípravu teplé vody, případně vytápění 

v rodinných domech. Velkoplošné instalace v bytových domech, hotelech, pečovatelských 

domech, sportovních zařízeních tvoří méně neţ jednu desetinu trhu, nicméně trend je 

rostoucí. Důvodem jsou národní podmínky, které často hrají zásadní roli, např. podpůrné 

programy, avšak často nastavené nevhodně pouze pro rodinné domy. 

Na evropském trhu hraje dominantní roli Německo, které tvoří 31 % trhu. Dalšími 

významnými zeměmi jsou Rakousko, Řecko, Španělsko, Itálie a Francie, které dohromady 

představují 43 % trhu (viz obrázek č. 4). Ostatní evropské země, ačkoli celkem zaujímají 

pouze 26 % trhu, se stávají stále důleţitějšími vzhledem k jejich rychlému růstu. (11) 
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Obrázek č. 4 Podíl zemí EU na trhu solárních kolektorů v Evropě. (11) 

Graf č. 1 ukazuje také trend dodávek solárních kolektorů na trh v Evropě. Přestoţe 

v roce 2009 vlivem dopadu finanční krize na stavební průmysl poklesly dodávky solárních 

kolektorů na trh v Evropě o 10 %, prodalo se jiţ druhým rokem po sobě více neţ 4 mil. m
2
 

solárních kolektorů ročně. 

 
Graf č. 1 Trend dodávek solárních kolektorů na trh v Evropě. (11) 
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Následující graf č. 2 nám vyobrazuje solárně tepelnou kapacitu v provozu na 1000 

obyvatel. Z grafu vyplývá největší solárně tepelnou kapacitu má Kypr z téměř 900 

m
2
na 1000 obyvatel následováno Rakouskem a Německem. Z hlediska Evropské unie je to 

něco méně neţ 100 m
2
 na 1000 obyvatel.  

 
Graf č. 2 Solárně tepelná kapacita v provozu na 1000 obyvatel v roce 2011. (11) 

1.4.2 Využití sluneční energie v České republice 

Nárůst instalací dosahuje v posledních letech 25 aţ 30 % ročně, u dodávky 

solárních kolektorů na trh (zasklené kolektory) jde dokonce o více neţ 40% nárůst. 

V absolutních číslech bylo na český trh v roce 2009 dodáno 50 tisíc m
2
 zasklených 

solárních kolektorů. (12), (13) 

Vyuţití sluneční energie má v České republice relativně bohatou historii. Státní podpora 

v 80. letech nastartovala v tehdejším Československu rozvoj solární tepelné techniky 

v programu racionalizace spotřeby a vyuţití paliv a energie. Podpora vyuţití sluneční 

energie byla orientována na přípravu teplé vody v zemědělství a v potravinářském 

průmyslu, pro sportovní zařízení a bazény, ale také pro rodinné domy a byty, pro objekty 

občanské vybavenosti, školství, aj. Na konci 80. let nastal útlum způsobený především 

špatnou ekonomikou a nízkou ţivotností vyráběných solárních kolektorů (13). 
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Graf č. 3 Historie vývoje dodávek solárních kolektorů na český trh. (13) 

V České republice vzrostl obchod se solárními tepelnými kolektory díky programu 

„Zelená úsporám“. Největší mnoţství instalací bylo podpořeno právě z tohoto programu 

v roce 2010, kdy prodej rapidně narostl na rekordních 60 200 KWt (86 000 m²), coţ 

představovalo o téměř 35 000 m² více neţ v roce 2009 (14). Kvůli vysokému nárůstu 

poţadavků v roce 2010 byly finanční prostředky alokované a některé instalace 

naplánované na rok 2011. 

 
Graf č. 4 Nově instalované sklené kolektory v České republice v letech 2004-2010. (14) 
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2. Technické využití sluneční energie 

Fototermní přeměna energie slunečního záření je jednou z moţností, jak vyuţít  

sluneční záření a přeměnit jej v tepelnou energii. Z hlediska způsobu vyuţití tepelné 

energie se sluneční či solární tepelné systémy dělí na (15): 

 Aktivní – tepelná energie je odváděna z povrchu cíleně a transportována 

teplonosným médiem k akumulátorům tepla nebo přímo spotřebiči. Dle pouţití 

teplonosného média je moţno aktivní systémy dále rozdělit na kapalinové anebo 

vzduchové 

 Pasívní – teplená energie je vyuţívaná přímo v místě výroby a není aktivně 

transportována (vyuţití slunečního záření v budovách pomocí architektonických 

prvků).  

 Hybridní – tepelná energie je vyuţívaná v místě výroby s transportem za podpory 

zařízení s elektrickým pohonem. 

Sluneční záření lze přeměnit zároveň na elektrickou, mechanickou nebo chemickou 

energii. Lze také vyuţít fotochemických účinků slunečního záření. Energie slunečního 

záření je v České republice vyuţívána zejména v aktivních solárních systémech 

s kapalinovými plochými kolektory, které slouţí především k přípravě teplé vody 

v rodinných domech, zemědělství, sluţbách a k ohřevu vody v bazénu. V mnohem menší 

míře jsou vyuţívány i pro přitápění či jako zdroj pro dlouhodobou akumulaci tepla. Vyuţití 

teplovzdušných kolektorů se uplatňuje pro sušení v zemědělství a v menší míře k vytápění 

budov. (15; 16) 

2.1. Aktivní solární systémy 

Aktivní solární systémy se od pasivních jasně odlišují tím, ţe sběrné zařízení 

(kolektor) a zařízení pro akumulaci energie jsou řešeny jako separátní technické instalace 

jen volně (nikoliv funkčně) související s budovou. Přenos energie u nich probíhá 

za pomoci rozvodného systému, vyţadujícího import energie (elektřiny k pohonu 

ventilátoru, čerpadel a regulačních zařízení). Fototermní aktivní solární systémy se 
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v současnosti vyuţívají především pro ohřev teplé vody, ohřev vody v bazénu nebo 

temperování či přitápění budov. V počátcích se nachází vyuţití termických systémů 

pro chlazení a klimatizaci. 

Pro ohřev vody, eventuálně v menší míře pro kombinované vyuţití, tedy k ohřevu 

teplé vody a přitápění budov na jaře a na podzim, se nejčastěji pouţívají systémy 

s kapalinovými solárními kolektory. Ty přeměňují sluneční záření zachycené absorbérem 

kolektoru na tepelnou energii, která se koncentruje v teplonosné kapalině, jeţ ji odvádí 

do místa spotřeby (např. solární zásobník teplé vody, akumulační nádoba topné vody). 

V současnosti jsou převaţujícím způsobem vyuţití sluneční energie aktivní solární systémy 

s plochými kapalinovými kolektory, které jsou vybaveny hliníkovým nebo měděným 

absorbérem, obvykle pokrytým selektivní vrstvou. Selektivní vrstva má za následek 

zlepšení absorpce slunečního záření, a tím i zvýšení účinnosti solárních kolektorů. 

V současné době dostupné solární kolektory dokáţou absorbovat i rozptýlené sluneční 

záření. Účinnost plochých kolektorů se obvykle pohybuje kolem 70 % (17). 

V aktivních systémech lze pouţít i draţších trubicových vakuových kolektorů, které 

dosahují vyšší účinnosti neţ ploché kolektory, nebo naopak levnějších plastových 

kolektorů a absorbérů, které jsou však vhodné především pro ohřev vody v bazénech, 

případně pro sezónní pouţití. Z méně vyuţívaných moţností to jsou pak teplovzdušné 

kolektory, u kterých je zachycené teplo předáváno vzduchem, který je pak přirozenou nebo 

nucenou cirkulací odveden do vnitřních prostor budovy nebo je vyuţíván např. pro sušení 

v průmyslu či zemědělství (17). V našich klimatických podmínkách nelze reálně 

uvaţovat o samostatném vytápění pomocí aktivních solárních systémů. Sluneční energii 

lze i dlouhodobě akumulovat v zásobnících (vodních, štěrkových aj.). Nejčastěji se pouţívá 

krátkodobá akumulace (několikadenní) spolu s pruţnými otopnými systémy, které 

okamţitě sníţí výkon, jsou-li v místnosti solární zisky vzniklé prosklenými plochami. 

Aktivní solární systémy je téměř vţdy moţné dodatečně instalovat na stávající budovu. 

2.2. Pasivní a hybridní solární systémy 

Pasivní solární systémy nevyţadují pro svou činnost ţádné speciální technické 

zařízení zabezpečující transport energie. V podstatě pasivní systémy pracují pouze 

s energií dodávanou okolním prostředím. Pasivním solárním systémem je kaţdá budova 
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nebo její část, která je navrţena tak, aby zachycovala sluneční záření a přeměnila je 

na teplo, které lze v budově dále vyuţít. O pasivním vyuţívání sluneční energie tedy 

obvykle hovoříme tam, kde je budova jiţ při architektonickém návrhu řešena se záměrem 

maximálně vyuţít tepelné zisky za slunečního záření, případně také tam, kde je stávající 

budova doplněna tzv. pasivními solárními prvky. Pasivní solární prvky se především 

vyuţívají u tzv. nízkoenergetických domů. Nejčastěji se vyuţívají prosklené plochy 

na jiţní stěně budovy, zimní zahrady, prosklené lodţie, velká solární okna a verandy nebo 

tzv. Trombeho stěny viz obrázek či transparentní tepelné izolace. 

 

Obrázek č. 5 Trombeho stěna v zimním a letním období. (18) 

V reálných podmínkách se však ani pasivní systémy často neobejdou 

bez mechanických zařízení, například elektronické regulace nebo jednoduchých 

ventilátorů, které podporují distribuci energie do vzdálenějších částí budovy. V případě, 

kdy je transport energie podporován zařízením s elektrickým pohonem, ale systém si jinak 

zachovává rysy pasivního objektu, hovoříme o tzv. hybridních systémech (19). 
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2.2.1 Solární architektura 

Jestliţe chceme vyuţívat slunce na pomoc při vytápění domu, vyplatí se věnovat 

zvýšenou pozornost výběru pozemku, na kterém se bude objekt nacházet. Jedním 

z hlavních poţadavků je, aby velké zasklené plochy nebyly ve stínu stromů nebo okolních 

budov. Kromě toho musíme jiţ v etapě projektování počítat s tím, ţe v letním období bude 

slunečního záření v domě nadbytek. Teplota v prosvětlených místnostech by mohla 

vystoupit aţ nad akceptovatelné hodnoty (20). Neţádoucímu tepelnému zisku předejdeme, 

pokud zvolíme vhodné stínění okenicemi, exteriérovými či interiérovými ţaluziemi nebo 

vhodně dimenzovanými markýzami. 

 

Obrázek č. 6 Nízkoenergetický dům v Rakousku s pasivním solárním systémem. (21) 

2.2.2 Obytné podkroví 

Další moţnost jako pasívně vyuţívat sluneční energii přináší eko-architektura domů 

s obytným podkrovím a střešními okny. Z energetického hlediska je bydlení pod šikmou 

střechou velmi výhodné. Většina majitelů nových rodinných domů volí obytné podkroví 

zvláště pro jejich specifickou atmosféru, kterou vytvářejí šikmé stěny v kombinaci se 

záplavou slunečního světla a nádherným výhledem do okolí. Z hlediska energetické 

bilance je dům se šikmou střechou nejvýhodnější alternativou. Vykazuje nejvyšší zisk 

solární energie a zároveň nejniţší tepelné ztráty (22). Energetická bilance přízemního 

domu s plochou střechou a stejnou obytnou plochou je aţ o devatenáct procent horší. 

Jestliţe je dům s plochou střechou dvoupatrový, jeho energetická bilance je o sedm procent 

horší neţ při domě se stejnou plochou a obytným podkrovím. (23) 
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Obrázek č. 7 Obytné podkroví s velkými okny pro lepší průnik slunečního záření. (24) 

2.2.3 Zimní zahrady 

Část domu, která plně vyuţívá sluneční energii a zároveň funguje jako dodatečná 

izolační vrstva, je zimní zahrada. Ohřátý vzduch proudí ze zaskleného prostoru do 

ostatních místností, čímţ se sniţují tepelné ztráty budovy. Výhodou je také klidné prostředí 

zimní zahrady mezi interiérem a exteriérem, které je vhodné na relaxaci a oddych.  

 

Obrázek č. 8 Zimní zahrada. (25) 
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2.2.4 Slunce v bytě 

Solární zisky v bytových domech nedokáţeme vyuţívat v také míře jako v případě 

individuálního bydlení. Majitelé jiţně orientovaných bytů můţou vyuţít solární zisky 

prostřednictvím zasklených balkonů. Především v zimních měsících takto dosáhnou 

nezanedbatelnou úsporu tepla. Zasklená lodţie či balkón fungují na stejném principu jako 

zimní zahrada a dodatečně izolují obytné místnosti a vyhřátý vzduch proudí dovnitř, čímţ 

se sniţuje potřeba energie na vytápění. Nezanedbatelné jsou i druhotní funkce těchto 

zasklených prostorů, zvětšení uţitkové plochy bytu a sníţení prašnosti a hluku 

v interiérech. 

 

Obrázek č. 9 Zasklené balkony na jiţní straně bytového domu. (26) 

2.2.5 Hybridní soustavy 

Hybridní soustavy odstraňují nevýhody ryze pasivních soustav – umoţňují lepší 

transport tepla po celé budově a také účinnější akumulaci tepla v tepelných zásobnících, 

tzn. ţe konkrétní plochy mohou být bohatěji dimenzovány (odpadá zde nebezpečí přehřátí) 

a přínos sluneční energie je větší (27). 

Při vyuţívání pasivních solárních prvků pro přitápění (vytápění) budov se 

sleduje: 

 Maximální vyuţití jiţní strany budovy, která musí být osluněna bez 

stínících překáţek, měla by mít co největší plochu, naopak severní stěna by 

měla mít plochu co nejmenší. 
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 Prvky pasivní solární architektury se umísťují na jiţní stěnu, u jednodušších 

systémů to jsou např. velká okna pro zachycení solárního zařízení, 

u dokonalejších systémů je celá jiţní stěna prosklená a za ní je teprve vlastní 

nosná a akumulační stěna s okny do místnosti, dveřmi, větracími kanály 

apod. 

 Je potřebné zabezpečit akumulaci takto získaného tepla – zpravidla do 

stavebních konstrukcí a zabezpečit rozvod teplého vzduchu do ostatních 

místností. 

 Jiţní stěna, prosklené plochy a další prvky musí být zkonstruovány tak, aby 

se zabránilo úniku tepla vedením a sáláním v době minimálního slunečního 

svitu (např. v zimě v noci). 

 Je nutné zajistit, zejména v letních měsících, odvětrání jiţních místností v 

budově a také zabezpečit systém clonění velkých prosklených ploch 

z důvodu přehřívání budovy. 

 V ideálním případě lze vyuţít přebytky tepla pro ohřev teplé vody nebo 

bazénu. (19; 27) 
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3. Solární systémy pro ohřev vody a přitápění 

Solární systémy pro celoroční vyuţití představují kolektory s vysokou účinností, 

dlouhou ţivotností a odolností proti vysokým teplotám. Investice do solárních systémů se 

rozhodně vyplatí, protoţe mohou v ročním průměru ušetřit aţ 80 % energie potřebné 

na přípravu teplé vody v bazénech i pro provoz v přidruţených zařízeních (vytápění, 

umývání, sprchování apod.), coţ je výhodné zejména při soustavném zvyšování cen 

za energie. Solární zařízení pro ohřev teplé vody lze u rodinných domů umísťovat 

na střechu domu, garáţe, případně jiných objektů nebo můţe být instalováno volně 

u bazénů na podporách. U budov se sedlovou střechou se jímací plocha kolektoru umísťuje 

na šikmé střeše se sklonem 30 ° – 50 ° tak, aby na ně mohlo slunce co nejvíce svítit, tj. 

na jiţně orientovanou střechu, případně jihojihovýchod nebo jihozápad. Kolektor můţe být 

s nosnou konstrukcí upevněn na střechu nebo jej lze instalovat pod prosklenou část 

střechy. (28; 29) 

Další moţností můţe být řešení pomocí integrované střechy se zabudovanými 

absorpčními plochami. Na plochých střechách domů se montují kolektory na vhodnou 

konstrukci (můţe být i pohyblivá s proměnlivým nastavením sklonu) nebo mohou stát 

volně (doporučuje se velikost do 2 m
2
). Na volné ploše se umísťují kolektory na různé 

podpůrné konstrukce. Jako jímací plocha mohou slouţit i textilní plastové absorbéry, které 

jsou tvořeny dutinnou textilií vyrobenou z polyesterových vláken s nánosem plastu s 

ochrannými přísadami proti UV-záření. Kromě stacionárních systémů se vyrábí i řada 

malých mobilních solárních zařízení pro ohřev vody nebo lze k bazénům instalovat 

speciální solární sprchu. Solární systémy je moţné instalovat k bazénům, které jsou jiţ 

v provozu, nebo je zřizovat současně se stavbou nového bazénu. Plocha kolektoru 

pro ohřev bazénové vody představuje dle typu kolektorů 40–70 % z plochy bazénu. 

U venkovních nekrytých bazénů se doporučuje cca 0,7 m
2
 ohřevné plochy, u venkovních 

krytých bazénů 0,5 m
2
 a u vnitřních (interiérových) bazénů 0,3 m

2
 na 1 m

2
 hladiny 

bazénu (29). Podle způsobu ohřevu vody se rozlišují dva základní systémy, a to přímý a 

nepřímý ohřev vody. 
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3.1. Technické prvky solárních soustav 

3.1.1 Solární kolektory 

Solární tepelný kolektory jsou zařízení určené k pohlcení slunečního záření a jeho 

přeměně na tepelnou energii, která je předávána teplonosné látce protékající 

kolektorem (30). 

Typy solárních kolektorů (30), (31): 

 Plochý nekrytý kolektor - zpravidla plastová rohoţ bez zasklení 

s vysokými tepelnými ztrátami závislými na venkovních podmínkách, 

zvláště na rychlosti proudění větru; nekryté kolektory jsou proto určeny 

hlavně pro sezónní ohřev bazénové vody o nízké teplotní úrovni. 

 Plochý neselektivní kolektor - zasklený deskový kolektor s kovovým 

absorbérem se spektrálně neselektivním povlakem (např. černým pohltivým 

nátěrem); neselektivní kolektory mohou být vzhledem ke značným 

tepelným ztrátám vlivem sálání absorbéru v zimním období vyuţity pouze 

pro sezónní předehřev vody při nízké teplotní úrovni; na trhu se v současné 

době příliš nevyskytují. 

 Plochý selektivní kolektor - zasklený deskový kolektor s kovovým 

absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a s tepelnou izolací 

na boční a zadní straně kolektorové skříně; vzhledem k výrazně sníţeným 

tepelným ztrátám sáláním absorbéru se ploché selektivní kolektory 

vyuţívají pro solární ohřev vody a celoroční vytápění. Tvoří naprostou 

většinu zasklených kolektorů na trhu. 

 Plochý vakuový kolektor - zasklený deskový kolektor v těsném provedení 

s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a tlakem uvnitř 

kolektoru niţším neţ atmosférický tlak v okolí kolektoru (absolutní tlak cca 

1 aţ 10 kPa) pro zajištění nízké celkové tepelné ztráty; ploché vakuové 

kolektory jsou určeny pro celoroční solární ohřev vody a vytápění, případně 

průmyslové aplikace s provozními teplotami okolo 100 °C. 
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 Trubkový jednostěnný vakuový kolektor - kolektor s plochým spektrálně 

selektivním absorbérem umístěným ve vakuované skleněné trubce 

(absolutní tlak < 10-3 Pa); výrazné omezení tepelných ztrát (nízkoemisivní 

absorbér, vakuová izolace) a vysoký přenos tepla z absorbéru do teplonosné 

kapaliny svařovaným spojem poskytuje vysokou účinnost kolektoru v celém 

teplotním rozsahu, kolektor je pouţitelný pro většinu aplikací, avšak 

vzhledem k relativně vysoké ceně především pro kombinované soustavy pro 

vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 100 

°C). 

 Trubkový dvojstěnný (Sydney) vakuový kolektor - kolektor s válcovým 

spektrálně selektivním absorbérem (absorpční skleněná trubka) umístěným 

ve vakuované skleněné trubce (absolutní tlak < 10
-3

 Pa); vzhledem 

k problematickému zajištění přenosu tepla z absorpční trubky do teplonosné 

kapaliny pomocí hliníkové teplosměnné lamely se Sydney kolektory 

vyznačují obecně niţší účinností při nízkých teplotách (např. oproti 

plochým kolektorům) a pouţívají se především pro kombinované soustavy 

pro vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 

100 °C). 

 Soustřeďující (koncentrační) kolektor - obecně kolektor, ve kterém jsou 

pouţita zrcadla (reflektory), čočky (refraktory) nebo další optické prvky 

k usměrnění a soustředění přímého slunečního záření, procházejícího 

aperturou kolektoru, do ohniska (absorbéru) o výrazně menší ploše neţ je 

vlastní plocha apertury. Ploché kolektory vybavené vnějším zrcadlem nebo 

kolektory s vakuovanými Sydney trubkami opatřené reflektorem jsou 

rovněţ povaţovány za soustřeďující kolektory. Pro účinné pouţití 

koncentračních kolektorů je základní podmínkou dostatek energie přímého 

slunečního záření během roku. 

3.1.2 Teplonosná látka 

Pro přenos tepla v solárních soustavách z místa zdroje (kolektorů) do místa 

spotřeby (zpravidla akumulační zásobník) se vyuţívá různých teplonosných látek, 
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nejčastěji vzduchu (vzduchové solární soustavy) nebo kapaliny (kapalinové solární 

soustavy), velmi vzácně pevných látek (sypký písek). Pro celoroční pouţití kapalinových 

solárních soustav je pak nejrozšířenější pouţití nemrznoucí směsi s ohledem na ochranu 

soustavy v zimním období před poškozením mrazem. (32) 

Teplonosná látka musí splňovat řadu poţadavků pro zajištění dlouhodobě 

bezproblémového provozu solárních soustav: 

 nízký bod tuhnutí (nejlépe kolem -25 aţ -30 °C) 

 dobré tepelně-fyzikální vlastnosti (tepelná kapacita, viskozita) co nejvíce 

podobné vodě 

 nehořlavost 

 ochrana proti korozi 

 kompatibilita s těsnícími materiály 

 ekologické aspekty (netoxická, biologicky rozloţitelná) 

 dlouhodobá stálost vlastností- teplotní odolnost 

 rozumná cena 

Typy teplonosných kapalin (32): 

 Voda - je netoxická, nehořlavá a levná. Je ideální z hlediska vysoké tepelné 

kapacity a tepelné vodivosti a nízké viskozity. Bohuţel, voda má nízký bod 

varu a především vysoký bod tuhnutí, coţ ji předurčuje pro pouţití pouze 

v sezónních solárních soustavách s letním provozem. 

 Glykolové nemrznoucí směsi - mohou být dvojího druhu: směs 

etylenglykolu a vody nebo propylenglykolu a vody, zpravidla v objemovém 

ředění 40-50 % glykolu podle potřebné teploty tuhnutí. Etylenglykol je 

vysoce jedovatý a měl by být pouţíván pouze v takových soustavách, kde je 

primární okruh oddělen od pitné vody dvěma teplosměnnými plochami. 

V současné době se od jeho pouţití upouští a upřednostňuje se směs 

netoxického propylenglykolu a vody s potřebnými inhibitory koroze. 
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 Alkoholy (metanol, etanol) - se častěji neţ u kolektorů pouţívají 

v primárních okruzích tepelných čerpadel s ohledem na nízký bod tuhnutí. 

Tepelná kapacita je výrazně niţší neţ u vody (téměř o 40 %) a pro pouţití 

jako teplonosné látky v okruzích solárních soustav je nevýhodný také nízký 

bod varu (metanol 64 °C, etanol 78 °C). Metanol a etanol jsou těkavé 

a toxické látky. 

 Silikonové oleje - mají velmi nízký bod tuhnutí a velmi vysoký bod varu. 

Nejsou korozivní a mají vysokou ţivotnost. Na druhou stranu se vyznačují 

vysokou viskozitou a nízkou tepelnou kapacitou (poloviční neţ u vody), coţ 

vede k vyšší spotřebě energie pro pohon oběhových čerpadel (vyšší průtok, 

vyšší tlakové ztráty). Silikonové oleje jsou také vzlínavé, snadno unikají 

z uzavřeného okruhu mikroskopickými netěsnostmi. 

3.1.3 Pojistná a zabezpečovací zařízení 

Solární soustavy, podobně jako ostatní otopné soustavy, musí být vybaveny 

pojistnými a zabezpečovacími zařízeními. U uzavřených solárních soustav jde především 

o pojistný ventil a expanzní nádobu. Pro jejich návrh a instalaci v české normalizaci 

neexistují samostatné normy, je moţné pouze analogicky přejímat metodiku návrhu podle 

topenářských norem s ohledem na provozní specifika solárních soustav. (33) 

 Pojistný ventil -je zařízení, které chrání primární okruh solární soustavy 

proti nedovolenému tlaku. Otevírací přetlak pojistného ventilu se nastavuje 

na 300 aţ 600 kPa, určuje maximální tlak v soustavě s ohledem na tlakovou 

odolnost nejslabšího prvku solární soustavy (zpravidla výměník nebo 

kolektor), určuje tlakový stupeň expanzní nádoby a nepřímo i její velikost. 

 Expanzní nádoba - solární soustava podobně jako kaţdá otopná soustava 

musí být vybavena expanzním zařízením, které umoţňuje změny objemu 

teplonosné kapaliny vlivem tepelné objemové roztaţnosti bez nedovoleného 

zvýšení tlaku a zbytečných ztrát kapaliny způsobených otevřením 

pojistného ventilu a to ani v případě stagnace (maximální teploty, tvorba 

páry v kolektorech). (33), (34) 



Michal Pivko: Analýza efektivity solárních zařízení pro vytápění budov a přípravu teplé vody 

v podmínkách České republiky 

2012   23 

3.1.4 Oběhová čerpadla 

Hybným prvkem solární soustavy je oběhové čerpadlo zajišťující dopravu 

teplonosné látky mezi kolektorem a zásobníkem tepla. Oběhová čerpadla je moţné 

principiálně rozdělit na hydrostatická a hydrodynamická a na jednotrubkové 

a dvoutrubkové. (35) 

3.1.5 Potrubí a izolace 

Rozvody potrubí solárních tepelných soustav spojují zdroj tepla (kolektor) s místem 

akumulace a spotřeby (zásobník). Základním poţadavkem na potrubí a tepelné izolace je 

jejich ţivotnost (odolnost vůči teplotám, degradaci, atmosférickým vlivům, atd.). Dimenzi 

potrubí a izolace je vhodné pro danou aplikaci optimalizovat s ohledem na spotřebu 

elektrické energie pro pohon soustavy (čerpací práce), tepelné ztráty (vliv na konečné 

zisky soustavy) a celkovou funkčnost soustavy. (36) 

 Plastová potrubí - je moţné pouţít zejména u nízkoteplotních solárních 

soustav s nezasklenými kolektory pro sezónní (letní) ohřev bazénové vody, 

kde teploty stěţí překročí 80 °C i v případě stagnace. 

 Kovové potrubí - (měď, ocel) je nutné navrhovat u solárních soustav 

s pokročilými selektivními kolektory pro celoroční vyuţití sluneční energie, 

neboť potrubí primárního okruhu takových solárních soustav musí být 

odolné teplotám okolo 180 °C (ploché atmosférické kolektory se selektivní 

vrstvou), případně 250 °C (trubicové vakuové kolektory) a tlakům do 1 

MPa. 

 Tepelná izolace - potrubí nízkoteplotních sezónně provozovaných solárních 

soustav pro ohřev bazénové vody se zpravidla tepelně neizolují. 

V celoročně provozovaných solárních soustavách pro přípravu TUV 

a případně přitápění je nutné potrubí opatřit tepelnou izolací, aby tepelné 

ztráty z potrubí do okolí podstatně nesniţovaly celkovou účinnost solární 

soustavy. Důleţité je izolovat celý potrubní rozvod včetně fitinek, ventilů, 

zásobníkových vstupů a výstupů. Uchycení potrubí do třmenů je vhodné 

umístit aţ na tepelnou izolaci potrubí, aby se nevytvářely tepelné mosty. 
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Tepelná izolace by měla být odolná vůči teplotám do 180 °C, u venkovních 

rozvodů je navíc nutná ochrana proti UV záření a nenavlhavost. Nejčastěji 

se pouţívají minerální vlna kašírovaná hliníkovou síťovou fólií, případně 

izolace opláštěné hliníkovým plechem kvůli ochraně před vlhkostí 

a poškozením způsobeným ptáky či hlodavci. (36), (37) 

3.1.6 Zásobníky tepla 

Zásobník tepla je často nazýván srdcem solární soustavy. Z praxe vyplývá 

poznatek, ţe solární soustava se sebelepším solárním kolektorem v kombinaci s nevhodně 

navrţeným zásobníkem bude vykazovat nízké celkové zisky, resp. zajistí nízké pokrytí 

potřeby tepla sluneční energií. Konstrukci a výběru zásobníku tepla pro danou solární 

aplikaci by měla být proto věnována zvýšená pozornost. (38) 

 Beztlaké nádoby - jsou vzhledem k mnoţství uskladněného tepla vůči 

tlakovým nádobám relativně levné. Také náklady na jejich provoz jsou 

niţší, jelikoţ nevyţadují odborný dohled. Prostým porovnáním finančních 

nákladů lze za stejnou cenu uskladnit v beztlaké nádobě dvakrát aţ pětkrát 

více tepelné energie. Tepelné ztráty jsou niţší díky menšímu měrnému 

povrchu a nádoby plní funkci expandéru (jedná se však o větší objemy). 

 Homogenní (promíchávaný) zásobník - vhodný je pro systémy 

s vysokými průtoky média jako např. High - Flow (solární systémy), 

eventuelně pro ty systémy, kdy kapalina mezi kolektory a zásobníkem je 

stejná, např. Drain - Back. 

 Stratifikační vrstvený zásobník - jedná se o zásobník, ve kterém dochází 

ke gravitačnímu rozvrstvení vody podle měrné váhy, tedy teplot. Jednotlivé 

vrstvy si pak dále udrţují rozdílné teploty, neboť tepelná vodivost vody je 

relativně nízká. 

 Při posuzování účinnosti zásobníků (poměr odebírané energie k energii 

získané ze slunce) bylo zjištěno při srovnatelných poměrech, ţe stratifikační 

zásobník má účinnost vyšší (47%) oproti homogennímu zásobníku (43%). 
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Uváděný stratifikační zásobník byl pouze třívrstvý. U vícevrstvého 

(eventuálně kontinuálního) zásobníku vychází účinnost ještě vyšší. (38) 

3.2. Rozdělení solárních soustav podle velikosti kolektorové plochy 

 malé solární soustavy - maloplošné (do 20 m
2
); 

 střední solární soustavy - středněplošné (od 20 m
2
 do 200 m

2
); 

 velké solární soustavy - velkoplošné (nad 200 m
2
). (39) 

Jako maloplošné je moţné označit solární soustavy do 20 m
2
, které vzhledem 

ke svému výkonu zpravidla ještě nevyţadují externí deskový výměník tepla a pouţití 

trubkového výměníku v akumulačním zásobníku běţné velikosti (zpravidla do plochy 3,5 

m
2
) je postačující. Rozdělení podle plochy je však nejednotné, často se jako velkoplošné 

soustavy označují i soustavy s více neţ 50 m
2
 kolektorové plochy. (39; 40)Rozdělení 

solárních soustav podle měrného průtoku teplonosné kapaliny 

 s nízkým průtokem - "low flow" soustavy, 10 aţ 15 l/(h.m
2
); 

 s vysokým průtokem - "high flow" soustavy, 50 aţ 75 l/(h.m
2
); 

 s proměnným průtokem - "matched flow", 10 aţ 75 l/(h.m
2
). (41) 

Soustavy s nízkým průtokem se navrhují především jako velkoplošné soustavy 

z důvodu úspory nákladů na potrubí a izolace a dále obecně v kombinaci se stratifikačními 

zásobníky. Při nízkém průtoku dochází k ohřátí teplonosné kapaliny v kolektorech o cca 30 

aţ 50 K a vyuţitelná teplota pro aplikaci je k dispozici jiţ po jediném průchodu kapaliny 

kolektorem. V horní části stratifikačního zásobníku je potom i při nízké úrovni slunečního 

záření k dispozici část objemu o dostatečně vysoké teplotě, pouţitelná pro okamţitou 

spotřebu bez nutnosti dodatkového ohřevu (zvýšení solárního pokrytí oproti "high flow" 

soustavě). V dolní části stratifikačního zásobníku se aţ do konečného nabití udrţuje nízká 

teplota, která vstupuje do kolektoru. Účinnost kolektoru, i přes vyšší výstupní teplotu, se 

tedy nezhoršuje. Podmínkou je však pouţití zásobníků s řízeným teplotním vrstvením, 

jinak se výhody "low flow" provozu znehodnocují. (41; 42) 

Soustavy s vysokým průtokem jsou běţné především u maloplošných soustav 

pro rodinné domy. Vlivem vysokého průtoku dochází k ohřátí teplonosné kapaliny o 6 
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aţ 10 K. Zásobník nevyuţívá výrazného vrstvení teplot a je nabíjen postupně celý objem 

současně (pomalý nárůst teploty v celém zásobníku). 

Soustavy s proměnným průtokem se pouţívají v kombinaci s pokročilou regulační 

strategií, která optimalizuje průtok solární soustavou pro zvýšení vyuţitelnosti solárních 

zisků pro krytí potřeby tepla. Jednoduchá regulační strategie s proměnným průtokem je 

součástí i regulátorů maloplošných solárních soustav se dvěma solárními výměníky (horní, 

dolní). Otáčky oběhového čerpadla jsou řízeny tak, aby na výstupu z kolektoru byla 

dostatečně vyuţitelná teplota ("low flow" reţim), např. 60 °C, kterou je nabíjena horní část 

zásobníku tepla. Pokud soustava nedosahuje vyuţitelné teploty, přechází soustava do "high 

flow" reţimu a teplo je ukládáno do spodní části zásobníku. (41) 
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4. Podmínky pro instalaci solárních systémů 

4.1. Orientace kolektorů 

V technických aplikacích většiny solárních systémů povaţujeme za nejvhodnější 

orientaci kolektoru jiţním směrem (azimutový úhel je 0°). Lze říci, ţe pokud je moţné 

provést výběru místění solárního panelu mezi plochou orientovanou jihozápadně a plochou 

jihovýchodní, pak volíme plochy orientované jihozápadně. Nevhodnou orientaci plochy lze 

pro dosaţení dostatečného výkonu kompenzovat zvětšením absorpční plochy 

kolektoru. (43) 

Základním poţadavkem pro správné fungování solární soustavy je dobrá orientace 

kolektorového pole vzhledem ke světovým stranám. Ideální je orientace jiţní s moţným 

odklonem ±30°. (44) Důleţitý je sklon kolektorů slunečního záření, a to v závislosti 

na období, ve kterém se soustava bude provozovat (43): 

 celoroční provoz - optimální sklon 40° - 45° 

 sezónní letní provoz - optimální sklon 25° - 35° 

 zimní sezónní provoz - optimální sklon 60° - 90° 

V následujícím grafu č. 5 lze porovnat energetický zisk 1 m
2
 kolektorové plochy 

při různém sklonu kolektoru. 
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Graf č. 5 Energetický zisk kolektorové plochy při různém sklonu a orientaci na jih. (45) 

4.2. Umístění kolektorů 

U novostaveb a rekonstruovaných objektů nemusí být umístění kolektorového pole 

vázáno jen na střechu objektu, jak je tomu ve většině případů. V některých případech je 

účelné umístit kolektory na zábradlí balkonů, jako stínící prvek nad okny nebo přímo 

na jiţní fasádu objektu jako součást zateplovacího systému. Jsou to zejména případy, 

kdy je kladen hlavní poţadavek na přitápění a tedy na rovnoměrnost energetických zisků 

v průběhu roku. (46) Při instalaci kolektorů do svislé polohy (právě na fasádu nebo 

balkónové zábradlí) je sníţen rozdíl energetických zisků léto - zima; ovšem za cenu 

poklesu celkového ročního energetického zisku ve srovnání se stejnou plochou se sklonem 

optimálním pro celoroční provoz (45). 
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Obrázek č. 10 Moţnosti instalace kolektorů na budově. (47) 

 

 

Obrázek č. 11 Instalace kolektorů kolmo na jiţní stěně domu. (48) 

4.3. Odolnost vůči povětrnostním vlivům 

Sluneční kolektory musí být upevňovány systémy z materiálů odolných vůči 

povětrnostním vlivům a musí vykazovat dlouhodobou ţivotnost. Materiály musí být 

antikorozní. Za nejspolehlivější materiály se povaţují konstrukce a drţáky z hliníku anebo 

ušlechtilé oceli. Drobné součásti jako šrouby nejsou z ušlechtilé oceli ani hliníku a nejsou 

tedy odolné proti korozi. Časem můţe tedy docházet k ohroţení statiky celé konstrukce. 

Upevnění kolektorů musí mít takovou konstrukci, aby mohlo zachytit maximální moţné 

zatíţení větrem či sněhem a chránit tak zařízení a stavbu před jejich poškozením (49). 
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Vítr působí na konstrukci jako tlak nebo sání, důleţitou roli tu hraje výška budovy. 

Sníh působí na konstrukci jako dodatečná zátěţ. U konstrukce solárního zařízení se musí 

přihlíţet k sněhovému zatíţení oblasti, ve které se má zařízení provozovat. Velikost 

sněhové pokrývky je třeba sledovat, aby nedošlo k poškození zasklení kolektorů, připojení 

potrubí a uchycení ke střeše. Zasněţení kolektorů by mělo být časově omezeno, 

aby dlouhodobě nebránilo slunečnímu záření. Pokud nedojde k samovolnému sesunutí 

sněhu, lze pouţít mechanické odstraňování. Např. zpětný chod tepla ze solárního ohřívače 

nebo pouţít elektrických topných kabelů. (49) 



Michal Pivko: Analýza efektivity solárních zařízení pro vytápění budov a přípravu teplé vody 

v podmínkách České republiky 

2012   31 

5. Metodika 

Jako podklad k energetickému, ekologickému a ekonomickému hodnocení 

realizovaných solárních soustav je zcela nezbytné nejdříve správně vyhodnotit reálné 

energetické přínosy dané instalace výpočtem. Solární tepelné zisky nejsou závislé pouze 

na kvalitě navrţených komponent (kolektor, zásobník), ale především na návrhu plochy 

solárních kolektorů vzhledem k potřebě tepla, resp. na poţadovaném solárním podílu, 

na tepelných ztrátách soustavy (potrubí, solární zásobník) a na orientaci a sklonu solárních 

kolektorů. Velmi často se však v energetických analýzách lze setkat s poněkud nereálným 

bilancováním solárních soustav bez započtení tepelných ztrát vlastní soustavy, případně 

kalkulujících i s přebytky tepelné energie ze solární soustavy, které nelze například 

v letním období vyuţít. (50) Následující text nabízí postup výpočtového hodnocení 

běţných solárních soustav z hlediska vyuţitelných tepelných zisků na základě měsíční 

energetické bilance. Výpočtový postup je fyzikálně podloţený, nicméně je do určité míry 

zjednodušený, především započtením tepelných ztrát paušální sráţkou ze zisků 

a uvaţováním konstantní teploty v zásobníku tepla a proto udává pouze přibliţné výsledky. 

Je známo více metod vyhodnocování solárních soustav počínající zjednodušenými 

výpočty aţ po sofistikované metody vyuţívající profesionální počítačové programy 

(TRANSYS, Polysun, T*SOL, atd.) s hodinovou simulací se zohledněním dynamiky 

provozu solárních soustav a vyuţívající validované simulační modely prvků soustavy 

(kolektor, zásobník, výměník, atd.). Vzhledem k aktuálním moţnostem a celkovému 

zaměření disertační práce byla zvolena metodika pouţitá také ve státním programu 

Ministerstva ţivotního prostředí „Zelená úsporám“. Jedná se o měsíční bilanční metodu 

podle technické normy TNI 73 0302 Energetické hodnocení solárních tepelných soustav. 

5.1. Energetická bilanční metoda podle TNI 73 0302 

Výpočtový postup pro stanovení energetických zisků solárních soustav je zaloţen 

na tepelné bilanci potřeby tepla v dané aplikaci, dodaného tepla solárními kolektory, 

včetně uvaţování tepelných ztrát rozvodů a vyuţitelnosti solárního tepla v dané aplikaci. 

Metodika se zaměřuje na základní typy solárních soustav: 
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 solární soustavy na přípravu teplé vody, 

 kombinované solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění, 

 solární soustavy pro ohřev bazénové vody. (50) 

Zjednodušení uvedené metodiky bilancování spočívají především v uvaţování 

celoročně konstantní průměrné měsíční teploty v kolektorech a v paušálním vyjádření 

podílu tepelných ztrát jak v dané aplikaci (ztráty kryté solárním teplem, součást potřeby 

tepla), tak tepelných ztrát vlastní solární soustavy. Okrajovými podmínkami výpočtu jsou 

jednotné údaje o provozních parametrech soustav a jednotné hodnoty klimatických veličin 

(teplota, vlhkost, ozáření, dávka ozáření) bez ohledu na skutečné místní podmínky 

instalace. Pouze v odůvodněných případech se připouští pouţití jiných hodnot provozních 

parametrů. (50) 

5.2. Stanovení celkové dopadající sluneční energie a doba slunečního svit 

Teoreticky moţná denní dávka celkového slunečního ozáření (mnoţství dopadající 

energie) HT,den,teor [MJ/(m
2⋅den), kWh/(m

2⋅den)] se stanoví integrací teoreticky stanoveného 

celkového slunečního ozáření plochy GT od východu do západu slunce, tedy za dobu 

teoretické doby slunečního svitu τteor podle (50): 

(5.1) 

 

Teoretická denní dávka celkového slunečního ozáření HT,den,teor dopadá 

na osluněnou plochu jen v jasných slunečných dnech, kdy na povrch země dopadá přímé 

sluneční záření nepřetrţitě po celou teoreticky moţnou dobu. Tabelované hodnoty 

teoretické dávky slunečního ozáření v jednotlivých měsících jsou uvedeny pro oblasti 

s různým stupněm znečištění v příloze B. Během dne se však střídá jasná obloha s oblohou 

zataţenou mraky, kdy dopadá jen difúzní záření. Teoretická denní dávka difúzního ozáření 

se stanoví podobně jako teoretická celková integrací (50; 51): 
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(5.2) 

 

Tabelované hodnoty denní dávky difúzního slunečního ozáření v jednotlivých 

měsících jsou uvedeny pro oblasti s různým stupněm znečištění v příloze C.  

Z teoretické dávky slunečního ozáření HT,den,teor je moţné vypočítat střední denní 

hodnotu slunečního ozáření GT,m [W/m
2
] dané plochy vydělením teoretickou dobou 

slunečního svitu τteor podle rovnice 

(5.3) 

 

Střední hodnoty slunečního ozáření GT,m jsou uvedeny v příloze A. Střední hodnota 

slunečního ozáření GT,m je důleţitou veličinou ve výpočtech střední denní účinnosti 

solárních kolektorů při navrhování jejich plochy a bilancování zisků solární soustavy.  

Pro praktické výpočty v reálných dnech s běţnou oblačností je nutné znát 

skutečnou dobu slunečního svitu  τskut. Ta je definována jako doba, kdy je k dispozici přímé 

sluneční ozáření (je vidět sluneční kotouč) a jeho hodnota je větší neţ 120 W/m
2
. V ČR ji 

měřením zjišťuje Český hydrometeorologický ústav a hodnoty pro jednotlivé měsíce 

ve vybraných lokalitách zpřístupňuje veřejnosti. Ze skutečné doby slunečního svitu lze 

potom vyjádřit tzv. poměrnou dobu slunečního svitu jako 

(5.4) 

 

Hodnoty poměrné doby slunečního svitu pro vybraná města v ČR v příloze D. 

5.3. Stanovení slunečního ozáření na obecnou plochu 

Při teoretickém výpočtu slunečního ozáření obecné plochy se stanoví odděleně 

přímá a difúzní sloţka slunečního záření. Přímé sluneční ozáření pro danou plochu GbT 
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[W/m
2
] určuje vzájemná poloha Slunce a Země a z geometrie slunečního záření stanovený 

úhel dopadu θ paprsků podle (50; 51): 

(5.5) 

 

Difúzní sluneční ozáření dané plochy GdT [W/m
2
] se stanoví jako rozptýlené 

izotropické záření přicházející z prostorové výseče oblohy (kterou plocha „vidí“) a jako 

odraţené, především od vodorovné roviny podle 

(5.6) 

 

kde 

Gd je difúzní sluneční ozáření vodorovné roviny, ve W/m
2
; 

Gb přímé sluneční ozáření vodorovné roviny, ve W/m
2
; 

ρg odrazivost vodorovné roviny (albedo), zpravidla se uvaţuje ρg = 0,2;  

β sklon kolektoru. 

Přímé sluneční ozáření vodorovné roviny se stanoví z geometrie jako 

(5.7) 

 

Difúzní sluneční ozáření vodorovné roviny se stanoví ze zjednodušeného 

předpokladu, ţe třetina slunečního záření ztraceného v atmosféře dopadá na vodorovnou 

rovinu 

(5.8) 

 

Celkové sluneční ozáření G [W/m
2
] na obecnou plochu se stanoví jako součet 

(5.9) 
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Průběh slunečního ozáření za jasné a částečně zataţené oblohy. (7) 

Skutečná denní dávka slunečního ozáření HT,den [kWh/(m
2⋅den)] na obecnou plochu 

se stanoví ze vztahu 

(5.10) 
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6. Dimenzování solárních soustav 

Dimenzováním solárních soustav rozumíme určení plochy a počtu solárních 

kolektorů. Z plochy solárních kolektorů se pak odvíjí návrh dalších prvků solární soustavy 

(dimenze potrubí, objem expanzní nádoby, typ oběhového čerpadla, atd.). (52) 

Disertační práce se zabývá dvěma typy solárních soustav a to solární soustavou 

na přípravu teplé vody a solární soustavou na vytápění. Tyto soustavy jsou nejběţněji 

aplikovanými soustavami pro rodinné a bytové domy. Solární soustava můţe být ještě 

doplněna o bazén, který je vhodným doplňkem pro efektivnější vyuţití solárních soustav 

především v letním období. Nicméně vzhledem k určitému standardu českých domácností, 

kde jen zřídka kdy disponuje domácnost také bazénem, zaobírá se disertační práce jenom 

solárními soustavami bez bazénu. 

Na začátek je nutné si uvědomit několik zásad a faktů, bez kterých by nebylo 

moţné správně „nadimenzovat“ soustavu. Důleţité je také uvědomit si, na jaký účel 

chceme zařízení vyuţívat, zdali jen na ohřev vody nebo také na přitápění. Rozdíl bude 

prvotně v náročnosti dané solární aplikace a samozřejmě v ceně zařízení. Jelikoţ 

na přitápění solární soustavou je nutná existence nízkoenergetického (podlahového, 

stěnového) vytápění eliminuje se nám tato moţnost jen na objekty splňující tuto podmínku. 

V opačném případe by instalace takového zařízení nebyla přínosem, ale ztrátou. 

Určení plochy solárního kolektoru je závislé na referenčním dni, ve kterém se 

poţaduje pokrytí potřeby tepla solární soustavou. Pro výše zmíněné soustavy se stanovuje 

denní potřeba tepla, denní dávka sluneční energie na 1 m
2
 uvaţované plochy kolektoru, 

průměrná účinnost solárního kolektoru během daného dne, denní měrný tepelný zisk 

z 1 m
2
 kolektoru pro pokrytí tepla a potřebná plocha solárních kolektorů (52). 

6.1. Stanovení plochy kolektorů 

Solární soustavy pro celoroční přípravu teplé vody v rodinných domech se navrhují 

na měsíce duben a září. Střední teplota teplonosné látky v kolektoru se volí tm = 40 °C 

(zpravidla odpovídá průměrné teplotě v zásobníku teplé vody během celého roku). Návrh 
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zajišťuje solární pokrytí přípravy teplé vody zhruba ze 60 aţ 70 % (v závislosti na poměru 

velikosti zásobníku teplé vody oproti denní potřebě). Objem zásobníku se navrhuje zhruba 

1,5 aţ 2x větší neţ je denní potřeba teplé vody. Potřebná plocha solárních kolektorů se 

stanoví podle obecného postupu jako (53): 

(6.1) 

 

Jedná se o jednoduché dimenzování plochy kolektorů bez nutnosti dalšího 

numerického řešení. Vzhledem k rozšířeným moţnostem a různorodosti kolektorů jejich 

účinnosti a výrobcem, můţeme docela zodpovědně pouţít výše zmíněný postup 

pro stanovení plochy kolektorů.  

6.2. Stanovení potřeby tepla 

Prvním krokem při bilancování vyuţitelných tepelných zisků solární soustavy je 

stanovení vlastní potřeby tepla v dané aplikaci. 

6.2.1 Potřeba tepla na přípravu teplé vody 

Pro bilancování reálných tepelných zisků solární soustavy pro přípravu teplé vody 

je nutné mít k dispozici v první řadě reálné údaje o celkové potřebě tepla na přípravu TV, 

buď změřené (u stávajících objektů, odečet na kalorimetru) nebo předpokládané 

(u novostaveb, výpočet). Celková potřeba tepla na přípravu teplé vody Qp,TV [kWh/měs] 

v jednotlivých měsících se výpočtem stanovuje jako potřeba tepla na ohřev vody včetně 

zahrnutí tepelných ztrát vlastní soustavy přípravy teplé vody (související pouze s přípravou 

TV). (50) 

(6.2) 

 

kde, 

n je počet dní v daném měsíci; 
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VTV průměrná denní potřeba teplé vody (při teplotním spádu 60 / 15 °C) 

v m
3
/den, stanoví se podle reální spotřeby, případně z měrné potřeby teplé 

vody vztahující se na uţivatele podle tabulky č. 3. V případě, ţe je teplá 

voda připravovaná za jiných podmínek, pouţije se vztah (50); 

(6.3) 

 

ρ hustota vody, v kg/m
3
; 

c měrná tepelná kapacita vody v J/KgK; 

tSV teplota studené vody, uvaţovaná 15 °C; 

tTV teplota teplé vody, uvaţovaná 60 °C; 

z přiráţka tepelné ztráty související s přípravou teplé vody (rozvody TV a CV, 

zásobníkový ohřívač teplé vody), stanoví se podle tabulky č 4. 
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Tabulka č. 3 Měrná denní potřeba vody při teplotním spádu 60 / 15 °C,  

uvaţované plné obsazení. (50) 

 

* na jedno místo, ** na jedno lůţko, *** na jednu sprchu 

Tabulka č. 4 Přiráţka tepelné ztráty. (50) 

 

Celková měsíční potřeba tepla na přípravu teplé vody Qp,c [kWh/měs] při 

bilancování solární soustavy je potom; 

(6.4) 
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6.2.2 Potřeba tepla na vytápění 

Pro bilancování kombinovaných solárních soustav pro přípravu teplé vody 

a vytápění je nutné, kromě celkové potřeby tepla na přípravu TV, znát i potřebu tepla 

na vytápění QVYT [kWh/měs] v jednotlivých měsících. Měsíční potřebu tepla na vytápění 

lze stanovit různými způsoby s pouţitím různých zdrojů. Často mohou být investorovi 

k dispozici výsledky měsíčního výpočtu v rámci energetického hodnocení stavby a lze je 

tak pouţít pro bilancování solární soustavy. Vyuţití kombinovaných soustav pro přípravu 

teplé vody a vytápění předpokládá alespoň nízkoenergetický standard budov (nízká potřeba 

tepla pro vytápění, nízkoteplotní otopná soustava). (54) 

Kombinované solární soustavy zpravidla vyuţívají centrálního zásobníku otopné 

vody, do kterého je přiváděn tepelný zisk ze solárních kolektorů, a teplo z dodatkového 

zdroje energie. Odebíraná otopná voda pro vytápění je připravována v akumulačním 

zásobníku a TUV ve vestavěném průtočném výměníku viz obrázek č. 12. Tady nelze 

jednoznačně odlišit, jaká část tepelných ztrát jde na vrub přípravě teplé vody, jaká vytápění 

a jaká solární soustavě. S ohledem na pouţití přiráţky (z) pro stanovení potřeby tepla na 

přípravu TV se ke stanovené potřebě tepla na vytápění QVYT připočítají tepelné ztráty 

spojené s provozem akumulačního zásobníku pro vytápění paušálně přiráţkou v = 5%, 

které můţe solární soustava hradit. Tepelné ztráty rozvodů otopné vody přispívají k 

vytápění a jsou v podstatě zahrnuty ve výpočtu potřeby tepla (vnitřní zisky). (54; 55) 

 

Obrázek č. 12 Schéma solární kombinované soustavy. (55) 
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Pro spolehlivé stanovení potřeby tepla na vytápění budov QVYT je doporučen 

standardizovaný výpočet podle normy ČSN EN ISO 13790, která zahrnuje výpočet 

solárních zisků okny, vnitřních tepelných zisků, vliv akumulace tepla do vnitřních částí 

konstrukcí na vyuţití tepelných zisků (včetně stanovení časové konstanty objektu), 

případně výpočty nestandardních prvků (Trombeho stěna, apod.). Výpočet potřeby tepla se 

provádí pro jednotlivé měsíce. Metodika je velmi detailní ve výpočtu a výsledky vykazují 

relativně dobrou shodu s dynamickými simulačními metodami (za předpokladu pouţití 

stejných klimatických dat). Nevýhodou je potřeba rozsáhlého mnoţství informací, 

především o zasklení (nejen tepelné, ale i optické vlastnosti), o stínění oken (výpočet 

stínění přesahy a markýzami), vlastnostech materiálů všech konstrukcí (hustota, tepelná 

kapacita). Pro získání reálných hodnot potřeby tepla u domů s nízkou potřebou tepla 

(nízkoenergetické, pasivní domy) se vyuţijí okrajové podmínky (55). Celková potřeba 

tepla pro krytí vytápění je potom, 

(6.5) 

 

kde, 

QVYT je čistá potřeba tepla na vytápění v jednotlivých měsících, 

v kWh/měs; 

v  přiráţka na tepelné ztráty (viz tabulka č 4). 

Další moţností, i kdyţ zvláště v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů silně 

zjednodušenou, je pouţití jednoduché denostupňové metody, která stanovuje potřebu tepla 

na vytápění v jednotlivých měsících na základě výpočtové tepelné ztráty objektu a 

středních měsíčních venkovních teplot podle vztahu (7): 

(6.6) 

 

kde, 

Qz  je jmenovitá (výpočtová) tepelná ztráta objektu, v kW; 
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tiv  výpočtová vnitřní teplota (uvaţuje se 19 °C); 

tip   střední vnitřní teplota v daném měsíci (uvaţuje se 19 °C); 

tev výpočtová venkovní teplota (podle skutečné hodnoty pouţité při 

stanovení výpočtové tepelné ztráty, -12 °C, -15 °C, -18 °C); 

tep střední venkovní teplota v daném měsíci (příloha D tabulka 2), v °C; 

n   počet dní v daném měsíci; 

ε  korekční součinitel, který zahrnuje sníţení potřeby tepla vlivem 

účinků regulace, přerušovaného vytápění, mj. také vlivem vnitřních 

a solárních zisků viz tabulka č. 5; 

v   přiráţka na tepelné ztráty (viz tabulka č. 4). 

Tabulka č. 5 Korelační součinitel pro denostupňovou metodu. (7) 

 
Pokud je k dispozici z blíţe neurčeného výpočtu pouze roční potřeba tepla 

na vytápění QVYT[kWh/rok] nebo měrná potřeba tepla na vytápění v qVYT [kWh/m
2
.rok] spolu 

se vztaţnou podlahovou plochou Ap [m2], lze zjednodušeně hodnoty potřeby tepla 

na vytápění Qp,VYT[kWh/měs] pro jednotlivé měsíce odhadnout podle středních měsíčních 

venkovních teplot v otopném období. Otopné období se zjednodušeně uvaţuje od září 

do května. (7) Potřeba tepla na vytápění v i-tém měsíci včetně zahrnutí tepelných ztrát se 

tak stanoví jako 

(6.7) 

 

Celková měsíční potřeba tepla na přípravu teplé vody a vytápění Qp,c [kWh/měs] při 

bilancování kombinované solární soustavy je potom (6.8) 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

Analýza efektivity solárních soustav v klimatických 

podmínkách ČR 

V první řade při rozhodovaní, zda bude vhodné instalovat solární zařízení, je nutné 

zváţit klimatické podmínky, které se v dané oblasti vyskytují. Jedním z nejdůleţitějších 

aspektů pro efektivní fungování solárních soustav je roční suma globálního slunečního 

záření. Průměr pro celou Českou republiku je kolem 1 080 kWh/m
2
 (4). Nicméně v rámci 

České republiky je také nutné počítat s lokalizací, ve které se nachází objekt, na který 

chceme solární zařízení instalovat, protoţe podnebí různých oblastí České republiky se 

navzájem výrazně liší (56). Pro příklad nám slouţí obrázek č. 13 s průměrným ročním 

úhrnem globálního slunečního záření a tabulka č. 6 s průměrnými hodnotami slunečního 

ozáření vodorovné plochy na území jednotlivých měst po jednotlivých měsících. 

Vzhledem k dostupnosti údajů je práce zaměřená na pět měst uvedených také na obrázku 

č. 14, které budou slouţit jako reprezentativní vzorky vybrané pro různé lokality České 

republiky. 

 

Obrázek č. 13 Průměrný roční úhrn globálního slunečního záření [kWh/m
2
]. (57) 
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Tabulka č. 6 Průměrné hodnoty slunečního ozáření vodorovné plochy na území jednotlivých měst po 

jednotlivých měsících. 

Graf č. 6 nám zobrazuje průměrné měsíční úhrny globálního záření na horizontální 

plochu v průběhu kalendářního roku. V grafu je moţné vidět markantní nedostatek 

slunečního záření v zimních měsících především v listopadu, prosinci, lednu a únoru, kdy 

není moţné počítat s výraznými zisky solárních soustav. Na letní polovinu roku připadnou 

aţ tři čtvrtiny slunečního záření. Naproti tomu v měsících s nejvyšší spotřebou tepla (od 

listopadu do února) dopadne pouze šestina ročního souhrnu energie (to je ostatně důvod, 

proč se bez topení neobejdeme). Pro dimenzování solárních zařízení jsou rozhodující 

dlouhodobé průměry globálního záření, které jsou zaznamenávány meteorologickými 

stanicemi. 

 

Graf č. 6 Průměrné měsíční úhrny globálního záření na horizontální plochu v průbehu kalendárního 

roka. 
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Hradec Králové

Praha Karlov

Ostrava - Poruba

Kuchařovice (JM)

České Budějovice

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Hradec 

Králové 22,1 39,8 76,2 115,7 160,8 163,8 162,7 142,2 92,9 57 23,8 17,1 1074 

Praha 

Karlov 21,8 38,3 69,6 109,5 150,9 146,2 153,8 136 84,8 54,5 22,6 16,1 1004 

Ostrava - 

Poruba 24,9 40,7 69,6 101,8 145,6 140,3 146,2 122,7 79,9 56,8 25,6 18,1 972 

Kuchařovice 

(JM) 26,1 47,8 81,3 121,9 164,9 166,1 169,1 142,4 94,2 59,9 26,8 19,3 1119 

České 

Budějovice 26,5 46,4 77,3 115,7 158,5 156,6 165,3 145,4 91,9 58,4 26,9 19 1087 
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V grafu č. 7 můţeme vidět srovnání globálního slunečního záření na horizontální 

rovinu ve vybraných městech České republiky. Nejvyšší úhrn globálního slunečního záření 

z vybraných lokalit byl zaznamenán v obci Kuchařovice (Jiţní Morava) v blízkosti města 

Znojmo. Naopak nejniţší úhrn globálního slunečního záření z vybraných lokalit byl 

zaznamenán v časti Ostrava-Poruba. Celkově se jedná o rozdíl 142 kWh/m
2
, coţ je určitě 

při hodnocení efektivity solárních soustav nezanedbatelná částka. 

 

Graf č. 7 Srovnání dopadu globálního slunečního záření na horizontální rovinu ve 

vybranýchměstech České republiky. 

Obrázek č. 14 graficky zobrazuje teoretické systematické rozloţení solárních 

soustav v rámci České republiky od oblastí s nejvyšším slunečním ozářením po oblasti 

s nejniţším slunečním ozářením s variabilními průměrnými teplotami a oblačností, 

ve kterých budou simulovány reálné klimatické podmínky vztahující se k průměrné české 

domácnosti bydlící v rodinném domě s konstantními podmínkami. 
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Obrázek č. 14 Vybrané zkoumané oblasti v rámci České republiky podle dostupných údajů. 

Z obrázku č. 13 graficky vidět, ţe nejméně slunečního záření za rok dopadne 

na severozápad České republiky a naopak nejvíce slunečního záření bylo naměřeno na jiţní 

Moravě. Stejně tak doba trvání slunečního záření se v rámci České republiky můţe 

v průměrných hodnotách lišit aţ o 500 hodin za rok. Dále je nutné počítat s počtem 

bezoblačných dní, které se v rámci České republiky mohou lišit aţ o 40 za rok, coţ má 

v konečném důsledku vysoký vliv na účinnost zařízení (5). Tyto základní informace bývají 

často opomíjeny a prodejci apelují průměrnými hodnotami, které zkreslují skutečný 

energetický zisk solárních zařízení. Účinnost solárních zařízení, v tomto případě solárních 

kolektorů, závisí zejména na rozdílu teplot absorbéru (resp. teplonosné kapaliny) 

a okolního vzduchu. Čím vyšší teplotu poţadujeme (např. 55 °C pro přípravu TUV), tím 

horší bude účinnost. Z tohoto důvodu jsou podstatné venkovní teploty vzduchu. Průměrné 

venkovní teploty na území České republiky za posledních deset let jsou zpracované 

v tabulce č. 7.  
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Tabulka č. 7 Průměrné měsíční teploty v České republice od roku 2001 – 2010. (58) 

Graficky znázorněný vývoj teplot v jednotlivých měsících v průbehu roku 

ve vybraných městech je vyobrazen v grafu č. 8. Teplota je hned druhý nejdůleţitější údaj 

po slunečním záření při plánované instalaci solárních tepelních systému. Venkovní teploty 

sehrávají důleţitou úlohu při vhodném výberu kolektorů. 

 

Graf č. 8 Vývoj teplot v jednotlivých měsících v průbehu roka ve vybraných městech ČR. 

Průměrné roční teploty se v posledním desetiletí pohybují mezi 8 aţ 9 stupni 

Celsia. Tmavě zvýrazněné hodnoty v tabulce jsou topné měsíce, tedy období v roce, kdy je 
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Hradec Králové

Praha

Ostrava 

Kuchařovice 
(JM)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 

leden -1.3 -1.1 -2.2 -3.7 0.0 -6.0 3.6 1.7 -3.7 -4.7 -1.7 

únor 0.5 3.7 -4.1 0.8 -3.3 -2.7 3.2 2.6 -0.6 -1.4 -0.1 

březen 3.8 4.5 3.7 2.8 1.2 0.4 5.5 3.4 3.6 3.1 3.2 

duben 7.2 7.9 7.6 9.1 9.3 8.6 10.6 8.3 12.3 8.5 8.9 

květen 14.6 15.8 15.4 11.7 13.3 13.1 14.8 13.9 13.6 11.9 13.8 

červen 14.5 17.7 19.7 15.7 16.4 17.3 18.5 17.8 15.3 17.0 17.0 

červenec 18.3 19.0 18.7 17.5 18.3 21.7 18.7 18.4 18.5 20.4 19.0 

srpen 18.6 18.9 20.5 18.5 16.2 15.5 18.1 17.9 18.8 17.5 18.1 

září 11.6 12.2 13.6 13.2 14.4 15.8 11.7 12.4 15.1 - 13.3 

říjen 11.6 7.2 5.3 9.6 9.3 10.4 7.5 8.6 7.6 - 8.6 

listopad 1.8 5.1 5.0 3.6 2.3 5.9 1.8 4.9 5.8 - 4.0 

prosinec -3.4 -2.8 -0.4 -0.4 -1.0 2.5 -0.6 1.1 -0.7 - -0.6 

Průměr 8.2 9 8.6 8.2 8.0 8.5 9.4 9.2 8.8 9.0 8.0 
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potřeba energie vyprodukovaná solárními zařízeními nejvyšší. Tady se dostáváme 

do rozporu s mnoţstvím energie vyprodukované solárním zařízením a potřebou energie 

na ohřev jednotlivých médií solárních zařízení, či uţ na podporu vytápění objektu nebo 

na ohřev teplé uţitkové vody. Pro lepší představu je poměr potřeby energie na výrobu tepla 

a výkon solárního zařízení zobrazen na obrázku č. 15. 

 

Obrázek č. 15 Potenciál energií pro solární zařízení. (59) 

Z obrázku č. 15 je jasně viditelná potřeba tepla na vytápění objektu, přípravu teplé 

uţitkové vody a výkon solárního zařízení v průběhu roku. Z grafu nám zřetelně vyplývá 

enormní nepoměr energií, kdy v létě solární zařízení dosahuje vysokých přebytků tepelné 

energie a v zimě chybí výrazné mnoţství tepla potřebného na pokrytí provozních potřeb. 

V České republice dopadá v období mimo topnou sezónu aţ 75 % ročního mnoţství solární 

energie, na zbytek roku tedy připadá jen 25 % solární energie (8). To je hlavní nevýhoda 

solárních zařízení, vzhledem ke které je nutné zváţit, na jaký účel chceme tato zařízení 

vyuţívat. 

7.1. Teoretický výpočet potřeby tepla na přípravu TV a vytápění objektu 

Pro teoretický výpočet potřeby tepla na přípravu TV a vytápění je uvaţován podle 

simulovaných podmínek rodinný dům s čtyřčlennou rodinou. Dům splňuje běţný 

energetický standard poţadovaný vyhláškou č. 291/2001 Sb., která stanovuje tepelně 
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technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Pro potřebu tepla 

na přípravu teplé vody je uvaţován střední standard spotřeby vody. Tento model slouţí 

jako vzor, na kterém budou dále simulovány všechny následující výpočty v odpovídajících 

klimatických podmínkách ČR. 

7.1.1 Stanovení potřeby tepla pro přípravu TV 

Potřeba tepla pro přípravu TV na jeden den (Qp,TV,den) pro objekt se stanoví 

následovně: 

(7.1) 

𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛 =  1 + 𝑧 .
𝑛.𝑉𝑇𝑉 ,𝑑𝑒𝑛 .𝜚. 𝑐. (𝑡𝑇𝑉 − 𝑡𝑆𝑉)

3,6. 106
,  𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛 =  1 + 1 .
1.0,160.1000.4180. (60 − 15)

3,6. 106
; 

𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛 = 16,72 𝑘𝑊ℎ. 𝑑𝑒𝑛−1 

kde,  

z  je koeficient energetických ztrát systému podle tabulky č. 4, 

n  počet dní pro přípravu TV [dny], 

VTV,den  celková potřeba teplé vody za 1 den [m
3
/den], 

ϱ  hustota vody [kg.m
-3

], 

c  měrná tepelná kapacita vody[J.kg
-1

.K
-1

], 

tTV  teplota ohřáté vody [°C], 

tSV  teplota studené vody [°C], 

Pro potřebu tepla na přípravu teplé vody je uvaţován střední standard spotřeby 

vody (40 l/os.den) podle Tabulka č. 3pro čtyřčlennou rodinu bydlící v rodinném domě. 

Teoretickou hodnotu potřeby tepla pro přípravu TV je nutné dále převést podle 

následujícího vztahu na roční potřebu tepla pro přípravu TV(QTV,rok). 
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(7.2) 

𝑄𝑇𝑉 ,𝑟𝑜𝑘 = 𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛 .𝑑 + 0,8.𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛

 𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑙 

 𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑧 
.  𝑁 − 𝑑 ,  𝑀𝑊ℎ. 𝑟𝑜𝑘−1 ; 

𝑄𝑇𝑉 ,𝑟𝑜𝑘 = 𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛 . 229 + 0,8.𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛

 60 − 15 

 60 − 5 
.  365 − 229 ; 

𝑄𝑇𝑉 ,𝑟𝑜𝑘 = 5,3 𝑀𝑊ℎ. 𝑟𝑜𝑘−1 

kde, 

d  je délka topného období [dny], 

t2  teplota ohřáté vody [°C], 

tsvl  teplota studené vody v létě [°C], 

tsvz  teplota studené vody v zimě [°C], 

N  počet pracovních dní soustavy v roce [dny]. 

7.1.2 Stanovení potřeby tepla pro vytápění 

Potřeba tepla pro vytápění objektu (Qp,TV,rok) pro objekt se stanoví podle 

upraveného vztahu (6.6) následovně: 

1. Výpočet denostupně 

(7.3) 

𝐷 = 𝑑.  𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒𝑠 ,  𝐾. 𝑑𝑛𝑦 ; 

𝐷 = 229.  19 − 4 ; 

𝐷 = 3435 𝐾.𝑑𝑛𝑦 
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2. Výpočet potřeby tepla na vytápění 

(7.4) 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,𝑟𝑜𝑘 =
𝜀

𝜂0 .  𝜂𝑟
.

24.𝑄𝑐 .𝐷

(𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒)
. 3,6. 10−3,  𝑀𝑊ℎ. 𝑟𝑜𝑘−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,𝑟𝑜𝑘 =
0,75

0,95 .  0,95
.
24.0,0125.3435

(19 − 4)
. 3,6. 10−3; 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,𝑟𝑜𝑘 = 25,2 𝑀𝑊ℎ. 𝑟𝑜𝑘−1 

3. Celková roční potřeba tepla na přípravu teplé vody a vytápění  

Qp,c [MWh/rok] při bilancování kombinované solární soustavy se stanoví dle 

převedeného vztahu (6.8) následovně: 

(7.5) 

𝑄𝑝 ,𝑐,𝑟𝑜𝑘 = 𝑄𝑝 ,𝑇𝑉,𝑟𝑜𝑘 +  𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,𝑟𝑜𝑘  ,  𝑀𝑊ℎ. 𝑟𝑜𝑘−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑐,𝑟𝑜𝑘 = 5,3 + 25,2 ; 

𝑄𝑝 ,𝑐,𝑟𝑜𝑘 = 30,5 𝑀𝑊ℎ. 𝑟𝑜𝑘−1 

4. Výpočet potřeby tepla na vytápění v přechodních měsících(květen, září) 

(7.6) 

Květen: průměrné teploty: tip = 19 °C, tep = 13,8 °C podle tabulky č. 7 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5 =  1 + v . 24. 𝜂. 𝜀.𝑄𝑧 .
(𝑡𝑖𝑝 − 𝑡𝑒𝑝 )

(𝑡𝑖𝑣 − 𝑡𝑒𝑣)
,  𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5 =  1 + 1 . 24.0,95.0,75. 5.
(19 − 13,8)

(19 + 12)
; 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5 = 28,7 𝑘𝑊ℎ. 𝑑𝑒𝑛−1 = 889,7 𝑘𝑊ℎ.𝑚ě𝑠−1 

Září: průměrné teploty: tip = 19 °C, tep = 13,3 °C podle tabulky č. 7 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,9 =  1 + v . 24. 𝜂. 𝜀.𝑄𝑧 .
(𝑡𝑖𝑝 − 𝑡𝑒𝑝 )

(𝑡𝑖𝑣 − 𝑡𝑒𝑣)
,  𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,9 =  1 + 1 . 24.0,95.0,75. 5.
(19 − 13,3)

(19 + 12)
; 
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𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,9 = 31,5 𝑘𝑊ℎ. 𝑑𝑒𝑛−1 = 945 kWh.měs−1 

Celkově: Květen, Září 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5,9 = 𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5 +  𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,9 ; 

𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5,9 = 1834,7 𝑘𝑊ℎ 

kde, 

d  je délka topného období [dny], 

tis  je průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C], 

te  průměrná teplota během otopného období [°C], 

ε  korekční součinitel, který zahrnuje sníţení potřeby tepla vlivem účinků 

regulace, přerušovaného vytápění, mj. také vlivem vnitřních a solárních 

zisků, 

Qc odborně odhadovaná tepelná ztráta objektu [MWh], 

η0  účinnost obsluhy resp. moţnosti regulace soustavy. Volí se v rozmezí 0.9 

pro kotelnu na pevná paliva bez rozdělení kotelny na sekce aţ po 1.0 

pro plynovou kotelnu s otopnou soustavou rozdělenou do sekcí např. podle 

světových stran s automatickou regulací, 

ηr  účinnost rozvodu vytápění. Volí se v rozmezí 0.95 aţ 0.98 podle provedení, 

Qz je jmenovitá (výpočtová) tepelná ztráta objektu [kW], 

tiv výpočtová vnitřní teplota (uvaţuje se 19 °C) [°C], 

tip  střední vnitřní teplota v daném měsíci (uvaţuje se 19 °C) [°C], 

tev výpočtová venkovní teplota (podle skutečné hodnoty pouţité při stanovení 

výpočtové tepelné ztráty, -12 °C, -15 °C, -18 °C) [°C], 

tep střední venkovní teplota v daném měsíci (viz příloha D tabulka 2) [°C]. 
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7.1.3 Celkové stanovení potřeby tepla pro přípravu TV a vytápění objektu 

v přechodních obdobích 

Celková potřeba tepla na přípravu teplé vody a vytápění Qp,c,5,9 [kWh/den] 

v přechodních měsících květen a září při bilancování kombinované solární soustavy se 

stanoví následovně: 

(7.7) 

Květen: 

𝑄𝑝 ,𝑐,5 = 𝑄𝑝 ,𝑇𝑉 ,5 + 𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,5 ,  𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑐,5 = 16,72 + 28,7 ; 

𝑄𝑝 ,𝑐,5 = 45,42 𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 = 1408 𝑘𝑊ℎ.𝑚ě𝑠−1; 

Září: 

𝑄𝑝 ,𝑐,9 = 𝑄𝑝 ,𝑇𝑉 ,5 + 𝑄𝑝 ,𝑉𝑌𝑇 ,9 ,  𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 ; 

𝑄𝑝 ,𝑐,9 = 16,72 +  31,5 ; 

𝑄𝑝 ,𝑐,9 = 16,72 +  31,5 = 48,22 𝑘𝑊ℎ.𝑑𝑒𝑛−1 = 1447 𝑘𝑊ℎ.𝑚ě𝑠−1 

Celkově: Květen, Září 

𝑄𝑝 ,𝑐,5,9 = 𝑄𝑝 ,𝑐,5 + 𝑄𝑝 ,𝑐 ,9 ,  𝑘𝑊ℎ.𝑚ě𝑠−1 ;  

𝑄𝑝 ,𝑐,5,9 = 1408 + 1447 ;  

𝑄𝑝 ,𝑐,5,9 = 2855 𝑘𝑊ℎ.𝑚ě𝑠−1 

7.2. Výpočet kolektorové plochy pro přípravu TV 

(7.8) 

Vk,TV = Po. PA.Ks. Kz , (m2); 

Vk,TV = 4.1,5.1.1,08; 

Vk,TV = 6,48 m2 

kde, 
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Vk,TV  efektivní absorpční plocha na přípravu TV; 

Po počet osob v domácnosti; 

PA  plocha absorbéru 1,5 m
2
 = standard 40-50 l.os./den; 

Ks  korelační součinitel (závislost od sklonu střechy a orientace střechy)tabulka č. 8; 

Kz korelační součinitel (závislost vzdálenosti kolektoru od zásobníku) tabulka č. 9. 

Tabulka č. 8 Korelační součinitel (závislost od sklonu střechy a orientace střechy). (60) 

 

Úhel odklonu střechy od jihu směrem na západ resp. 

Východ 

Sklon střechy 0° 22,5° 45° 67,5° 90° 

15° 1,08 1,10 1,13 1,19 1,24 

30° 1,01 1,04 1,10 1,20 1,30 

45° 1,00 1,03 1,11 1,24 1,40 

60° 1,03 1,06 1,15 1,33 1,54 

75° 1,12 1,17 1,27 1,46 1,75 

90° 1,29 1,34 1,47 1,72 2,04 

Tabulka č. 9 Korelační součinitel (závislost vzdálenosti kolektoru od zásobníku). (60) 

 

Závislost vzdálenosti kolektoru od solárního 

zásobníku 

Délka (m) 5 10 15 20 25 

Korelační 

součinitel 
1,00 1,02 1,04 1,08 1,11 

7.3. Výpočet kolektorové plochy pro přitápění 

(7.9) 

𝑉𝑘 ,𝑃 =
 𝐸 x 𝑃  

𝑆𝑃

100
 

𝑍𝑘
 . KZ  . KS , (𝑚2); 

𝑉𝑘 ,𝑃 =
 90 x 100  

30

100
 

380
 . 1,08 . 1 ; 

𝑉𝑘 ,𝑃 = 7,67 𝑚2 

kde, 

Vk,P  výsledek přídavní absorpční plochy na přitápění objektu [m
2
]; 
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E energetická náročnost budovy (nízká 65 kWh/m
2
, běţná 90 kWh/m

2
, vysoká 180 

kWh/m
2
) [kWh/m

2
]; 

P  půdorysná plocha [m
2
]; 

SP poţadovaný stupeň pokrytí potřeby energie na topení pomocí solárních kolektorů 

(doporučená hodnota v rozsahu 10 - 30%) 

ZK energetický zisk kolektorové plochy [kWh/m
2
], EkoStart Therma II 380 kWh/m

2
; 

Kz korelační součinitel (závislost vzdálenosti kolektoru od zásobníku) tabulka č 8; 

Ks  korelační součinitel (závislost od sklonu střechy a orientace střechy) tabulka č. 9. 

7.4. Stanovení výkonu solární soustavy pro přípravu TV 

Pro správné navrhnutí kolektorové plochy pro solární soustavy je nutné znát 

skutečnou účinnost kolektorů. Výkon solárních kolektorů je výrazně ovlivněn 

klimatickými (venkovní teplota te, sluneční ozáření G) a provozními (střední teplota 

teplonosné kapaliny kolektorů tk, m) podmínkami. Solární kolektory se mezi sebou výrazně 

liší či uţ konstrukčně, v optických a tepelných vlastnostech, nebo také kvalitativně. 

Z tohoto důvodu byly odborným výběrem zvolné dva druhy kolektorů a to plochý kolektor 

EkoStart Therma II a vakuový trubicový kolektor KTU 9R2. 

Pro stanovení referenčního instalovaného výkonu solární soustavy je nutné tedy 

kromě referenčních okrajových podmínek znát křivku účinnosti daného kolektoru ηk 

(součást laboratorních zkoušek kolektorů, poskytuje dodavatel nebo výrobce), kterou lze 

vypočítat podle následujícího vztahu: 

(7.10) 

𝜂𝑘 =  𝜂0 − 𝑎1  
𝑡𝑘 ,𝑚 − 𝑡𝑒

𝐺
 − 𝑎2

(𝑡𝑘 ,𝑚 − 𝑡𝑒)2

𝐺
 ;  

kde, 

η0  optická účinnost kolektoru 

a1  lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/m
2
.K] 

a2  kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/m
2
.K] 
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tk,m  střední teplota teplonosné kapaliny [C°] 

te  průměrná venkovní teplota [C°] 

G  globální sluneční ozáření [W/m
2
] 

V tabulce č. 10 jsou jiţ přepočteny účinnosti pro kolektor EkoStart Therma II podle 

vztahu (7.10) při simulovaných podmínkách a sluneční ozáření na skloněnou plochu G 

(W/m)
2
 (podle přílohy A) v jednotlivých měsících. 

Tabulka č. 10 Účinnosti pro kolektor EkoStart Therma II v jednotlivých měsících. 

    leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

GT,m W/m2 418 489 535 527 521 517 512 515 516 488 427 387 

- ηk 0,56 0,60 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,68 0,67 0,64 0,59 0,55 

Pro modelování a podrobné analýzy solárních soustav je vhodnější vyjádření 

účinnosti kolektoru v závislosti na teplotě teplonosné látky na vstupu do kolektoru Tin, 

resp. na příslušném redukovaném teplotním rozdílu (Tin - Ta)/G. Vyjádření v závislosti 

na teplotě absorbéru Tabs zpravidla nemá opodstatnění pouţití (teplota absorbéru se určuje 

obtíţně). Křivka účinnosti kolektoru vyjádřená v závislosti na Tabs, Tm a Tin pro standardní 

jmenovité podmínky (sluneční ozáření G = 800 W/m
2
, teplota okolí Ta = 20 °C a rychlost 

větru w = 4 m/s) je znázorněna na obrázku č. 16. 

 

Obrázek č. 16 Křivka účinnosti plochého kolektoru. 

Instalovaný výkon solární soustavy Qss,u je moţné určit (při zanedbání tepelných 

ztrát) jako: 
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(7.11) 

Qss,u = Qk = ηk.G . Ak –a1(tk,m- te)Ak –a2(tk,m- te)2Ak 

V tabulce č. 11 jsou jiţ přepočteny tepelné zisky soustavy v jednotlivých měsících 

v konkrétních městech podle vztahu (7.11). 

Tabulka č. 11 Tepelné zisky solární soustavy v jednotlivých měsících v konkrétních městech. 

Hradec 

Králové 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Qss,u kWh 71 115 214 251 260 251 195 195 251 183 81 59 2125 

Praha 
 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Qss,u kWh 77 127 213 251 260 251 195 195 251 181 83 55 2139 

Ostrava 
 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Qss,u kWh 74 123 210 242 260 251 195 195 251 179 83 57 2120 

Kuchařovice 

(JM) 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Qss,u kWh 73 132 215 251 260 251 195 195 251 186 90 52 2151 

České 

Budějovce 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Qss,u kWh 73 125 206 245 260 251 195 195 251 175 87 57 2120 

Plocha Ak je celková plocha apertury solárních kolektorů. Instalovaný (jmenovitý) 

výkon je určen bez ohledu na sklon či orientaci kolektorů, předpokládá se dopad paprsků 

na skloněnou rovinu 45° na aperturu kolektorů. 

S touto hodnotou však nelze plně počítat, protoţe v aplikaci nejsou započteny 

tepelné ztráty solární soustavy a je nutné počítat také se ztrátami v důsledcích výkyvů 

počasí, délky a intenzity slunečního záření a ročních období, které jsou těţko 

predikovatelné. 

7.5. Energetické bilance solárních soustav ve vybraných městech 

V následujících tabulkách a grafech jsou zpracovány komplexní data z vybraných 

měst, která zastupují jednotlivé klimatické pásma s různými povětrnostními podmínkami. 

Údaje se vztahují k jednotnému modelu solární soustavy navrţenému právě pro klimatické 

podmínky v České republice. Za navrţený model je pokládán rodinný dům o rozsahu 

150 m
2
 obytné plochy s čtyřčlennou rodinou a standardní spotřebou vody podle Tabulka č. 

3a tepla podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., která stanovuje tepelně technické a energetické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Navrţená soustava pro přípravu TUV se skládá 

z následujících komponent. Solární kolektor EkoStar II 3 ks, solární zásobník Rolf antikor 

TV1 anebo akumulační nádrţ NADO 300 (v závislosti od zapojení soustavy), Potrubí 
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50 m, oběhové čerpadlo Grundfos Alpha, trojcestní ventil SF 20-3/4”, ventil Flosep V, 

expanzní nádoba Reflex S 25, teplotní čidlo FRP6, sada na uchycení S-UPS 3, nemrznoucí 

kapalina KOLPS-10. 

V tabulce č. 12 jsou přepočteny a vyhodnoceny data z první zkoumané klimatické 

oblasti Hradec Králové. 

Tabulka č. 12 Vypočtené a vyhodnocené údaje pro oblast Hradec Králové. 

Z tabulky č. 12 vyplývá, ţe uţitečný tepelný zisk navrţené solární soustavy Qss,u 

činí 2125 kWh, celková potřeba tepla Qp,c na pokrytí potřeb přípravy teplé vody Qp,TV 

je 2927 kWh v roce. Z toho vyplývá, ţe zisk solární soustavy je schopen pokrýt 72% 

nákladů na přípravu teplé vody ročně. Kolektorová plocha Qk,u je schopná vyprodukovat 

2598 kWh tepelné energie, avšak v následujících grafech můţeme porovnat jednotlivé 

přebytky tepelné energie vyprodukované kolektorovou plochou v letních měsících. Z toho 

důvodu je nezbytně nutné, aby byla solární soustava správně „na“dimenzována. V Graf č. 

9 č. 9 můţeme vidět předimenzovanou solární soustavu, která s sebou nese své negativa 

jako například přehřívání a poškozování komponent solární soustavy v letních měsících, a 

z toho důvodu zvýšení poruchovosti zařízení a zkrácení ţivotnosti celého zařízení. Dále 

vyšší vstupní investice z důvodu větší kolektorové plochy a dalších komponent a niţší 

účinnost vzhledem k dané aplikaci. V grafu č. 10 je zase moţno vidět soustavu výrazně 

poddimenzovánu, která se vyznačuje nedostatečným pokrytím potřeby tepla na přípravu 

TUV hlavně v přechodních měsících, a tudíţ velkými tepelnými ztrátami, které mohou být 

zuţitkovány. Správné dimenzování solárních soustav se sebou nese určitý kompromis mezi 

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,c Qss,u 

  dny °C °C W/m
2
 - kWh/m

2
.den kWh/m

2
 kWh kWh kWh kWh 

1 31 -2,1 1,6 418 0,56 0,87 27,0 71 260 260 71 

2 28 -1 2,4 489 0,60 1,48 41,4 115 234 234 115 

3 31 2,7 6 535 0,63 2,36 73,2 214 260 260 214 

4 30 7,4 10,7 527 0,64 2,89 86,7 260 251 251 251 

5 31 12,8 15,9 521 0,66 3,38 104,8 324 260 260 260 

6 30 17 18,9 517 0,67 3,35 100,5 316 251 251 251 

7 31 18,6 20,7 512 0,68 3,40 105,4 334 195 195 195 

8 31 18,4 20,8 515 0,68 3,49 108,2 344 195 195 195 

9 30 13,5 18 516 0,67 3,17 95,1 297 251 251 251 

10 31 8,3 12,7 488 0,64 1,97 61,1 183 260 260 183 

11 30 3,1 7,2 427 0,59 0,97 29,1 81 251 251 81 

12 31 -0,4 3,3 387 0,55 0,74 22,9 59 260 260 59 

       
855 2598 2927 2927 2125 
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předimenzováním a poddimenzováním soustavy. Z důvodu velkých přebytků tepla 

v letních měsících a naopak nedostatku v měsících zimních ani není moţno najít vhodnější 

řešení. Pokrýt nedostatky tepla v zimních měsících musíme kompenzovat jinými zdroji, 

avšak přebytky v létě je moţno efektivně vyuţít na ohřev vody v bazéně, pokud jím ovšem 

domácnost disponuje. Správně dimenzována soustava je znázorněná v grafu č. 11 a tepelný 

zisk 1m
2
 kolektorové plochy je 328 kWh/rok tzn., ţe při účinné ploše kolektoru EkoStar II, 

která činí 2,15 m
2
, bude jeho roční energetický zisk pro klimatickou oblast města Hradec 

Králové a okolí 705 kWh. Skutečná roční dávka slunečního ozáření plochy HT v dané 

lokalitě je 855 kWh/m
2
. 

 

Graf č. 9 Předimenzována solární soustava. 
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Graf č. 10 Poddimenzována solární soustava. 

V grafu č. 11 můţeme názorně vidět chování solární tepelné soustavy v průběhu 

roku. Qp,c je mnoţství tepelné energie potřebné na pokrytí tepelných potřeb na přípravu 

TUV v průběhu roka. Qk,u nám zase znázorňuje oblast a mnoţství energie, které je schopno 

vyprodukovat kolektorová plocha v konkrétních podmínkách a Qss,u je uţitečný tepelný 

zisk navrţené solární soustavy. 

 

Graf č. 11 Správně dimenzována solární soustava pro oblast Hradec Králové. 
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Z tabulky č. 13 pro oblast Prahy a okolí plyne, ţe uţitečný tepelný zisk navrţené 

solární soustavy Qss,u je 2139 kWh, celková potřeba tepla Qp,c na pokrytí potřeb přípravy 

teplé vody Qp,TV  je 2927 kWh za rok. Stejně jako ve všech případech, protoţe se jedná 

o jednotný model. Solární zisk soustavy je tedy schopen pokrýt aţ 73% nákladů 

na přípravu teplé vody ročně. Kolektorová plocha Qk,u je přitom schopná vyprodukovat 

aţ 2564 kWh tepelné energie, zde je nutno počítat se ztrátami. Tepelní zisk 1 m
2
 

kolektorové plochy zde činí 330 kWh/rok tzn., ţe při účinné ploše kolektoru EkoStar II, 

která činí 2,15 m
2 

bude jeho roční energetický zisk pro klimatickou oblast města Praha 

a okolí 710 kWh. Skutečná roční dávka slunečního ozáření plochy HT je v dané lokalitě 

839 kWh/m
2
. 

Tabulka č. 13 Vypočtené a vyhodnocené údaje pro oblast Praha a okolí. 

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,c Qss,u 

  dny °C °C W/m
2
 - kWh/m

2
.den kWh/m

2
 kWh kWh kWh kWh 

1 31 -0,9 2,2 418 0,56 0,94 29,1 77 260 260 77 

2 28 0,2 3,4 489 0,60 1,62 45,4 127 234 234 127 

3 31 4,3 6,5 535 0,63 2,34 72,5 213 260 260 213 

4 30 8,8 12,1 527 0,65 2,83 84,9 257 251 251 251 

5 31 14,1 16,6 521 0,67 3,25 100,8 313 260 260 260 

6 30 17,6 20,6 517 0,68 3,12 93,6 297 251 251 251 

7 31 19,3 22,5 512 0,69 3,34 103,5 332 195 195 195 

8 31 18,7 22,6 515 0,69 3,41 105,7 339 195 195 195 

9 30 14,6 19,4 516 0,68 3,07 92,1 290 251 251 251 

10 31 9 13,8 488 0,65 1,94 60,1 181 260 260 181 

11 30 3,8 7,3 427 0,60 1,00 30,0 83 251 251 83 

12 31 0,3 3,5 387 0,55 0,68 21,1 55 260 260 55 

       
839 2564 2927 2927 2139 

V následujícím grafu č. 12 můţeme názorně vidět chování solární tepelné soustavy 

v průběhu roku, které není moc odlišné od grafu č. Z toho důvodu lze předpokládat, ţe 

klimatické podmínky v Praze a okolí a Hradce Králové jsou z celoročního hlediska velmi 

podobné, a tudíţ z pohledu navrţené solární tepelné soustavy zanedbatelné.  



Michal Pivko: Analýza efektivity solárních zařízení pro vytápění budov a přípravu teplé vody 

v podmínkách České republiky 

2012   62 

 

Graf č. 12 Energetická bilance solární tepelné soustavy pro Prahu a okolí. 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny údaje zpracované pro město Ostrava a okolí. Uţitečný 

tepelný zisk navrţené solární soustavy Qss,u tady činí 2120 kWh, celková potřeba tepla Qp,c 

na pokrytí potřeb přípravy teplé vody Qp,TV  je 2927 kWh za rok. Stejně jako ve všech 

případech, protoţe se jedná o jednotný model. Lze tedy konstatovat, ţe solární zisk 

soustavy je schopen v podmínkách Moravskoslezského kraje pokrýt aţ 72% nákladů 

na přípravu teplé vody ročně. Kolektorová plocha Qk,u jezde schopná vyprodukovat 

aţ 2454 kWh tepelné energie. Tepelní zisk 1 m
2
 kolektorové plochy tedy činí 327 kWh/rok 

tzn., ţe při účinné ploše kolektoru EkoStar II., která činí 2,15 m
2
 bude jeho roční 

energetický zisk pro klimatickou oblast města Ostrava a okolí 703 kWh. Skutečná roční 

dávka slunečního ozáření plochy HT je v dané lokalitě nejmenší mezi všemi zkoumanými 

oblastmi - jenom 806 kWh/m
2
. 
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Tabulka č. 14 Vypočtené a vyhodnocené údaje pro oblast Ostrava a okolí. 

Ani v grafu č. 13 není zaznamenána výrazná změna v porovnání s předchozími 

grafy pro Prahu a Hradec Králové. Tady lze konstatovat, ţe i různé klimatické podmínky 

nejsou natolik výrazné, aby výrazně ovlivnili tepelný zisk soustavy.  

 

Graf č. 13 Energetická bilance solární tepelné soustavy pro Ostravu a okolí. 

Pro oblast jiţní Moravy jsou v Tabulka č. 15 č. 15 zpracovány a vyhodnoceny údaje 

z meteorologické stanice v Kuchařovicích. Tepelný zisk navrţené solární soustavy Qss,u je 

2151 kWh, celková potřeba tepla Qp,c na pokrytí potřeb přípravy teplé vody Qp,TV  je 2927 

kWh v roce. Solární zisk soustavy je tedy schopen pokrýt aţ 73% nákladů na přípravu 

teplé vody ročně. Kolektorová plocha Qk,u je schopná vyprodukovat aţ 2651 kWh tepelné 

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,c Qss,u 

  dny °C °C W/m
2
 - kWh/m

2
.den kWh/m

2
 kWh kWh kWh kWh 

1 31 -2 1,6 418 0,56 0,91 28,2 74 260 260 74 

2 28 -0,6 2,7 489 0,60 1,58 44,2 123 234 234 123 

3 31 3,6 6,7 535 0,63 2,30 71,3 210 260 260 210 

4 30 8,7 12 527 0,65 2,66 79,8 242 251 251 242 

5 31 14,1 17,1 521 0,67 3,10 96,1 299 260 260 260 

6 30 16,4 20,4 517 0,68 2,99 89,7 284 251 251 251 

7 31 17,8 21,9 512 0,68 3,18 98,6 315 195 195 195 

8 31 17,2 21,1 515 0,68 3,15 97,7 311 195 195 195 

9 30 13,9 18,3 516 0,67 2,95 88,5 277 251 251 251 

10 31 8,9 13 488 0,64 1,93 59,8 179 260 260 179 

11 30 3,8 7,4 427 0,60 1,00 30,0 83 251 251 83 

12 31 0 3,4 387 0,55 0,71 22,0 57 260 260 57 

       
806 2454 2927 2927 2120 
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energie. Tepelní zisk 1 m
2
 kolektorové plochy činí aţ 332 kWh/rok tzn., ţe při účinné 

ploše kolektoru EkoStar II, která činí 2,15 m
2
 bude jeho roční energetický zisk pro 

klimatickou oblast jiţní Moravy 714 kWh. Skutečná roční dávka slunečního ozáření 

plochy HT je v dané lokalitě868 kWh/m
2
, coţ je nejvíce v porovnání s ostatními lokalitami 

a v porovnání s oblastí města Ostrava o 62 kWh více. 

Tabulka č. 15 Vypočtené a vyhodnocené údaje pro oblast jiţní Moravy. 

V grafu č. 14 jsou vidět jiţ znatelné změny hlavně v letních měsících, kdy je 

intenzita slunečního záření větší. K tomu také přispívá menší počet bezoblačných dní v této 

oblasti, který se můţe v porovnání s jinými oblastmi České republiky lišit aţ o 50 dnů. 

Aplikace solárních soustav je v této oblasti nejvýhodnější mi všemi zkoumanými oblastmi. 

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,c Qss,u 

  dny °C °C W/m
2
 - kWh/m

2
.den kWh/m

2
 kWh kWh kWh kWh 

1 31 -1,9 1,7 418 0,56 0,90 27,9 73 260 260 73 

2 28 -0,5 2,8 489 0,60 1,69 47,3 132 234 234 132 

3 31 3,9 7 535 0,63 2,35 72,9 215 260 260 215 

4 30 8 12 527 0,65 2,80 84,0 254 251 251 251 

5 31 14,1 17,2 521 0,67 3,37 104,5 326 260 260 260 

6 30 16,7 20,2 517 0,68 3,45 103,5 328 251 251 251 

7 31 18,5 22,1 512 0,68 3,64 112,8 361 195 195 195 

8 31 18 21,8 515 0,68 3,45 107,0 341 195 195 195 

9 30 14,4 18,5 516 0,67 3,12 93,6 293 251 251 251 

10 31 8,9 13,1 488 0,64 2,00 62,0 186 260 260 186 

11 30 3,5 7,7 427 0,60 1,08 32,4 90 251 251 90 

12 31 -0,2 3,5 387 0,55 0,65 20,2 52 260 260 52 

       
868 2651 2927 2927 2151 
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Graf č. 14 Energetická bilance solární tepelné soustavy pro oblast jiţní Moravy. 

Poslední zkoumanou oblastí je oblast jiţních Čech. Jako zástupce této oblasti byla 

vyhodnocována klimatologická data města České Budějovice, viz v tabulce č. 16. Tepelný 

zisk navrţené solární soustavy Qss,u je 2120 kWh, celková potřeba tepla Qp,c na pokrytí 

potřeb přípravy teplé vody Qp,TV  je 2927 kWh v roce. Solární zisk soustavy je schopen 

pokrýt 72% nákladů na přípravu teplé vody ročně. Kolektorová plocha Qk,u je schopná 

vyprodukovat 2502 kWh tepelné energie. Tepelní zisk 1 m
2
 kolektorové plochy činí aţ 327 

kWh/rok tzn., ţe při účinné ploše kolektoru EkoStar II, která činí 2,15 m
2
 bude jeho roční 

energetický zisk pro klimatickou oblast jiţní Moravy 704 kWh. Skutečná roční dávka 

slunečního ozáření plochy HT je v dané lokalitě 825 kWh/m
2
. Hodnoty jsou velice podobné 

s oblastí severní Moravy.  
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Tabulka č. 16 Vypočtené a vyhodnocené údaje pro oblast jiţních Čech. 

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,c Qss,u 

  dny °C °C W/m
2
 - kWh/m

2
.den kWh/m

2
 kWh kWh kWh kWh 

1 31 -2,1 1,7 418 0,56 0,90 27,9 73 260 260 73 

2 28 -1,1 2,4 489 0,60 1,61 45,1 125 234 234 125 

3 31 3,1 6,2 535 0,63 2,27 70,4 206 260 260 206 

4 30 7,5 10,7 527 0,64 2,72 81,6 245 251 251 245 

5 31 12,8 15,8 521 0,66 3,10 96,1 297 260 260 260 

6 30 16,1 18,6 517 0,67 3,08 92,4 290 251 251 251 

7 31 17,3 20,8 512 0,68 3,34 103,5 328 195 195 195 

8 31 17,1 20,6 515 0,68 3,43 106,3 337 195 195 195 

9 30 13 17,4 516 0,67 3,00 90,0 280 251 251 251 

10 31 7,8 12,1 488 0,64 1,89 58,6 175 260 260 175 

11 30 2,9 6,9 427 0,59 1,05 31,5 87 251 251 87 

12 31 -0,7 3,3 387 0,55 0,71 22,0 57 260 260 57 

       
825 2502 2927 2927 2120 

V grafu č. 15 není zaznamenána výrazná změna v porovnání s předchozími grafy 

jednotlivých oblastí ČR. Citlivost soustavy není natolik vysoká, aby zaznamenala 

výraznější výkyvy v jejím tepelném zisku. 

 

Graf č. 15 Energetická bilance solární tepelné soustavy pro oblast jiţních Čech. 

V následující tabulce č. 17 jsou zpracovány údaje a vypočteny hodnoty na pokrytí 

potřeby tepla nejen na přípravu TUV, ale také přitápění objektu. Jelikoţ se v předešlých 

případech nepotvrdily výraznější změny v soustavách na přípravu TUV v jednotlivých 

oblastech, je tento model zpracován jenom pro poslední oblast, tedy České Budějovice, ten 

se dá brát jako obecný model, který je teoreticky pouţitelný pro všechny oblasti v ČR, 
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nicméně nenachází zde plnohodnotné uplatnění, a z toho důvodu není ani doporučen. 

V nízkoenergetických domech lze tento model aplikovat, ale bez dotační podpory se jeho 

ekonomická návratnost rovná ţivotnosti, a tudíţ by nebylo rentabilní jej instalovat.  

Tabulka č. 17 Vypočtené a vyhodnocené údaje na přitápění a přípravu TUV pro Českou republiku. 

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,VYT Qp,c Qss,u 

 
dny °C °C W/m

2
 - kWh/m

2
.den kWh/m

2
 kWh kWh kWh kWh kWh 

1 31 -2,1 1,7 418 0,49 0,90 27,9 85 260 - 260 85 

2 28 -1,1 2,4 489 0,52 1,61 45,1 147 234 - 234 147 

3 31 3,1 6,2 535 0,55 2,27 70,4 243 260 - 260 243 

4 30 7,5 10,7 527 0,57 2,72 81,6 290 251 - 251 251 

5 31 12,8 15,8 521 0,59 3,10 96,1 352 260 889 1149 352 

6 30 16,1 18,6 517 0,60 3,08 92,4 344 251 - 251 251 

7 31 17,3 20,8 512 0,61 3,34 103,5 391 195 - 195 195 

8 31 17,1 20,6 515 0,61 3,43 106,3 401 195 - 195 195 

9 30 13 17,4 516 0,59 3,00 90,0 333 251 945 1196 333 

10 31 7,8 12,1 488 0,57 1,89 58,6 206 260 - 260 206 

11 30 2,9 6,9 427 0,52 1,05 31,5 102 251 - 251 102 

12 31 -0,7 3,3 387 0,48 0,71 22,0 66 260 - 260 66 

       
825 2958 2927 1834 4761 2424 

V grafu č. 16 jsou vidět výrazné nedostatky tepelných zisků solární soustavy. Roční 

tepelný zisk navrţené solární soustavy na přípravu TUV a přitápění Qss,u je 2424 kWh, ale 

celková potřeba tepla Qp,c na přitápění a přípravu teplé vody je jenom v přechodných 

měsících květen a září Qp,VYT + Qp,TV2345 kWh. Solární zisk soustavy je tedy schopen 

pokrýt jenom 29% tepelné energie na přitápění a přípravu TUV v květnu a září. 

Kolektorová plocha Qk,u je schopná vyprodukovat 2958 kWh tepelné energie ročně, avšak 

v těchto přechodných měsících to je jenom 685 kWh. Jedná se tedy o velký nepoměr 

energií potřebných a energií vyprodukovaných solární soustavou. Tepelní zisk 1 m
2
 

kolektorové plochy činí 281 kWh/rok tzn., ţe při účinné ploše kolektoru KTU 9R2, která 

činí 2,16 m
2
, bude jeho roční energetický 607 kWh. Skutečná roční dávka slunečního 

ozáření plochy HT je v dané lokalitě 825 kWh/m
2
. 
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Graf č. 16 Energetická bilance solární tepelné soustavy na přitápění a přípravu TUV pro ČR. 

7.6. Ekonomické bilance navržených solárních soustav 

V následujících příkladech jsou navrţeny 3 základní modely solárních soustav, 

z toho příklad č. 1 a příklad č. 2 na přípravu TUV a příklad č. 3 na přitápění a přípravu 

TUV. V příkladech jsou zpracované ekonomické bilance spolu s přehledem a oceněním 

jednotlivých komponent. Jedná se jiţ o model zpracovaný v kapitole 7.5. na základě 

energetických bilancí, avšak s dvěma moţnostmi zapojení v příkladu č. 1 a č. 2 v závislosti 

na volbě majitele. Ekonomické bilance mají poukázat na základní ekonomické ukazatele 

navrţených solárních termických soustav pro konkrétní model v České republice. I přesto, 

ţe se vstupní investiční náklady za poslední léta sníţili a na trh se dostává postupně více 

a více výrobců, kteří tlačí ceny stále níţ, pořád se reálná návratnost vstupní investice 

pohybuje na hranici 16 let pro solární soustavy na přípravu TUV a 28 let pro soustavy 

na přitápění a přípravu TUV. Jedná se skutečně o dlouhodobé návratnosti, přičemţ 

při soustavách na přitápění a přípravu TUV se jejich návratnost rovná ţivotnosti zařízení. 

I kdyţ ceny energií neustále rostou a předpokládá se, ţe také nadále porostou, je pořád 

doba návratnosti vzhledem k ţivotnosti zařízení v příkladu č. 3 nerentabilní. 

Ministerstvo ţivotního prostředí v posledních letech přistoupilo k dotačnímu 

programu Zelená úsporám, který je administrován Státním fondem ţivotního prostředí 
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České republiky a účelem tohoto programu je zaměření se na úspory energie a obnovitelné 

zdroje energie v rodinných a bytových domech. Výhodou tohoto programu bylo, ţe 

v případě instalace solárních systémů bylo moţné pokrýt aţ 50% investičních nákladů. 

Z toho důvodu se rázem dlouhodobé návratnosti sníţí na polovinu, tzn., ţe v příkladech 

zmiňovaných níţe byly návratnosti o polovinu menší. V příkladu č. 1 byla návratnost jiţ 8 

let, v příkladu č. 2 byla návratnost 10 let a příkladu č. 3 se návratnost nákladů pohybovala 

kolem 14 let. Je však nutné zmínit, ţe příklad č. 3 je specifický hlavně pro 

nízkoenergetické domy, protoţe klimatické podmínky České republiky nedovolují pokrýt 

více neţ 15% potřeby tepla v zimních měsících a 29% v přechodných měsících květen a 

září viz graf č. 16. 

Příklad č. 1 

 

V příkladu č. 1 je navrţena jednoduchá solární termická soustava na přípravu TUV 

se stávajícím doohřevem plynovým kotlem. Doohřev se spouští tehdy, kdyţ voda, která se 

ohřívá v akumulační nádrţi výměnou teplonosného média z primárního (kolektorového) 

okruhu nedosahuje poţadované teploty. Jedná se o základní soustavu skládající se ze tří 

kolektorů EkoStar Therma II s celkovou plochou 6,48 m
2
, akumulační nádrţe NADO 300 l 

a vstupní investicí 66 200 Kč. Ekonomická návratnost soustavy byla bez dotace cca 16 let, 

v závislosti na vývoji cen energií (v našem příkladě plyn). 
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Příklad č. 2 

 

Příklad č. 2 má obdobné zapojení, jako je uvedené v příkladu č. 1 s tím rozdílem, ţe 

na doohřev vody slouţí bivalentní solární zásobník vody, který je napájen z elektrické sítě. 

Doohřev se spouští podobně jako v příkladě č. 1 v případě, ţe voda, která je v zásobníku 

ohřívána výměnou teplonosného média v kolektorovém okruhu, nedosahuje poţadované 

teploty. Vstupní investice této soustavy je právě z tohoto důvodu vyšší a činí 84 730 Kč. 

Tato aplikace se spíše hodí do zařízení bez existence plynového vytápění. Návratnost je 

z důvodu vyšší vstupní investice 20 let, která se s 50 % dotací sníţila na 10 let. V opačném 

případě by investice nebyla výrazně zajímavá, jelikoţ ţivotnost soustavy se pohybuje 

v rozsahu od 25 do 30 let. 
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Příklad č. 3 

 

V příkladě č. 3 je navrţena kombinována solární termická soustava, která slouţí 

jednak na přitápění objektu, ale také na přípravu TUV. Princip fungování je stejný jako 

u předchozích příkladů, avšak s rozdílem jednotlivých komponent soustavy. Jelikoţ se 

jedná o soustavu na přípravu TUV a zároveň na přitápění je nezbytné z hlediska celoroční 

účinnosti kolektorů pouţít vakuové trubicové kolektory (v našem příkladu kolektor KTU 

9R2), jejichţ účinnost je vyšší v závislosti na výrazně větších rozdílech venkovních teplot 

vzhledem k absorbéru kolektoru v zimních a přechodných obdobích. Soustava se skládá 

ze čtyř vakuových trubicových kolektorů, bivalentního zásobníku VTS 500/2, stávajícího 

výtopného zařízení (plynový kotel) a dalších komponent uvedených v příkladu č. 3. 

Podobně jako v předchozích příkladech je voda v primárním okruhu ohřívaná v solárních 

kolektorech, která dále předává svou tepelnou energii na přípravu TUV v bivalentním 

zásobníku a část je vedena do nízkotopního vytápění s podporou plynového kotle. Vstupní 

investice jsou z důvodu větší náročnosti komponent vyšší cca 132 000 Kč. Jednoduchá 

ekonomická návratnost se tedy jeví jako nerentabilní, proto její instalace bez dotační 

podpory nedává smysl. 
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V následující tabulce č. 18 jsou přepočteny vstupní náklady, zisk energie a úspora 

jednotlivých zařízení na přitápění a přípravu TUV s dotační podporou. Srovnání nákladů je 

uvaţováno v smyslu výše navrţených modelů na přitápění a přípravu TUV přepočtených 

podle aktuálních průměrů. Ceny jsou přizpůsobeny pro středně velký rodinný dům v ČR. 

V grafu č. 17 můţeme názorně vidět časový vývoj nákladů a zisků v křivkách. 

Tabulka č. 18 Ekonomické bilance jednotlivých zařízení na přitápění a přípravu TUV s dotací SFŢP 

z programu Zelená úsporám. 

Využití energie Zařízení Spotřeba Cena Náklady - 

Přitápění + 
příprava TUV 

Plyn. kotel 110 GJ/rok 530 Kč/GJ 58 258 Kč/rok - 

Využití energie Zařízení Zisk energie Úspora Vstup. náklady Návratnost 

Příprava TUV 
Ploché solár. 

kolektory 
7,6 GJ/rok 

4 028 
Kč/rok 

33 100 Kč 
50% dotace 

8 roků 

Využití energie Zařízení Zisk energie Úspora Vstup. náklady Návratnost 

Přitápění + 
příprava TUV 

Vakuové solár. 
kolektory 

8,7 GJ/rok 
4 611 
Kč/rok 

66 082 Kč 
50% dotace 

13,7 roku 

 

 

Graf č. 17 Graf nákladů a zisků na vytápění a přípravu TUV pomocí solárních zařízení na středně velký 

rodinný dům v ČR. 
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7.7. Diskuze 

Na základě grafických, matematických a statistických vyhodnocení byla posouzená 

efektivita vybraných solárních zařízení na vytápění budov a přípravu teplé vody 

v klimatických podmínkách České republiky. Pozornost byla věnována správnému 

dimenzování solárních soustav, teoretickým výpočtům, ekonomickým a energetickým 

bilancím. Zpracovány navrţené modely solárních soustav pro přitápění a přípravu teplé 

vody pro rodinný dům s čtyřčlennou rodinou splňují běţný energetický standard 

poţadovaný vyhláškou č. 291/2001 Sb., stanovující tepelně - technické a energetické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Pro potřebu tepla na přípravu teplé vody je 

uvaţován střední standard spotřeby vody podle tabulky č. 3 stanovený podle ČSN EN 

15 316 na výpočet potřeby teplé vody v budovách. Celkově je v studii zkoumáno 5 měst 

(podle dostupnosti dat) v rámci České republiky s rozdílnými meteo-klimatickými 

podmínkami, podle kterých byly vyhodnocovány. Jedná se o oblasti jiţních Čech, 

středních Čech, jiţní Moravy a severní Moravy. Pro všechny tyto oblasti byl navrţen 

jednotný model solární soustavy pro přitápění a přípravu teplé vody. Na základě 

matematických výpočtů byly stanoveny potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody 

pro modelový dům. Z výstupů vychází, ţe pro klimatickou oblast České republiky jako 

celku nelze doporučit solární termickou soustavu na vytápění respektive přitápění budov, 

jelikoţ procento pokrytí tepelné energie činí v zimních měsících jenom 15 %. Lze je 

uplatnit v přechodných měsících květen a září, kdy činí energetické pokrytí teplem „aţ“ 

29 %. I tak investice do solárních termických soustav na přitápění není rentabilní. V České 

republice byla moţnost vyuţít dotační program Ministerstva ţivotního prostředí, Zelená 

úsporám, který byl také ekonomických bilancích uvaţován jako finanční nástroj na 

sniţování investičních nákladů. Maximální výše dotace byla na podporu solárního systému 

pro přípravu teplé vody stanovena na 55 000 Kč plus 5 000 Kč podpora na projektovou 

kontrolu správnosti provedení. V případě solárního systému na přípravu teplé vody 

a přitápění byla maximální výše dotace 80 000 Kč plus 10 000 Kč podpora na měrný roční 

výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody a 5 000 Kč jako podpora na 

projektovou kontrolu správnosti provedení. Avšak při modelu na přípravu teplé vody 

a přitápění se návratnost i s 50 % dotací počítá na 14 let. U modelu jenom na přípravu teplé 
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vody činila návratnost jiţ 8 let s 50 % dotací a tento model byl na základě ekonomických 

a energetických analýz doporučován. 
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8. Experimentální část 

8.1. Zkušební sestava 

 3 x solární kolektor LG 747 

 1 x řídicí jednotka SP III 

 1 x akumulační zásobník Draţice 300 l 

 1 x Oběhové čerpadlo Wilo 46 – 93W 

 2 x kotel Viadrus 25 kW 

 3 x Oběhové čerpadlo Wilo 4,5  

 3 x expanzní nádoby Regulus 5, 8, 25 l 

 1 x barometr 

 1 x měřící zařízení DT 1307 

 1 x teploměr 

 1 x časoměřič 

 3 x teplotní čidla 

K experimentální části byla vyuţita zkušební sestava viz obrázek č. 17. 

Experimentální částí disertační práce bylo prozkoumání účinnosti kolektorové soustavy 

v praxi. Hlavní část solární soustavy tvořily 3 ks kolektorů LG 747. Byla tedy zkoumaná 

účinnost kolektorů na základě vstupních a výstupních údajů při jednotlivých klimatických 

podmínkách. 

 

Obrázek č. 17 Zkušební sestava. (Foto: Michal Pivko 2012) 

Výkon solárních kolektoru je obecně specifikován jako soubor tří výkonnostních 

proměnných. Je však potřeba vědět, zda jsou tyto hodnoty vztaţeny k absorpční, celkové 
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ozářené anebo k celkové mechanické ploše kolektoru. V Evropě se tyto hodnoty uvádějí 

vztaţené k absorbční ploše, coţ je vlastně plošná část absorbéru, která je viditelná pouze 

při čelním pohledu na kolektor - tedy plocha, kterou můţe přímo ozářit slunce. 

8.1.1 Popis zkoumaných kolektorů 

Koncová uzavřená měděná teplovodní trubice přenáší teplo prostřednictvím 

tepelného proudění její vnitřní, teplo převádějící, tekutiny do "horké baňky", která nepřímo 

ohřívá měděný rozdělovač v rámci rozdělovacího potrubí. Teplovodní trubice jsou vloţeny 

do hliníkových ţeber a tvoří soustavu, která je vloţena do skleněných trubic. Trubice jsou 

vyrobeny z borosilikátového skla, které je pevné a má vysokou propustnost slunečního 

záření. Aby byly co nejvíce omezeny ztráty plynoucí z tepelného proudění, ze skleněných 

trubic je vyčerpán vzduch, aby bylo dosaţeno vakua nebo tlaku menšího neţ 10
-3

 Pa. 

Vakuové zátavy jsou zajištěny pouţitím patentované technologie vyuţívající vysokou 

teplotu a tlak. Aby byla zajištěna stabilita vakua z dlouhodobého hlediska, je pouţit 

baryový getr (stříbrný povlak na konci trubice). Tento potah ze vzácného kovu absorbuje 

veškeré plyny, které by se mohly dostat do trubice, a prodluţuje ţivotnost vakuového 

zátavu. V důsledku vyčerpání vzduchu z vnitřku skleněné trubice je absorpční materiál a 

selektivní potah chráněn proti korozi a dalším vlivům ţivotního prostředí. Také zajišťuje 

ţivotnost po dobu více neţ 15 let bez ztráty účinnosti. Getr také působí jako indikátor 

poškození trubice, kdyţ se ihned po jejím poškození zbarví do běla. 

Rozdělovací potrubí byla navrţena pro pouţití se sacím potrubím o malém průměru 

(28 mm). To umoţňuje pouţití malého pouzdra při zachování alespoň 50 mm izolace. 

Kapacita průtoku vody sacím potrubím je méně neţ 1,5 litrů pro 30ti trubicový kolektor, 

coţ umoţňuje rychlý ohřev i v podmínkách polojasné či zataţené oblohy. Toto je důleţité 

pro oblasti s nízkou úrovní slunečního záření nebo s častým výskytem polojasné či 

zataţené oblohy, protoţe teplo z rozdělovacího potrubí můţe být rychle shromáţděno 

a poté uskladněno v akumulační nádrţi. Rozdělovací potrubí je spájeno 

fosforečnomědeným pájecím materiálem, který zajišťuje vynikající propustnost spojených 

dílů a hladké spoje. Výsledkem je tak nejen spoj, který je pevný, ale také velmi úhledný. 

Protoţe pájecí materiál je tvořen především mědí (94%), prudké zahřívání a ochlazování 

rozdělovací trubice nenarušuje celistvost spoje. 
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8.1.2 Tepelné trubice 

V návaznosti na vakuové trubice je nutné říct, ţe také měděná tepelná trubice je 

zásadní pro fungování kolektoru. Tepelná trubice je nezbytnou součástí v řetězci tepelné 

výměny. Pokud má tato součást špatnou kvalitu, účinnost celého systému bude značně 

omezena bez ohledu na to, jak dobré jsou vakuové trubice. 

Klíčové faktory, které by se měli zvážit při volbě tepelné trubice, jsou: 

- Rozsah provozních teplot 

- Sloučenina vedoucí teplo 

- Proces přenosu tepla 

 

Obrázek č. 18 Napájecí potrubí. (Foto: Michal Pivko 2012)  

Volba izolace z minerální vlny je důležitá z mnoha důvodů: 

- Minerální vlna můţe být vystavena vysokým teplotám, ve skutečnosti je nehořlavá 

- Poskytuje vynikající izolační schopnosti (často se pouţívá při izolaci dutin) 

- Její pouţití je šetrné k ţivotnímu prostředí, protoţe se jedná o přírodní, recyklovatelný 

materiál 

Konzoly 

Jsou stejné vysoké jako kolektor a pouţívají se pro uchycení na nosný povrch 

(střecha, stěna). V závislosti na vašich specifických montáţních poţadavcích je moţné 

instalovat dodatečné konzoly nebo vyvrtat další otvory. Vzdálenost mezi konzolami je 

nastavitelná, aby bylo moţné vyhovět individuálním poţadavkům na montáţ. 
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Obrázek č. 19 Řez sběračem kolektoru a uchycovací konzole. (Foto: Michal Pivko 2012)  

8.1.3 Popis experimentální soustavy 

Soustava s proměnným průtokem v kombinaci s pokročilou regulační strategií, 

která optimalizuje průtok solární soustavou pro zvýšení vyuţitelnosti solárních zisků pro 

krytí potřeby tepla. Jednoduchá regulační strategie s proměnným průtokem je součástí 

regulátoru solární soustavy viz obrázek č. 20. Otáčky oběhového čerpadla jsou řízeny tak, 

aby na výstupu z kolektoru byla dostatečně vyuţitelná teplota ("low flow" reţim), např. 

60 °C, kterou je nabíjena horní část zásobníku tepla. Pokud soustava nedosahuje vyuţitelné 

teploty, přechází soustava do "high flow" reţimu a teplo je ukládáno do spodní části 

zásobníku. Ve zkoumané sestavě bylo vyuţito nastavení s vysokým průtokem média a to 

74 l/m
2 
za hod. kolektorové plochy v kaskádovém zapojení 3 kolektorů LG 747. 

Vlivem vysokého průtoku dochází k ohřátí teplonosné kapaliny o 6 aţ 10 °C. 

Zásobník nevyuţívá výrazného vrstvení teplot a je nabíjen postupně celý objem současně 

(pomalý nárůst teploty v celém zásobníku). Vzhledem k upotřebení teplé vody aţ 

v odpoledních hodinách bylo zvoleno toto nastavení postupného ohřívání. Prostým 

důvodem je, ţe převáţná většina teplé vody je vyuţívaná ke sprchování zaměstnanců po 

pracovní době, tedy po 14té hodině a během dne nebylo zapotřebí velkých objemů teplé 

vody. Dalším důvodem v obdobích menšího slunečního svitu je nedostateční zahřátí 

teplonosného média a lepší předání tepla pro postupné nahřívaní.  

  

http://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/charakteristicke-parametry-solarnich-soustav
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Obrázek č. 20 Regulátor průtoku. (Foto: Michal Pivko 2012) 

 

 

Obrázek č. 21 Názorné schéma experimentální solární soustavy. 

8.2. Měření 

Měření byla uskutečňována v nezávislých podmínkách slunečního letního dne 

s relativně stabilními klimatickými podmínkami a během podzimního dne s proměnlivými 

klimatickými podmínkami. Během dvou nezávislých měření byly získány údaje 

optimálních klimatických podmínek a relativně nevhodných klimatických podmínek. Na 
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základě těchto měření jsme docílili výrazně kontrastních podmínek pro testování solární 

soustavy a mohli jsme tedy porovnat účinnost kolektorů nezávisle. 

8.2.1 Sledované veličiny 

- Vývoj teplot v průběhu experimentu [°C] 

- Vývoj slunečního ozáření v průběhu experimentu - sluneční ozáření [W/m
2
] 

- Sluneční svit [h] 

- Teplota média [°C] 

- Průtok (0,1 - 0,2 l/min trubice), [l/min.] 

- Vývoj účinnosti kolektoru v aktuálních klimatických podmínkách 

8.2.2 Zapojení měřících zařízení 

Soustava byla monitorována řídicí jednotkou SP III, která řídila celý proces 

regulace dle poţadovaných nastavení. Byly zapojeny teplotní čidla na záznam teplot na 

výstupu média z kolektorů dle schématu na obrázku č. 22. 

 

Obrázek č. 22 Schéma zapojení tepelných čidel. 

Na záznam slunečního ozáření bylo vyuţito měřící zařízení DT 1307. Záznam 

slunečního ozáření byl prováděn v hodinových intervalech zároveň s odečtem jednotlivých 

teplot systému. Viz obrázek č. 23. 
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Obrázek č. 23 Měření slunečního ozáření a teplot pomocí DT 1307 a SP III. (Foto: Michal Pivko 2012) 

8.3. Popis měření 

V prvním měření bylo vykonáno 12 nezávislých měření v hodinových intervalech 

od sedmé hodiny ranní do osmnácté hodiny odpoledne. Byl sledován vývoj teplot 

teplonosného média (Kolekton P) na výstupu z kolektorů vzhledem k aktuálnímu 

slunečnímu ozáření. Měřené hodnoty znázorňují závislost teploty média na výstupu ve 

vztahu k slunečnímu ozáření kolektorové plochy a okolní teplotě. Jednotlivé měřené údaje 

jsou zaznamenány v tabulce č. 19. Z grafu č. 18 vyplývá, ţe s narůstajícím slunečním 

ozářením úměrně narůstá i teplota média na výstupu. Vzhledem k neustálým proměnám 

slunečního záření dochází k jednotlivým odchylkám, coţ lze také vidět na regresní křivce. 

 

Graf č. 18 Závislost teploty média na výstupu ve vztahu k slunečnímu ozáření kolektorové plochy a 

okolní teplotě. 
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Tabulka č. 19 Data zaznamenána z 1. experimentálního měření. 

 

 

Další sledovanou veličinou byl vývoj slunečního ozáření během doby experimentu. 

V grafu č. 19 lze vidět záznam s hodinovou proměnlivostí slunečního záření. Maximální 

sluneční ozáření bylo během doby měření 425 W/m
2
 a minimální méně neţ W/m

2
. Lze 

konstatovat, ţe není moţno objektivně hodnotit energetickou ziskovost kolektorů anebo 

celé solární soustavy. Hodnoty, které byly zaznamenány během experimentu, jsou v České 

republice velice běţné a z toho důvodu nelze brát úvahu energetickou ziskovost kolektorů 

jako fakt udávaný výrobcem.  

 

Graf č. 19 Hodinový záznam slunečního ozáření během 1. měření. 

Variabilita slunečního ozáření během 1. měřícího dne byla značná, coţ v konečném 

důsledku poskytlo širokou škálu měření. Na základě vstupních podmínek, aktuálního 

slunečního ozáření, teploty teplonosného média a okolní teploty byl následně podle vztahu 

8.1 spočítán koeficient x, na základě kterého byla dále podle vztahu 8.2 zjištěna okamţitá 

účinnost na 1m
2
 kolektorové plochy viz tabulka č. 20. 

Čas (h) G (W/m
2
) tm (°C) ta (°C) 

7:00 32 19 7 

8:00 90 20 8 

9:00 280 34 8 

10:00 150 32 9 

11:00 425 45 9 

12:00 120 29 10 

13:00 114 27 10 

14:00 41 22 11 

15:00 50 21 10 

16:00 92 21 10 

17:00 120 25 10 

18:00 180 29 9 
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(8.1) 

𝑥 = (𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)/𝐺 

(8.2) 

𝜂𝑥 = 𝜂0 ∗  𝑥 − 𝑎2 ∗ 𝐺 ∗ (𝑥)2 

 

Tabulka č. 20 Jednotlivé koeficienty a účinnosti dle výpočtů 8.1 a 8.2 

koef. x ηx 

0,38 0,59 

0,13 0,45 

0,09 0,50 

0,15 0,40 

0,08 0,51 

0,16 0,40 

0,15 0,42 

0,27 0,23 

0,22 0,31 

0,12 0,47 

0,13 0,46 

0,11 0,48 

 

Průměr slunečního ozáření byl během doby měření 141 W/m
2
 a průměrná účinnost 

kolektorů byla 0,39. Z toho plyne, ţe kdyby byla tato hodnota během 1 hodiny měření 

neměnná, tepelná energie vyrobená (QVyr) 1 m
2
 kolektorové plochy by činila podle vztahu 

8.3 55,8 Wh.  

(8.3) 

1

𝑛
 𝐺𝑖 ∗

𝑛

𝑖=1

1

𝑛
 𝜂𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Vynásobíme-li tuto hodnotu QVyr podle vztahu 8.4 celkovou účinnou plochou 

kolektorové sestavy Ps (3,63 m
2
) získáme celkovou tepelnou energii QCelk vyrobenou 

kolektory tedy 202,5 Wh.  

(8.4) 

𝑄𝐶𝑒𝑙𝑘 = 𝑄𝑉𝑦𝑟 ∗ 𝑃𝑆 
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Za dobu měření 12ti hodin jsme získali v průměru 2430 Wh tepelné energie 

z kolektorové plochy, coţ je v propočtu 8748 kJ. 

Na ohřev 1l vody o teplotu 1°C je nutné dodat přibliţně 4,18 kJ/(kg.K) tzn., ţe na 

ohřev 1l vody o 1°C potřebujeme v propočtu 1,161 Wh. Máme-li 300 l zásobník vody a 

chceme-li ho ohřát o 1°C potřebujeme dodat do zásobníku vody 348,3 Wh tepelné energie.  

Do zásobníku vody jsme během experimentu dodali 2430 Wh (8 748 kJ) tepelné 

energie získané z celkové absorpční kolektorové plochy, a tím jsme ohřáli vodu 

v zásobníku o cca 6,97 °C. Nebylo však moţné spočítat přesné tepelné ztráty, jelikoţ 

zásobník je zároveň dohříván plynovým kotlem a minimální teplota na výstupu byla 

z provozních důvodů nastavena na 38 °C.  

V následujícím grafu č. 20 je zaznamenán průběh okamţité účinnosti kolektorů. Z 

grafu je patrné, ţe účinnost konverze záření na teplo je dána jak rozdílem teplot prostředí a 

teplot na výměníku, tak také mnoţstvím slunečního záření. 

 

Graf č. 20 Křivka optické účinnosti kolektorů vztaţená k aktuálnímu slunečnímu ozáření. 

V reálném provozu se v čase teploty mění a také se mění intenzita slunečního 

záření. Aby tedy bylo moţné přesněji vypočítat energetický zisk za den, měsíc nebo nějaké 

časové období je potřebné mít k dispozici data o environmentálních podmínkách pro celé 

období v alespoň hodinových intervalech a pro kaţdý tento interval provést výpočet. 

Účinnost kolektorů tedy odpovídá aktuálním klimatickým podmínkám, které se měnily 

s časem během experimentu. Nejvyšší optická účinnost kolektorů byla během 

1. experimentu 0,52. 

V grafu č. 21 je znázorněn vývoj teplot teplonosného média vzhledem 

k slunečnímu ozáření během 2. experimentálního měření za slunečního dne. Ve srovnání 
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s grafem č. 18 je zde znatelný nárůst teploty média. Průměrná teplota teplonosného média 

byla 60,2 °C. Hodnoty ozáření byly také ve srovnání s prvním měřením výrazně vyšší, to 

lze také v grafu pěkně vidět.  

 

Graf č. 21 Závislost teploty média na výstupu ve vztahu k slunečnímu ozáření kolektorové plochy a 

okolní teplotě. 

 

Tabulka č. 21 Data zaznamenána z 2. experimentálního měření. 

čas 

(h) 

G (W/m
2
) tm (°C) ta (°C) 

7 420 50 20 

8 701 56 22 

9 990 61 23 

10 972 62 25 

11 998 65 28 

12 1007 67 32 

13 990 69 33 

14 999 70 33 

15 962 69 33 

16 950 69 32 

17 803 66 29 

18 753 60 28 

19 312 41 25 

20 225 38 24 

V následujícím grafu č. 22 je vyobrazen hodinový vývoj slunečního ozáření během 

2. měření za slunečního dne. V grafu lze vidět záznam s hodinovou proměnlivostí 

slunečního záření. Ve srovnání s grafem č. 19, kde jsou klimatické podmínky výrazně horší 

je průměrné sluneční ozáření 791 W/m
2
.
 
 Následné grafické srovnání je vyobrazeno v grafu 

č. 23 a poukazuje na značné rozdíly, které mají velký vliv na okamţitou účinnost 

kolektorů. 
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Graf č. 22 Hodinový záznam slunečního ozáření během 2. měření. 

 

 

Graf č. 23 Grafické srovnání slunečního ozáření během 1. a 2. experimentálního měření. 

Variabilita slunečního ozáření během 2. měřícího dne nebyla tak výrazná jako 

během 1. měření a podmínky byly relativně optimální pro typicky letní den bez oblačnosti. 

V grafu č. 22 je znázorněn vývoj aktuálního slunečního ozáření během měření. Důleţitým 

faktem je, jak uţ bylo zmíněno výše, ţe vypočtené hodnoty nejsou konstanty a platí vţdy 

pro konkrétní bod v čase v závislosti na dalších environmentálních proměnných. 

V následujícím grafu č. 24 je zaznamenán další průběh okamţité účinnosti 

kolektorů během 2. měření. Jak jiţ bylo zmíněno výše, jedná se o okamţitou účinnost 

kolektorů, tedy o účinnost v daném čase a podmínkách, které se neustále mění a dochází 

k relativním odchylkám.  Zprůměrujeme-li jednotlivá sluneční ozáření během doby měření, 

dostaneme 791,5 W/m
2
 a průměrná účinnost kolektorů byla během doby měření 0,59 

v relativně stabilních podmínkách slunečního dne. 
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Graf č. 24 Křivka optické účinnosti kolektorů vztaţená k aktuálnímu slunečnímu ozáření během 2. 

měření. 

Z toho plyne, ţe kdyby byla tato hodnota během 1 hodiny měření neměnná, energie 

vyrobená 1 m
2
 QVyr  kolektorové plochy by činila dle výše zmíněného vztahu 8.3 

469,3 Wh. V kaskádě byly zapojeny celkem tři kolektory, vynásobíme-li hodnotu QVyr 

celkovou účinnou plochou kolektorové sestavy 3,63 m
2
 tzv. apertury získáme celkovou 

tepelnou energii QCelk 1703,7 Wh. Za dobu 14 hodin jsme během experimentu do 

zásobníku dodali 23 852 Wh tepelné energie získaných z kolektorové sestavy a tím jsme 

ohřáli vodu v zásobníku o cca 68,6 °C. 

8.4. Diskuze 

Experimentální část se skládala ze dvou praktických měření. Kaţdé měření 

proběhlo ve dvou na sobě nezávislých dnech a to 16. 7. 2012 (letní den) a 8. 10. 2012 

(podzimní den). Měření probíhalo v hodinových intervalech během dne podle délky 

slunečního svitu. Podmínky na experiment byly zvoleny tak, aby se jednalo o dva rozdílné 

dny z praktického hlediska uplatnitelnosti solární soustavy a aby teploty, délka slunečního 

svitu a intenzita slunečního záření odpovídaly převáţné většině těchto dnů v zvoleném 

období. Dá se říct, ţe byly nasimulovány optimální podmínky z klimatického hlediska pro 

uskutečnění daného experimentu. 

Během měření byly sledovány teploty okolí, teploty média, teploty vody 

v zásobníku, hodnoty slunečního ozáření a délka slunečního svitu. Součtem vypočtených 

hodnot v době experimentu jsme získali hodnoty energetického zisku a výsledné teploty, o 

které jsme ohřáli vodu v zásobníku. Vývoj klimatických podmínek byl variabilní a lze 
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konstatovat, ţe účinnost kolektorů se také výrazně odlišovala. Jedním z faktorů, který je 

brán v úvahu ve výše uvedených kalkulacích výkonů, je vliv příčných / podélných úhlů 

dopadu slunečního záření. Tento vliv je označován jako IAM (Incidence Angle Modifier), 

čili modifikátor úhlu dopadu. Modifikátor úhlu dopadu je často teoreticky odhadován a 

můţe výrazně ovlivnit věrohodnost výpočtů, a proto byl také během experimentu 

uplatňován. Dalším zjištěním bylo, ţe okolní teplota nemá u vakuových trubicových 

kolektorů aţ takový podstatný vliv na výstupní teplotu média, jelikoţ absorbéry jsou 

chráněny vakuem. Významný vliv na účinnost kolektorů celkově má hodnota slunečního 

ozáření a délka slunečního svitu. Účinnost jako takovou nelze brát jako konstantu, jelikoţ 

dochází k jejímu neustálému kolísání v závislosti na čase a daných klimatických 

podmínkách. 
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9. Závěr 

V disertační práci byla analyzovaná efektivita a uţitkovost solárních zařízení pro 

vytápění budov a přípravu teplé vody v klimatických podmínkách České republiky. 

Získané výsledky prokazují výhodnost a nevýhodnost jednotlivých solárních soustav 

uvedených v praktické části disertační práce. Zatímco u kombinovaných solárních soustav 

je nezbytné počítat jiţ při projektových pracích s přizpůsobením topné soustavy, u soustav 

na přípravu teplé vody to nutné není a je moţná jednoduchá instalace dodatečně. To se 

v konečném důsledku odrazí na celkové ekonomické náročnosti, ale i energetické 

ziskovosti soustavy. Při volbě solární soustavy je potřebné zohlednit dynamiku tepelného 

chování stavby v kombinaci s volbou vhodné otopné soustavy. U pasivních domů s malými 

tepelnými ztrátami je nevhodné pouţít pouze podlahovou otopnou soustavu pro její 

dlouhou odezvu na regulační zásah (při náhlém oslunění interiéru dochází k přetápění).  

Hlavním problémem solárních soustav, který je potřebné brát v úvahu při jejich 

dimenzování v klimatických podmínkách České republiky, je vhodné zváţení moţností 

vyuţití přebytečné tepelné energie v letních měsících. Pokud by byla solární soustava 

navrţena jenom pro přitápění, energetická ziskovost soustavy bude dosahovat v letních 

měsících obrovské přebytky tepelné energie. Proto se tento typ solární soustavy doporučuje 

navrhovat hlavně v případech, kde je moţné vhodné zhodnocení přebytečné tepelné 

energie, například na ohřev bazénové vody v letních a přechodných měsících. U solárních 

soustav pouze na přípravu teplé vody také dochází k přebytečným tepelným ziskům, ale ne 

jiţ v tak velkém rozsahu, jak je tomu u soustav na přitápění. Naopak efektivita solárního 

systému výrazně klesá v zimních měsících. Hlavní důvody prokazují výsledky 

experimentální části.  

V experimentální části bylo zjištěno, ţe podstatný vliv na celkovou účinnost 

solárních kolektorů, které tvoří hlavní část celého solárního systému, má aktuální sluneční 

ozáření a délka slunečního svitu. U testovaných vakuových kolektorů LG 747 bylo 

prokázáno, ţe okolní teplota nemá výrazný vliv na účinnost kolektorů, jelikoţ vakuové 

trubice, tvoří dostatečnou tepelnou izolaci před vnějšími teplotami. Dalším podstatným 

faktorem, který měl vliv na účinnost kolektorů, byl úhel dopadu slunečního záření na 

absorpční plochu kolektorů. Tady nastává problém v zimních měsících, kdy nikoliv nízké 

teploty okolí, ale délka slunečního záření a úhel dopadu slunečního záření mají výrazný 
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vliv na účinnost vakuového kolektoru LG 747. Úhel dopadu slunečního záření se mění a 

v zimních měsících dopadá na absorpční kolektorovou plochu s více horizontální polohy, 

coţ má značný vliv na účinnost kolektorů, které jsou staticky nastaveny na nejoptimálnější 

celoroční polohu 45°. Poměrná doba slunečního svitu je v zimně o více neţ polovinu kratší 

neţ v letních měsících (viz příloha D, tabulka 1) a také oblačnost je v zimních měsících 

větší. Experimentální část prokazuje výsledky získány v klimatických podmínkách České 

republiky z optimálně navrţeného solárního systému. V průběhu testování byly dosaţeny 

průměrné účinnosti kolektoru LG 747 v rozsahu od 0,39 - 0,61, coţ prokazatelně odpovídá 

účinnostem těchto kolektorů v klimatických podmínkách České republiky zaznamenaných 

v experimentální části disertační práce.  

Doporučení: Nejvhodnějším řešením aplikace solárních soustav je jejich instalace 

jiţ v novostavbách, ve kterých je předem plánovaná jejich instalace, a tím i přizpůsobení 

výtopného systému. Celý takto navrţený výtopný systém pracuje efektivněji. Nicméně 

instalace solárních termických systémů není významně náročná a není problém ji 

nainstalovat i na stávajících budovách. Z hlediska financování solárních zařízení je 

nejvýhodnější kombinace vlastních finančních zdrojů s případnou dotací, v opačném 

případě lze konstatovat, ţe návratnosti se pohybují za hranicí desíti let. V disertační práci 

je zpracován a navrţen kompletní model solární termické soustavy pro přípravu teplé vody 

v podmínkách České republiky. Energetické pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody 

solární termickou soustavou v České republice dosahuje 72 - 73%. Zde je nutné zmínit, ţe 

se jedná o přechodná a letní období, nikoliv o období zimní. 
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Příloha A  Střední hodnota slunečního ozáření GT,m (7) 

  



 

 

Příloha B  Teoretické denní dávky celkového slunečního ozáření HT,den,teor (7) 

  



 

 

Příloha C  Teoretické denní dávky difúzního slunečního ozáření HT,den,dif (7) 

 

  



 

 

Příloha D  Tabelární hodnoty teplot a slunečního záření v ČR (61) 

Tabulka 1Poměrná doba slunečního svitu τr. 

 

Tabulka 2 Střední teplota te,p v jednotlivých měsících [°C]. 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Hradec 

Králové -2,1 -1 2,7 7,4 12,8 17 18,6 18,4 13,5 8,3 3,1 -0,4 8,2 

Praha -0,9 0,2 4,3 8,8 14,1 17,6 19,3 18,7 14,6 9 3,8 0,3 9,2 

Ostrava  -2 -0,6 3,6 8,7 14,1 16,4 17,8 17,2 13,9 8,9 3,8 0 8,5 

Kuchařovice 

(JM) -1,9 -0,5 3,9 8 14,1 16,7 18,5 18 14,4 8,9 3,5 -0,2 8,6 

České 

Budějovice -2,1 -1,1 3,1 7,5 12,8 16,1 17,3 17,1 13 7,8 2,9 -0,7 7,8 
 

Tabulka 3 Střední teplota te,s v jednotlivých měsících [°C]. 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Hradec 

Králové 1,6 2,4 6 10,7 15,9 18,9 20,7 20,8 18 12,7 7,2 3,3 11,5 

Praha  2,2 3,4 6,5 12,1 16,6 20,6 22,5 22,6 19,4 13,8 7,3 3,5 12,5 

Ostrava  1,6 2,7 6,7 12 17,1 20,4 21,9 21,1 18,3 13 7,4 3,4 12,1 

Kuchařovice 

(JM) 1,7 2,8 7 12 17,2 20,2 22,1 21,8 18,5 13,1 7,7 3,5 12,3 

České 

Budějovice 1,7 2,4 6,2 10,7 15,8 18,6 20,8 20,6 17,4 12,1 6,9 3,3 11,4 
 

Tabulka 4 Skutečná měsíční dávka slunečního ozáření 45° kWh/(m
2⋅měs). 

 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ročně 

Hradec 

Králové 27,05 41,42 73,07 86,75 104,74 100,39 105,36 108,05 95,12 60,92 30,00 23,05 855,93 

Praha 29,12 45,24 72,45 85,02 100,78 93,70 103,47 105,78 91,99 59,99 31,01 21,03 839,59 

Ostrava 28,30 44,27 71,44 79,72 96,20 89,81 98,45 97,52 88,36 59,87 30,91 21,95 806,80 

Kuchařovice 

(JM) 27,77 47,34 72,86 83,88 104,52 103,49 112,95 107,02 93,45 61,99 33,36 20,18 868,82 

České 

Budějovice 27,85 45,05 70,26 81,46 96,11 92,38 103,63 106,27 90,00 58,46 32,65 22,09 826,21 
 

Tabulka 5 Skutečná denní dávka slunečního ozáření na skloněnou rovinu 45° kWh/(m
2⋅den). 

 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Hradec 

Králové 0,87 1,48 2,36 2,89 3,38 3,35 3,40 3,49 3,17 1,97 0,97 0,74 

Praha 0,94 1,62 2,34 2,83 3,25 3,12 3,34 3,41 3,07 1,94 1,00 0,68 

Ostrava 0,91 1,58 2,30 2,66 3,10 2,99 3,18 3,15 2,95 1,93 1,00 0,71 

Kuchař. 0,90 1,69 2,35 2,80 3,37 3,45 3,64 3,45 3,12 2,00 1,08 0,65 

České 

Budějovice 0,90 1,61 2,27 2,72 3,10 3,08 3,34 3,43 3,00 1,89 1,05 0,71 

 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Hradec 

Králové 0,18 0,27 0,4 0,44 0,5 0,51 0,52 0,54 0,52 0,37 0,19 0,17 

Praha 0,21 0,32 0,42 0,45 0,51 0,54 0,55 0,55 0,53 0,37 0,21 0,14 

Ostrava - 

Poruba 0,19 0,3 0,41 0,43 0,49 0,53 0,54 0,54 0,52 0,36 0,2 0,15 

Kuchařovice 

(JM) 0,18 0,31 0,38 0,39 0,48 0,53 0,56 0,53 0,5 0,37 0,23 0,12 

České 

Budějovice 0,18 0,29 0,37 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,48 0,34 0,22 0,15 



 

 

Příloha E  Technické listy 

Technická data: Solární kolektor EkoStart Therma II (62) 

výška / šířka / tloušťka 2065 x 1110 x 100 mm 

hmotnost cca 45 kg 

vodní obsah 1,3 litru 

doporučený pracovní přetlak 0 – 400 kPa 

maximální povolený přetlak 6 bar (600 kPa) 

maximální klidová teplota 180 °C 

účinnost (při Ic= 800 W/m2) 86 % 

tlaková ztráta při průt. 70  l/hod 1,0 kPa (voda/glykol 33%) 

specifický objemový průtok 70-120 l/hm
2
 

připojovací rozměr ø 18 mm 

absorptivita a = 0,95 

emisivita e = 0,08 

a/e 9,2 

absorpční plocha (černý krystal) 2,03 m
2
 

Max. provoz. teplota média 110 °C 

a1 1,55 [W/m2.K] 

a2 0,007 [W/m2.K] 

 

Technická data: Solární vakuový kolektor KTU 9R2 (63) 

výška x šířka x tloušťka 1970 x 1350 x 141 mm 

stavebná šířka 1430 mm 

celková plocha 2,66 m2 

plocha apertury 2,15 m2 

plocha absorbéru 0,73 m2 

hmotnost bez kapaliny 44 kg 

maximální pracovní tlak 6 barů 

maximální pracovní teplota 120 °C 

stagnační teplota 231 °C 

teplonosná kapalina vodní roztok monopropylénglykolu 

doporučený průtok 60 - 120 l/hod 

pohltivost slunečného záření 92% 

emisivita 8% 

odrazivost 92% 

η0 0,708 / 2,085 

a1 1,570 / 4,620 W/m2K 

a2 0,007 / 0,019 W/m2K 

 

 

 

 

 

 



 

 

Technická data: Solární vakuový kolektor LG 747 (64) 

Modelový typ 58 - 1800 - 15 

Počet trubic 15 

V x Š x H (mm) 2 000 x 1 360 x 130 

Hmotnost 48 kg 

Izolace sběrače minerální vata 

Úhel náklonu 15°- 90° 

Provozní tlak 6 bar 

Testovaný tlak 10 bar 

Celková plocha 2,6 m
2
 

Celková absorpční plocha 1,87 m
2
 

Účinná absorpční plocha 1,21 m
2
 

Plocha apertury 1,43 m
2
 

Absorbce 93% 

Emisivita > 6,5% 

Koeficient a1 absorpční plochy 2,452 W/m
2
K 

Koeficient a2 absorpční plochy 0,0098 W/m
2
K 

Optická účinnost 0,674 

Bod mrznutí - 40°C 

Materiál vnitřního výměníku měď 

Průměr napojení 22 mm 

Materiál trubic 
vysoce kvalitní borosilikátové 

sklo 

Selektivní vrstva SS-CU-AL-N/AL 

Váha jedné trubice 2,0 kg 

Tloušťka skleněné stěny trubice 1,6 mm 

Vakuum 3*10-2 Pa 

Odolnost proti kroupám 25 mm 

Odolnost proti větru 30 m/s 

Doporučený průtok 0,1-0,2 litrů/minuta/trubice 

Maximální rychlost průtoku 1 litr/minuta/trubice 

Doporučený obsah bojleru 100 - 150 l 
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