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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. 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.). (3) 

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 (3). 

1.1. 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 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 (4): 

(1.1) 

 

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.  

1.2. Stanovení potřeby tepla 

Prvním krokem při bilancování vyuţitelných tepelných zisků solární soustavy je 

stanovení vlastní potřeby tepla v dané aplikaci. 
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1.2.1 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). (5) 

(1.2) 

 

kde, 

n je počet dní v daném měsíci; 

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. V případě, ţe je teplá voda připravovaná za jiných podmínek, 

pouţije se vztah (5); 

(1.3) 

 

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). 

1.2.2 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). (6)  
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2. 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
 (7). 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 (8). Pro příklad nám 

slouţí obrázek č. 1 s průměrným ročním úhrnem globálního slunečního záření. Vzhledem 

k dostupnosti údajů je práce zaměřená na pět měst uvedených také na obrázku č. 2, které budou 

slouţit jako reprezentativní vzorky vybrané pro různé lokality České republiky. 

 
Obrázek č. 1 Průměrný roční úhrn globálního slunečního záření [kWh/m

2
]. (9) 

V grafu č. 1 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. 1 Srovnání dopadu globálního slunečního záření na horizontální rovinu ve 

vybranýchměstech České republiky. 

1074
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1087

Hradec Králové Praha Karlov Ostrava - Poruba Kuchařovice (JM)České Budějovice

Roční úhrny globálního slunečního záření na horizontální 
rovinu v kWh/m2
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Obrázek č. 2 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 byly 

simulovány reálné klimatické podmínky vztahující se k průměrné české domácnosti bydlící 

v rodinném domě s konstantními podmínkami. 

 
Obrázek č. 2 Vybrané zkoumané oblasti v rámci České republiky podle dostupných údajů. 

2.1. Výpočet potřeby tepla na přípravu TV (teplé vody) 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 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. 

2.1.1 Stanovení potřeby tepla pro přípravu TV 

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

(2.1) 

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, 

n  počet dní pro přípravu TV [dny], 

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

 

(2.2) 

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]. 

2.1.2 Stanovení potřeby tepla pro vytápění 

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

vztahu následovně: 

1. Výpočet denostupně 

(2.3) 

𝐷 = 𝑑.  𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒𝑠 ,  𝐾. 𝑑𝑛𝑦 ; 

𝐷 = 229.  19 − 4 ; 

𝐷 = 3435 𝐾.𝑑𝑛𝑦 

 

2. Výpočet potřeby tepla na vytápění 

(2.4) 

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; 
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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 následovně: 

(2.5) 

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) 

(2.6) 

Květen: průměrné teploty: tip = 19 °C, tep = 13,8 °C 

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 

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)
; 

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, 
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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 [°C]. 

2.1.3 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: 

(2.7) 

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 

2.2. Výpočet kolektorové plochy pro přípravu TV 

(2.8) 

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

Vk,TV = 4.1,5.1.1,08; 

Vk,TV = 6,48 m2 

kde, 

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); 

Kz korelační součinitel (závislost vzdálenosti kolektoru od zásobníku). 
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2.3. Výpočet kolektorové plochy pro přitápění 

(2.9) 

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
]; 

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); 

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

2.4. 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 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 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 
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podmínky České republiky nedovolují pokrýt více neţ 15% potřeby tepla v zimních měsících a 

29% v přechodných měsících květen a září. 

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). 

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 
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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. 

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. 

V následující tabulce č. 1 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.  
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Tabulka č. 1 Ekonomické bilance jednotlivých zařízení na přitápění a přípravu TUV s dotací SFŽP 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 

2.5. 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 v práci uvaţován střední standard spotřeby vody stanovený podle normy 

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 vody činila návratnost jiţ 8 let 

s 50 % dotací a tento model byl na základě ekonomických a energetických analýz doporučován. 
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3. Experimentální část 

3.1.1 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. 3. 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. 3 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 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. 

3.2. 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 základě těchto měření jsme 

docílili výrazně kontrastních podmínek pro testování solární soustavy a mohli jsme tedy 

porovnat účinnost kolektorů nezávisle. 
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3.2.1 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 

3.3. 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 a vizuálně 

porovnány v grafu č. 2. Z grafu č. 2 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. 2 Závislost teploty média na výstupu ve vztahu k slunečnímu ozáření kolektorové plochy a okolní 

teplotě. 

Další sledovanou veličinou byl vývoj slunečního ozáření během doby experimentu. 

V grafu č. 3 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.  
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Graf č. 3 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 3.2 zjištěna okamţitá účinnost na 1m
2
 

kolektorové plochy. 

(3.1) 

𝑥 = (𝑡𝑚 − 𝑡𝑎)/𝐺 

(3.2) 

𝜂𝑥 = 𝜂0 ∗  𝑥 − 𝑎2 ∗ 𝐺 ∗ (𝑥)2 

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 3.3 55,8 Wh.  

(3.3) 

1

𝑛
 𝐺𝑖 ∗

𝑛

𝑖=1

1

𝑛
 𝜂𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Vynásobíme-li tuto hodnotu QVyr podle vztahu 3.4 celkovou účinnou plochou 

kolektorové sestavy Ps (3,63 m
2
) získáme celkovou tepelnou energii QCelk vyrobenou kolektory 

tedy 202,5 Wh.  

(3.4) 

𝑄𝐶𝑒𝑙𝑘 = 𝑄𝑉𝑦𝑟 ∗ 𝑃𝑆 

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.  



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

v podmínkách České republiky 

- 16 - 

V následujícím grafu č. 4 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. 4 Křivka optické účinnosti kolektorů vztažená 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. 5 je znázorněn vývoj teplot teplonosného média vzhledem k slunečnímu 

ozáření během 2. experimentálního měření za slunečního dne. Ve srovnání s grafem č. 2 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. 5 Závislost teploty média na výstupu ve vztahu k slunečnímu ozáření kolektorové plochy a okolní 

teplotě. 

V následujícím grafu č. 6 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. 3, kde jsou klimatické podmínky výrazně horší je průměrné 

sluneční ozáření 791 W/m
2
.
 
 Následné grafické srovnání je vyobrazeno v grafu č. 7 a poukazuje 

na značné rozdíly, které mají velký vliv na okamţitou účinnost kolektorů. 
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Graf č. 6 Hodinový záznam slunečního ozáření během 2. měření. 

 

 
Graf č. 7 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. 6 

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. 8 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. 8 Křivka optické účinnosti kolektorů vztažená 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 3.3 469,3 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. 

3.4. 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 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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4. 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 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 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. 
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