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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na získávání energie obnovitelnými zdroji, zejména 

fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly. K daným zdrojům energie jsou 

popsány jejich principy, případně výrobní postupy. Podrobněji je rozvedena teorie 

fotovoltaických elektráren. Praktická část práce je soustředěna na návrh fotovoltaické 

elektrárny pro zajištění energetické nezávislosti rodinného domu, která je také v závěru 

práce simulována v programu PV*SOL. Dále je pro tento objekt navrhováno tepelné 

čerpadlo, jehož výkon vychází z výpočtu tepelných ztrát daného objektu. Použitím 

tepelného čerpadla má objekt nižší spotřebu elektrické energie potřebné k vytápění. 

Klíčová slova 
Fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický článek, panel, tepelné čerpadlo, akumulátor, 

střídač, obnovitelné zdroje, vytápění, rodinný dům, tepelné ztráty. 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor‘s thesis is focused on giving energy by renewable resources, more precisely 

photovoltaic power plants and heat pumps. The principles of energy sources, or 

production processes, are described for the given energy sources. There is described 

theory of photovoltaic power plant in more detail. Practical part of this thesis is 

concentrated on design of photovoltaic power plant for energy independence of family 

house, which is simulated in PV*SOL software. Hereafter is heat pump output power 

designed by heat losses of building. The building has lower electricity consumption 

needed for heating, by using a heat pump. 

Keywords 
Photovoltaic power plant, photovoltaic cell, panel, heat pump, battery, inverter, 

renewable resources, heating, family house, hot water, solar collector. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 
ZERZÁNEK, Tomáš. Návrh fotovoltaické elektrárny pro vybraný objekt [online]. Brno, 

2022 [cit. 2022-05-17]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-

prace/detail/141577. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce 

Kristýna Jandová.  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/141577
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/141577


 

Prohlášení autora o původnosti díla 

 

Jméno a příjmení studenta: Tomáš Zerzánek 

 

VUT ID studenta: 221289 

 

Typ práce:  Bakalářská práce 

 

Akademický rok: 2021/22 

 

Téma závěrečné práce: Návrh fotovoltaické elektrárny pro 

vybraný objekt 

 

 

 

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí 

závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou 

všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 

následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 

včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy 

VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

 
. 
V Brně dne: 2. června 2022  ----------------------------------------  

 podpis autora 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Kristýně Jandové, Ph.D. za poskytnutou 

literaturu, odborné rady a vstřícnost při řešení problematiky mé bakalářské práce. 

 

 

V Brně dne: 2. června 2022  ----------------------------------------  

 podpis autora 

 



7 

 

Obsah 

SEZNAM OBRÁZKŮ............................................................................................................................ 9 

SEZNAM TABULEK .......................................................................................................................... 10 

ÚVOD ................................................................................................................................................... 11 

1. FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK ................................................................................................. 12 

1.1 FOTOVOLTAICKÝ JEV ................................................................................................................ 12 

1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ČLÁNKŮ ..................................................................................... 13 

1.3 STRUKTURA ČLÁNKU ................................................................................................................ 14 

1.4 ZPRACOVÁNÍ KŘEMÍKU ............................................................................................................. 14 

1.4.1 Czochralského metoda .................................................................................................... 15 

1.5 KRYSTALICKÉ FV ČLÁNKY ....................................................................................................... 16 

1.5.1 Monokrystalický článek ................................................................................................... 16 

1.5.2 Polykrystalický článek ..................................................................................................... 17 

1.6 TENKOVRSTVÉ FV ČLÁNKY ...................................................................................................... 17 

1.6.1 Amorfní křemíkový článek ............................................................................................... 18 

1.6.2 Mikromorfní článek ......................................................................................................... 19 

1.6.3 Články CIS ...................................................................................................................... 19 

1.7 FOTOVOLTAICKÉ PANELY.......................................................................................................... 20 

1.7.1 Druhy FV panelů ............................................................................................................ 20 

1.7.2 Konstrukce fotovoltaických panelů .................................................................................. 20 

2. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ...................................................................................... 22 

2.1 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY ....................................................................................................... 22 

2.1.1 Autonomní systémy.......................................................................................................... 22 

2.1.2 Přímé připojení do sítě .................................................................................................... 22 

2.1.3 Hybridní systémy ............................................................................................................ 23 

2.2 INSTALACE ELEKTRÁRNY .......................................................................................................... 24 

2.2.1 Vhodné umístění.............................................................................................................. 24 

2.3 SOUČÁSTI ELEKTRÁRNY ............................................................................................................ 24 

2.3.1 Střídač ............................................................................................................................ 24 

2.3.2 Akumulátory ................................................................................................................... 25 

2.3.3 Ostatní prvky .................................................................................................................. 26 

3. TEPELNÉ ČERPADLO ............................................................................................................. 27 

3.1 PRINCIP FUNKCE ....................................................................................................................... 27 

3.2 TOPNÝ FAKTOR COP ................................................................................................................ 28 

3.3 DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL .................................................................................................. 28 

3.3.1 Tepelné čerpadlo vzduch-voda ........................................................................................ 28 

3.3.2 Tepelné čerpadlo země-voda ........................................................................................... 29 

3.4 ZAPOJENÍ DRUHÉHO ZDROJE ...................................................................................................... 30 

3.5 KOOPERACE TČ S FVE ............................................................................................................. 30 

4. SOLÁRNÍ KOLEKTORY ......................................................................................................... 32 

4.1 DRUHY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ ............................................................................................... 32 

4.1.1 Plochý selektivní kolektor ................................................................................................ 32 



8 

 

4.1.2 Plochý vakuový kolektor.................................................................................................. 33 

4.1.3 Trubicový vakuový kolektor ............................................................................................. 33 

4.2 KOMBINACE S EKOLOGICKÝM VYTÁPĚNÍM ................................................................................ 34 

4.2.1 Sériové zapojení .............................................................................................................. 34 

4.2.2 Paralelní zapojení ........................................................................................................... 34 

4.2.3 Sério-paralelní zapojení .................................................................................................. 35 

5. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ..................................................................................................... 36 

5.1 VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA............................................................................................................ 36 

5.2 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY ....................................................................................................... 36 

6. PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................................. 37 

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ...................................................................................................................... 37 

6.1.1 Parametry objektu........................................................................................................... 37 

6.1.2 Lokalita objektu .............................................................................................................. 38 

6.1.3 Použité materiály ............................................................................................................ 38 

6.2 TEPELNÉ ZTRÁTY ...................................................................................................................... 39 

6.2.1 Ztráty prostupem tepla .................................................................................................... 39 

6.2.2 Tepelné ztráty větráním ................................................................................................... 43 

6.2.3 Zátopový tepelný výkon ................................................................................................... 44 

6.2.4 Celkové tepelné ztráty ..................................................................................................... 44 

6.3 POTŘEBA TEPLA OBJEKTU ......................................................................................................... 45 

6.4 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ................................................................................................. 46 

6.4.1 Tepelné čerpadlo vzduch-voda ........................................................................................ 47 

6.4.2 Tepelné čerpadlo země-voda ........................................................................................... 47 

6.4.3 Náklady na vytápění ........................................................................................................ 48 

6.5 NÁVRH FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY ..................................................................................... 48 

6.5.1 Použité FV panely ........................................................................................................... 48 

6.5.2 Použitý střídač ................................................................................................................ 49 

6.5.3 Použité akumulátory ....................................................................................................... 50 

6.6 SIMULACE NAVRHNUTÉ ELEKTRÁRNY ....................................................................................... 51 

6.7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ...................................................................................................... 52 

7. ZÁVĚR ........................................................................................................................................ 57 

LITERATURA ..................................................................................................................................... 59 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK .................................................................................................. 64 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................................. 66 

  



9 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

1.1 Princip fotovoltaického jevu [3] .................................................................................................... 12 

1.2 Výstupní a výkonová charakteristika FV článku [1] ...................................................................... 13 

1.3 V-A charakteristika při změně záření (a) a změně teploty (b) [4] ................................................... 13 

1.4 Struktura krystalického FV článku [6] ........................................................................................... 14 

1.5 Zjednodušený nákres tažičky [9] ................................................................................................... 16 

1.6 Monokrystalický a polykrystalický FV panel [12] ......................................................................... 17 

1.7 Amorfní křemíkový článek [14] .................................................................................................... 18 

1.8 Mikromorfní FV článek [15] ......................................................................................................... 19 

1.9 Deskový fotovoltaický panel [17] ................................................................................................. 21 

2.1 On-grid – režim prodeje [1] .......................................................................................................... 23 

2.2 On-grid – režim vlastní spotřeby [1].............................................................................................. 23 

2.3 Podružný rozvaděč fotovoltaické elektrárny [18] .......................................................................... 26 

3.1 Schéma oběhu tepelného čerpadla [19] ......................................................................................... 27 

3.2 Vnitřní a vnější jednotka tepelného čerpadla Buderus [22] ............................................................ 29 

3.3 Kolektory tepelného čerpadla země-voda [23] .............................................................................. 30 

4.1 Rozdělení solárních kolektorů [25] ............................................................................................... 32 

4.2 Plochý selektivní solární kolektor řezem [26] ................................................................................ 33 

4.3 Princip trubicového solárního kolektoru [27] ................................................................................ 33 

4.4 Paralelní zapojení TČ a solárního kolektoru [29] ........................................................................... 35 

4.5 Sério-paralelní zapojení TČ a solárního kolektoru [29] ................................................................. 35 

6.1 Půdorys domu Diana 1.01 [31] ...................................................................................................... 37 

6.2 Výpočet potřebného tepla pro vytápění objektu a ohřev vody [41] ................................................ 46 

6.3 Tepelné čerpadlo Buderus řady Logatherm WLW196i AR T190 [42] ........................................... 47 

6.4 RCT Power střídač, typ Storage DC 8.0 [47] ................................................................................. 49 

6.5 Akumulátorové uložiště RCT Power Battery [48] ......................................................................... 50 

6.6 Objekt s FV panely [49] ................................................................................................................ 51 

6.7 Prognóza výnosů se spotřebou [49] ............................................................................................... 52 

6.8 Krytí celkové spotřeby [49]........................................................................................................... 52 

6.9 Finanční tok při pořízení FVE bez dotace [49] .............................................................................. 55 

6.10 Finanční tok při pořízení FVE s dotací [49] ................................................................................... 55 

6.11 Finanční tok při pořízení FVE a TČ s dotací [49] .......................................................................... 56 

  



10 

 

SEZNAM TABULEK 

6.1 Základní parametry místností vybraného objektu [31] ................................................................... 38 

6.2 Klimatické údaje pro Svitavy [33] ................................................................................................. 38 

6.3 Součinitele prostupu jednotlivých materiálů v objektu [24];[34];[35];[36];[37];[38];[39] .............. 39 

6.4 Vypočtená tepelná ztráta ze zádveří do venkovního prostředí ........................................................ 40 

6.5 Součinitel ztráty ze zádveří do venkovního prostředí skrze podkroví ............................................. 41 

6.6 Stanovení Uequiv,k podle parametru B‘ [40] .................................................................................... 42 

6.7 Prostup tepla podlahou v zádveří................................................................................................... 42 

6.8 Součinitel prostupu mezi koupelnou a místnostmi vytápěnými na menší teplotu ........................... 43 

6.9 Tepelné ztráty jednotlivých místností ............................................................................................ 45 

6.10 Parametry panelů Canadian Solar CS3W-450 MS [46] ................................................................. 49 

6.11 Parametry střídače RCT Power Storage DC 8.0 [47] ..................................................................... 49 

6.12 Parametry akumulátoru RCT Power Battery 9.6 [48] .................................................................... 50 

6.13 Použité prvky FVE ....................................................................................................................... 53 

6.14 Přehled splnění podmínek pro NZÚ [30] ....................................................................................... 53 

6.15 Výše podpory pro fotovoltaické systémy [30] ............................................................................... 54 

6.16 Výsledky simulace návratnosti systémů [49] ................................................................................. 56 

  



11 

 

ÚVOD 

Život bez elektrické energie by si v současné době dokázal představit jen málokdo. 

Využívána je zejména pro komfort a pohodlí, ale také pro práci i bezpečí. Elektřina je 

zkrátka všude kolem nás a její spotřeba se meziročně zvyšuje. S narůstající spotřebou 

elektrické energie musí narůstat i její produkce. Největší zastoupení ve světě mají 

elektrárny uhelné, kdy zdrojem pro získávání elektřiny je uhlí. Protože se jedná o fosilní 

palivo, tedy horninu, která nikterak nevzniká, může nastat její zánik kompletním 

vytěžením. Vyhledávány jsou proto takové způsoby získávání energie, aby nebyly 

ztenčovány světové zásoby fosilních paliv. Vhodnými jsou proto tzv. obnovitelné zdroje, 

které převádí různé energie, které se vyskytují na Zemi, na energii elektrickou nebo 

tepelnou. 

Obzvláště nevyčerpatelným zdrojem může být sluneční záření, které lze přeměnit na 

elektrickou energii, a to s použitím fotovoltaické elektrárny. Využívány jsou např. volné 

plochy střech, kam jsou umístěny fotovoltaické panely určené k výrobě elektřiny, kterou 

je nadále možné spotřebovávat v rámci daného objektu, nebo také prodávat do distribuční 

sítě. 

Dalším zástupcem z řad obnovitelných zdrojů je tepelné čerpadlo – zařízení čerpající 

teplo ze vzduchu Země. Tento zdroj perfektně slouží jako zdroj tepla například pro 

vytápění objektu za velmi nízkých provozních nákladů. Stává se tak hojně vyhledávaným 

tepelným zdrojem při výstavbách nových objektů, případně při rekonstrukcích. 

Tato práce se zabývá uvedenými zdroji elektrické energie a tepla, tedy 

fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly. Je zde blíže popsána problematika 

fotovoltaiky, druhy fotovoltaických článků, materiály článků a jejich způsob zpracování, 

způsoby zapojení apod. U tepelných čerpadel je popsán proces získávání tepla pro 

vytápění a rozbor druhů čerpadel. 

Cílem této práce je návrh fotovoltaické elektrárny spolu s tepelným čerpadlem pro 

vybraný objekt. Navrhovaná fotovoltaická elektrárna by měla disponovat 

akumulátorovým úložištěm energie a vytvořením energeticky nezávislého objektu. 

Pro navrhnutý systém je provedena simulace navrhnutého systému. Výstupem 

simulace jsou především grafy zpracované a vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny. 
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1. FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK 

Polovodičová součástka, která dokáže přeměnit sluneční záření v elektrickou energii se 

nazývá fotovoltaický článek. Tyto články nalézají své využití v širokém množství 

odvětví. Od dekoračních osvětlení, přes domácí fotovoltaické elektrárny, až po vesmírné 

aplikace. V současné době jsou ale obrovským trendem právě zmiňované fotovoltaické 

elektrárny zejména pro rezidenční budovy. 

FV článků existuje více druhů. Ty se od sebe liší převážně použitými materiály, od 

kterých se odvíjí jejich elektrické charakteristiky, pořizovací ceny, aj. 

Princip a struktura fotovoltaického článku je popsána v kapitolách 1.1 a 0 níže. 

V dalších podkapitolách jsou potom popsány různé typy FV článků. 

1.1 Fotovoltaický jev 

Příčinou vzniku energie ve fotovoltaickém článku je fotovoltaický (fotoelektrický) jev. 

K tomuto jevu dochází při dopadu fotonu na polovodič PN. Díky absorpci 

elektromagnetického záření a energie do látky, jsou z ní následně vyzařovány elektrony. 

Absorpce látkou je důsledkem interakce elektrony a jádry s fotony, resp. hmotou a 

světlem. V případě fotovoltaického článku je podstatné, aby byly uvolňovány elektrony 

z vazby, toho se dosáhne interakcí fotony s vázanými elektrony. Tyto uvolňované 

elektrony se nazývají fotoelektrony. Uvolněné elektrony zanechají po sobě volné díry 

(kladně nabitý náboj). Uvnitř článku jsou tak elektrony a díry vzájemně odpuzovány. 

Díky tomu vznikne na PN přechodu napětí. Pro křemíkové články je typická hodnota 

tohoto napětí 0,5 V až 0,7 V. 

Protože u FV článků probíhá proces fotoemise na rozhraní PN přechodu tedy uvnitř 

látky, hovoří se o vnitřním fotovoltaickém jevu. Princip tohoto jevu je znázorněn na 

obrázku 1.1. [1];[2] 

 

Obrázek 1.1 Princip fotovoltaického jevu [3] 
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1.2 Základní charakteristiky článků 

V této kapitole jsou popsány základní parametry FV článků spolu s typickými 

charakteristikami. 

Základními parametry článku jsou výstupní proud nakrátko ISC a napětí naprázdno 

U0C při konstantním vstupním výkonu Pin, tedy výkonu dopadajícího záření. ISC definuje 

maximální proud, který je schopen článek dodávat a U0C maximální napětí, které může 

být na jeho svorkách při odpojené zátěži. Tyto parametry zásadně ovlivňují výstupní 

charakteristiku článku (obrázek 1.2). 

 

Obrázek 1.2 Výstupní a výkonová charakteristika FV článku [1] 

Na charakteristice je vyznačen maximální bod výkonu označovaný MPP (Maximum 

Power Point). Výkon, udávaný u FV článků má jednotku Watt-peak (Wp), tedy výkon 

právě v bodě MPP. Tomuto výkonu připadá Umpp a Impp. V tomto bodě je také počítána 

účinnost článku, definovaná jako: 

𝜂 =
𝑈𝑚𝑝𝑝∙𝐼𝑚𝑝𝑝

𝑃𝑖𝑛
∙ 100. (1.1) 

Faktory ovlivňující výstupní charakteristiku jsou intenzita dopadajícího záření a 

teplota článku. Charakteristiky článku při změnách teploty a záření jsou na obrázku 1.3. 

 

Obrázek 1.3 V-A charakteristika při změně záření (a) a změně teploty (b) [4] 
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Protože změnu výstupní charakteristiky při změně teploty lze přepočítat jako změnu 

výkonu, je možné výkon nadále přepočíst na účinnost. Poklesem účinnosti při změně 

teploty jsou charakterizovány FV články. Jednotkou tohoto parametru je %∙K-1. Pro 

krystalické články je typický pokles účinnosti 0,5 %∙K-1. [1];[2];[3] 

1.3 Struktura článku 

I přes existenci několika typů fotovoltaických článků je základem křemíkový PN přechod, 

který je rozprostřen po celé ploše článku. 

Nosným prvkem článku je tenká vrstva kladně dotovaného křemíku typu P, na kterou 

je následně napařena vrstvička křemíkové vodivosti typu N. Vodivost N je na straně 

vnější, tedy straně absorbující světelné záření. Naopak zadní stranu tvoří vodivost P, na 

které je kladný potenciál tvořeného napětí. 

Pro zvýšení účinnosti FV článků je nutné využít co nejvíce slunečního záření, 

resp. snížit záření odražené od článku. Důležitá je struktura svrchní části článku. Při 

výrobě je na článek leptáním nanášena antireflexní vrstva, která zajistí nerovnost povrchu 

a na článek tak mohou dopadat i vlastní odražené paprsky. 

Pro připojení fotovoltaického článku jsou zapotřebí elektrody. Elektroda zadní části 

článku je realizována vodivým kovem po celé ploše článku. Na čelní vrstvu ale nelze 

umístit takovouto celoplošnou elektrodu, protože právě na tuto stranu musí dopadat 

sluneční záření. Elektroda tak musí zabírat co nejmenší plochu. Kontakty jsou proto 

nanášeny sítotiskem v podobě tenkých mřížek z hliníkových nebo stříbrných past. 

Struktura celého FV článku je na obrázku 1.4 níže. [5] 

 

Obrázek 1.4 Struktura krystalického FV článku [6] 

1.4 Zpracování křemíku 

Jak již bylo zmíněno, základním materiálem u FV článků je křemík. Křemík se ale 
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nevyskytuje jako samotný prvek, nýbrž v podobě křemičitého písku, tedy SiO2. Aby bylo 

možné získat surový křemík, je třeba provést řadu operací. 

Důležitým krokem je odstranění kyslíku z křemičitého písku, tedy oddělení O2 od Si. 

Tato redukce je definována rovnicí: 

𝑆𝑖𝑂2 + 𝐶 → 𝑆𝑖 + 𝐶𝑂2. (1.2) 

Pro oddělení kyslíku jsou využívány obloukové pece. Tyto pece jsou shora plněny 

SiO2 společně s mletým karbonizovaným uhlím, tzv. koksem. V dolní části peci, při 

teplotě přibližně 2000 °C je hromaděn roztavený křemík s 99% čistotou. Bohužel pro 

elektronické aplikace není křemík stále dostatečně čistý a je třeba jej zbavit nečistot 

v podobě příměsí železa, hliníku a uhlíku. Pro výrobu FV článků je dostačující čistota 

řádově 10-6 obsahu nečistot, ovšem při výrobě integrovaných polovodičových obvodů 

musí být čistota křemíku mnohem vyšší, a to s obsahem nečistot 10-9. 

Pro zvýšení čistoty křemíku je využíván proces destilace. Roz puštěním křemíku 

v kyselině chlorovodíkové (HCl) vznikne trichlorsilan. Během destilace je při teplotách 

1000-1200 °C oddělován křemík, který vytváří krystalické tyče o čistotě křemíku více 

než 99,99 %. Tyto křemíkové tyče jsou křemíkem polykrystalickým, protože jsou 

utvořeny z pravidelně uspořádaných zrnek, které mají různou orientaci. V této podobě je 

již křemík vhodný pro výrobu FV článků. [7] 

1.4.1 Czochralského metoda 

Jedním ze způsobů přetváření polykrystalického křemíku na monokrystalický je 

Czochralského metoda neboli metoda tažení z kelímku. Polykrystalický křemík je 

roztaven a následně současně s rotací „vytahován“ z onoho kelímku. 

Celý proces probíhá v zařízení zvaném tažička (obrázek 1.5). V tažičce je umístěna 

sada kelímků (křemenný a grafitový), ve kterých je křemík roztaven a zahříván na teplotu 

přibližně 2000 °C. Kelímek z křemenného skla má značně vyšší teplotu tání oproti 

křemíku, ale i přesto dochází při takovýchto teplotách k jeho degradaci a měknutí. 

Z tohoto důvodu je kelímek umístěn v podpěrném grafitovém kelímku. Do dokonale 

roztaveného křemíku je zaveden zárodek z monokrystalického křemíku, který je postupně 

vytahován z onoho kelímku současně za rotace kelímku a zárodku. Výsledkem je ingot 

monokrystalického křemíku. Po každém takto vyrobeném ingotu je nutné vyměnit 

kelímek z křemenného skla kvůli degradaci při takto vysokých teplotách. Vyráběny jsou 

ingoty s různými krystalografickými orientacemi křemíku, nejčastěji však 111, 100. 

Proces tažení z kelímku je prováděn v ochranné atmosféře. Plyn který proudí tažičkou 

je argon a to pro co nejlepší zachytávání výparů SiO, které vznikají růstem ingotu a 

vznikaly by tak karbidy na grafitových prvcích tažičky. 

Pro dosažení co nejvyšší kvality výsledného ingotu je třeba klást důraz na několik 

parametrů, jako například: dokonale roztavený polykrystal, teplota, rychlost tažení, 

rychlost otáčení kelímku a zárodku, tlak a rychlost proudění plynu, aj. [7];[8] 
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Obrázek 1.5 Zjednodušený nákres tažičky [9] 

1.5 Krystalické FV články 

Kategorii krystalických (také substrátových nebo tlustovrstvých) tvoří křemíkové 

monokrystalické a polykrystalické FV články. Vyznačují se zejména svojí tloušťkou 

(řádově stovky mikrometrů), vyšší účinností, než je tomu u tenkovrstvých článků. 

Výše zmínění zástupci krystalických článku a proces jejich vytváření jsou podrobněji 

popsáni v kapitolách níže. 

1.5.1 Monokrystalický článek 

Nejstarším známým typem FV článku je monokrystalický. Účinnost těchto článků se 

pohybuje v rozmezí 12-16 %, v laboratorních podmínkách až 25 %. 

Základem monokrystalického fotovoltaického článku, jak již jeho název napovídá, je 

monokrystalický křemík. V kapitole 1.4.1 je popsán způsob jeho zpracování až po finální 

ingot. Pro výrobu monokrystalického článku je ale nutné ingot ještě dále zpracovat. 

Válcový ingot je nejprve ořezán na hranol a poté rozřezán na jednotlivé destičky o 

požadované tloušťce (obvykle okolo 300 μm). Tyto destičky jsou nosnými substráty 

(wafery) FV článků. Pro zmenšení odřezků mají wafery často tvary čtverců se 

zaoblenými, či zkosenými hranami. Délky hran takovéhoto článku pro použití ve FV 

panelu nabývají hodnot 156 mm, což odpovídá délkám 6 palců. Vyrábějí se také 4palcové 

a 5palcové články. 

Díky použití velmi čistého křemíku a jeho homogenitě se monokrystalický FV článek 

vyznačuje velmi tmavě modrou až černou barvou. Na úkor monokrystalu křemíku je ale 

tento typ dražší oproti ostatním typům článků. V případě celého monokrystalického FV 
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panelu se pohybuje cena od 23000 Kč do 35000 Kč za 1 kW instalovaného výkonu. 

[2];[3];[10] 

1.5.2 Polykrystalický článek 

Polykrystalický FV článek se svými elektrickými vlastnostmi a charakteristikami velmi 

blíží monokrystalickému (kapitola 1.5.1). Jeho účinnost činí 12 % až 14 %. Zásadní 

odlišnost je ve zpracování křemíku. 

Čistý křemík není zpracováván Czochralského tažením z kelímku, ale je rozdrcen, 

následně ve vakuu roztaven a celkový ingot je vytvořen z odlitku. Protože je křemík 

odléván, může mít ingot čtvercový průřez. Nedochází tak k odpadu při odřezávání, 

vznikají ztráty pouze prořezem. 

Typická barva pro polykrystalický článek je modrá se třpytivými odlesky. To je 

zapříčiněno nehomogenní strukturou krystalu 

Z technologické náročnosti je tak patrné, že náklady na výrobu polykrystalického 

článku jsou mnohem nižší než u monokrystalického. Přibližná cena za 1 kW výkonu 

kompletního polykrystalického FV panelu je od 21000 Kč až po 23000 Kč.[3];[10];[11] 

 

Obrázek 1.6 Monokrystalický a polykrystalický FV panel [12] 

1.6 Tenkovrstvé FV články 

Na velkou spotřebu křemíku při výrobě krystalových reagují značně mladší tenkovrstvé 

FV články. Články, které se řadí mezi tenkovrstvé, jsou oproti krystalickým článkům 

10krát až 100krát tenčí. Řádově lze hovořit až o jednotkách μm. 

Tenkovrstvé články jsou řešením nejen na velkou spotřebu křemíku, ale také na 

spotřebu energie a celkové náklady na výrobu. Křemík není zpracováván při tak vysokých 

teplotách (cca 2000 °C), ale v rozmezí 200-500 °C a následně je napařován přímo na 

požadovaný nosný materiál, kterým v tomto případě bývá sklo, kovová fólie či umělá 
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hmota. Plošné rozměry článku jsou dány rozměry nosným materiálem. Protože 

substrátem může být i umělá hmota, mohou být tenkovrstvé články ohebné, což výrazně 

rozšiřuje oblast použití. 

TCO, neboli Transparent Conductive Oxide tvoří vrchní vodivé kontakty. Jedná se o 

tenkou vrstvu oxidu kovu, která se vyznačuje průhledností a vysokou vodivostí. Tyto 

vodivé cesty jsou na křemík nanášeny napařováním. Jako TCO jsou používány oxid 

cíničitý, zinečatý nebo indium-cíničitý. 

Oproti krystalovým FV článkům se tenkovrstvé vyznačují svojí flexibilitou, nižší 

teplotní citlivostí a také využitím umělého světla. Dosahují i vyšších účinností při 

nepřímém slunečním záření. Nevýhodou je ale značně nižší účinnost oproti krystalickým 

a sice okolo 10 %. S postupným vývojem jsou ale některé tenkovrstvé FV články schopny 

dosáhnout účinnosti stejné jako krystalické články. I cena za 1 kW tenkovrstvého panelu 

je shodná s monokrystalickými panely (23000-35000 Kč). [10];[13] 

1.6.1 Amorfní křemíkový článek 

Nejrozšířenějším zástupcem fotovoltaických článků z tenkých vrstev je článek 

z amorfního křemíku. Amorfní křemík je od klasického křemíku odlišný ve vlastní 

struktuře, která není pravidelná krystalická, ale tvoří neuspořádanou síť. Amorfní křemík 

lze získat chemickým odlučováním plynného silanu (SiH4) při teplotě okolo 200 °C. 

Pro aplikaci amorfního křemíku ve FV článku je křemík nutné dotovat. Dotovaný 

amorfní křemík (a-Si) má velmi krátkou difúzní vzdálenost, a tak by docházelo 

k okamžité rekombinaci volných nosičů. Je proto mezi P a N vložena nedotovaná 

(intrinsická) vrstva čistého polovodiče, která výrazně prodlouží životnost volných nosičů. 

Takováto struktura se označuje PiN. Ve vložené vrstvě probíhá absorpce světla a 

vytváření náboje. P a N vrstvy odděluje nosiče vytvářeným elektrickým polem. Řez a-Si 

FV článkem je na obrázku 1.7. 

 

Obrázek 1.7 Amorfní křemíkový článek [14] 
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FV článek z amorfního křemíku nedosahuje příliš vysoké účinnosti (5-8 %), projevuje 

se u něho s postupem času degradace mnohem výrazněji, než je tomu u jiných typů FV 

článků. Pro dosažení vyšší účinnosti mohou být a-Si články realizovány jako 3vrstvé a 

sice tak, aby celý článek dokázal využít světlo v co největším spektru, resp. vlnových 

délek elektromagnetického záření. 

Naopak silnou stránkou článku je velká citlivost na rozptýlené/nepřímé záření. Proto 

se lze s těmito články setkat například u kalkulaček, hodinek apod. [15];[16] 

1.6.2 Mikromorfní článek 

Tandemovým složením článků z amorfního a mikrokrystalického křemíku vznikne 

článek mikromorfní zvaný také jako hybridní. Účinnost tohoto hybridního článku 

dosahuje při sériové výrobě 19 %. V porovnání se článkem z amorfního křemíku je to 

téměř 2násobná hodnota a také dokáže hybridní článek využívat ještě širší spektrum 

záření. 

Způsob výroby je obdobný jako u a-Si článku. Vytvořený amorfní křemík je ale 

nanášen přímo na svrchní sklo v tloušťce přibližně 0,3 μm. Změnou tlaku, teploty a 

mikrovlnných frekvencí vznikne na a-Si (na protější straně od skla) cca 250nm vrstva 

mikrokrystalického křemíku, viz obrázek 1.8. [15] 

 

Obrázek 1.8 Mikromorfní FV článek [15] 

1.6.3 Články CIS 

Fotovoltaické články na bázi mědi, india a selenu jsou označovány zkratkou CIS 

(Cuprum-Indium-Selen), případně také CIGS, které jsou doplněny galiem. 

Účinnost těchto článků je obdobná s mikromorfními články. Jejich nevýhodou je ale 

špatná stabilita v horkém a vlhkém prostředí. Články proto musí být precizně 

zapouzdřeny. Naopak výhodou CIS FV článků je, že u nich nedochází k silné degradaci 

a poklesu účinnosti v krátké době po výrobě, jako je tomu např. u amorfních článků. [13] 
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1.7 Fotovoltaické panely 

Fotovoltaický panel (někdy také FV modul) se skládá z několika vzájemně 

pospojovaných článků. Těch bývá v panelu obvykle 72, případně méně. Dílčí články jsou 

mezi sebou propojeny ve většině případů sériově případně, ale mohou být spojeny i 

paralelně. Pospojováním tak lze dosáhnout mnohem vyšších napětí nebo proudů na 

výstupu celého fotovoltaického panelu. Díky nízkým výstupním napětím článků je spíše 

k třeba dosáhnout vyššího, lépe využitelného napětí, sériovým spojením článků. Výstupní 

napětí celých panelů se tak pohybuje v rozmezí 12-100 V. 

1.7.1 Druhy FV panelů 

V kapitole 1.5 a 1.6 byly popsány základní typy fotovoltaických článků. Druhy a typy 

panelů jsou úzce spjaty právě s druhy článků. 

Panel tak tvoří vždy několik článků stejného typu a právě podle typu použitého článku 

je určován i typ celého FV panelu. Základními kategoriemi jsou proto krystalické 

(polykrystalické, monokrystalické) a tenkovrstvé (a-Si, mikromorfní, CIS, aj.). 

Vhodný typ použitého panelu závisí na několika aspektech cílové aplikace, jako jsou: 

pořizovací cena, instalovaný výkon, místo instalace, využitelná plocha, doba ekonomické 

návratnosti a spousty dalších. 

1.7.2 Konstrukce fotovoltaických panelů 

Klasické FV panely jsou realizovány ze sady krystalických článků. Těmto panelům se 

taky říká deskové, a to na základě jejich pevné deskové konstrukce, nejčastěji 

obdélníkového tvaru. Tenkovrstvé panely mohou být konstruovány například jako sada 

článku uvnitř trubice (zlepšení úhlu osvitu sluncem) nebo v podobě tenkovrstvé, které je 

možné integrovat do fasády, střechy apod. 

Vzhledem ke křehkosti a celkové náchylnosti článků vůči vnějším vlivům, je třeba 

články chránit zapouzdřením. Zejména je kladen důraz na hermetičnost celého panelu, 

tedy pro co nejlepší funkci a nejdelší životnost musí být konstrukce FV panelu hermeticky 

uzavřená. 

Čelní krycí vrstvu tvoří temperované kalené krycí sklo. Na spodní stranu tohoto skla 

je umístěna ethylen-vinyl-acetátová laminační folie (zkráceně EVA folie) na které je čelní 

stranou položena soustava FV článků. Články jsou opět pokryty EVA folií. Nejsvrchnější, 

resp. zadní vrstvou je vysokopevnostní plastová fólie, nebo opět sklo. Všechny tyto 

komponenty jsou drženy v duralovém, nebo hliníkovém rámu. Celá konstrukce, která je 

umístěna v nosném rámu, je panel zatěsněn například silikonem nebo tmelem tak, aby 

dovnitř panelu nevnikala vlhkost. Jednotlivé vrstvy fotovoltaického panelu jsou 

znázorněny na obrázku 1.9. [13] 
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Obrázek 1.9 Deskový fotovoltaický panel [17] 
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2. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

Vzhledem k vyšším nárokům na energetickou náročnost budov, zejména tedy 

rezidenčních, jsou fotovoltaické elektrárny v současné době velkým trendem. Tato 

kapitola je zaměřena na podrobnější popis jednotlivých částí celého zapojení elektrárny 

a možnosti využívání vyráběné energie. 

Fotovoltaická elektrárna je složena z několika prvků. Nejpodstatnějším jsou ale 

fotovoltaické panely. Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, FV panel je zdrojem 

stejnosměrného proudu. Samotným panelem by tak bylo možné napájet konkrétní 

zařízení napájené stejnosměrným proudem. Pro větší variabilitu a využití FV panelů jako 

zdroj síťového napětí (230 V AC) je nutné doplnit panely vhodným měničem napětím. 

Dalšími nedílnými součástmi fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou: akumulátory, 

regulátory nabíjení, jistící prvky, nosné konstrukce panelů, aj. 

2.1 Fotovoltaické systémy 

Pojem fotovoltaická elektrárna představuje zdroj napětí vytvářený ze slunečního záření a 

jeho transformaci na takové napětí a proudy, ze kterého lze odebírat energii co nejširší 

škálou aplikací. A právě požadované koncové aplikace si určují, který z FV systémů bude 

použit. Tyto systémy jsou děleny z hlediska připojení k síťové rozvodné soustavě. 

2.1.1 Autonomní systémy 

Off-grid systémy nebo také autonomní, či ostrovní, se řadí mezi systémy nezávislé na 

distribuční soustavě. Součástí těchto systémů jsou proto akumulátory, které v případě 

nedostatečného nebo žádného slunečního záření napájí dané zařízení. Pracovní napětí 

můžou být 12 V, 24 V DC nebo také 230 V AC. Při střídavém napětí je součástí systému 

střídač. 

Ostrovní systémy jsou řešením například u přenosných dopravních signalizací, 

poštovních výdejních boxech, případně jiných nápojových a jídelních automatů. 

V případě menších zařízení se jedná o kalkulátory, kapesní svítilny a mnoho dalších. [1] 

2.1.2 Přímé připojení do sítě 

Je-li fotovoltaická elektrárna připojena k síti rozvodné soustavy nazývá se tento systém 

On-grid. Výhodou systému je možnost prodeje přebytečné vyrobené energie z FVE 

distributorovi. Kvůli nutnosti připojení FVE za elektroměrovou skříň se systém vyskytuje 

spíše poblíž budov nebo míst s elektrickou přípojkou. 

V rámci On-grid systému je možné připojení dalšími dvěma způsoby: prodej 

distributorovi, nebo vlastní spotřeba. Režim prodeje distributorovi (obrázek 2.1) je 

výhodný zejména v oblastech, kde výroba převyšuje spotřebu energie (solární farmy).  

Naopak On-grid systém s využitím energie pro vlastní potřebu je řešením pro 

obydlené domy. Energie vyrobená FVE je přímo spotřebovávána v objektu a v případě 
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jejího nedostatku je elektřina vykupována z distribuční sítě. Stejně tak v případě jejího 

přebytku může být prodávána. Schématické znázornění on-grid systému pro vlastní 

potřebu je na obrázku 2.2. V obou případech je součástí systému čtyřkvadrantový 

elektroměr. [1] 

 

2.1.3 Hybridní systémy 

Kombinací off-grid a on-grid vznikne tzv. hybridní systém. Systém se chová převážně 

jako ostrovní, ale v případě přebytku energie je schopen tuto přebytečnou energii 

prodávat do sítě a naopak. Je-li úroveň nabití akumulátorů velmi malá, může systém 

odebírat energii ze sítě. 

Hybridních systémů často využívají rodinné domy případně také firmy. Součástí 

systému jsou FV panely, akumulátor i čtyřkvadrantový elektroměr. Celý systém je 

soustředěn na neustále zásobené akumulátory. Jsou-li akumulátory nabity a panely stále 

produkují energii, zajišťuje systém napájení vytápění/klimatizace, ohřevu TUV. Pokud i 

přesto je energie z panelů přebytek, systém přesměruje vyrobenou energii do sítě.  

Opakem může být situace v noci, kdy není produkována energie z FV panelů. Při 

tomto stavu je v rámci objektu čerpána uložená energie z akumulátorů a pokud dojde 

k vybití akumulátorů – energie bude nakupována ze sítě od distributora. [1] 

 

Obrázek 2.1 On-grid – režim prodeje [1] 

 

Obrázek 2.2 On-grid – režim vlastní spotřeby [1] 



24 

 

2.2 Instalace elektrárny 

Fotovoltaické elektrárny lze dělit také dle rozsahu a způsobu instalace. V případě 

rodinných domů je ve většině případů řeč o malých střešních instalacích. Tyto elektrárny 

dosahují výkonů několik kWp. Nevýhodou těchto elektráren je omezená střešní plocha 

pro instalaci panelů. 

Elektrárny umístěné na střechách například rozsáhlých výrobních závodů se řadí do 

kategorie velkých střešních instalací. Elektrárny těchto rozsahů dokáží dodávat výkon 

řádově od desítek kWp až po MWp. 

Kategorii volně stojících elektráren zastupují typické solární farmy, které jsou 

rozprostřeny na volných prostranstvích. Výkon volně stojících elektráren může být od 

stovek kWp do řádů MWp. U těchto elektráren je daleko snazší instalace systému 

natáčení panelu za sluncem, a to díky konstrukci, která je umístěna přímo na zemi. 

Naopak velikou nevýhodou těchto elektráren je ohromná plocha orné půdy, kterou panely 

často zastavují. [3] 

2.2.1 Vhodné umístění 

Požadavkem FVE je produkce co největšího výkonu, pokud možno po celý rok. Kvůli 

změnám polohy země vůči slunci a vlastní rotací země je toto těžko dosažitelné. Lze se 

tomuto pouze přiblížit. 

Umístěné panely by měly být orientovány co nejjižněji, a to pro co nejvyšší možný 

dopad slunečního záření na panel. Při pevné instalaci panelu (nedisponuje-li panel 

natáčení plochou) je panel nejúčinnější při 38° až 45° sklonu vůči vodorovné hladině. Pro 

instalaci FVE nejsou vhodná zastíněná prostranství, které by zabraňovaly přímému 

slunečnímu záření na panel. [3] 

2.3 Součásti elektrárny 

Jak bylo již zmíněno v úvodu kapitoly 2, kompletní fotovoltaická elektrárna se skládá 

z několika dílčích komponent, srdcem jsou ovšem fotovoltaické panely. Ostatní nezbytné 

části jsou popsány v následujících podkapitolách. 

2.3.1 Střídač 

Aby mohl být výstupní proud z FV panelu snadno využit např. v domovní instalaci je 

nutné stejnosměrný výstupní proud z panelu transformovat na střídavý. Pro změnu 

proudu je používán střídač (někdy také měnič nebo invertor). V rámci FVE elektráren je 

u měniče kladen důraz na jeho účinnost, rozsah napětí MPP regulátoru, vstupní a výstupní 

výkony. 

Střídačů se vyrábí hned několik typů. Základní dělení je na střídače řízené sítí a řízené 

samostatně. Sítí řízené střídače jsou připojeny k rozvodné síti, která svými 50Hz kmity 

spíná obdélníkový signál výstupu měniče. Častěji používanými střídači jsou ale 
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samostatně řízené. Jádrem těchto střídačů jsou vzorkovací mikroprocesory, které na 

výstupu vytváří impulzy obdobné harmonickému průběhu. 

Měniče jsou vyráběny s transformátory (NF, nebo VF) i bez nich. Výhodou měničů 

s transformátory je galvanické oddělení vstupu od výstupu měniče. Nevýhodou jsou ale 

velké ztráty v NF transformátorech. U VF transformátorů jsou ztráty nižší, ale potřebná 

výkonová elektronika rapidně zvyšuje cenu celého měniče. Zcela nejrozšířenějšími 

měniči jsou tak beztransformátorové. Jejich účinnost dosahuje až 98,5 % a oproti 

transformátorovým mají značně menší rozměry a menší hmotnost. Nevýhodou je absence 

galvanického oddělení, které je vhodné zajistit jistým ochranným zařízením. 

Běžné domovní instalace jsou řešeny třífázovou soustavou je při výběru měniče nutné 

vzít v potaz i tento fakt. Měniče mohou být jednofázové i třífázové. Měniče jedné fáze 

jsou většinou používány pro elektrárny do 5 kWp. U třífázových měničů dochází 

k symetrickému rozdělení výkonu. Třífázová FVE může být také řešena třemi 

separátními jednofázovými měniči se stejnoměrným rozdělením. [11] 

2.3.2 Akumulátory 

Přebytečná energie z FV panelů může být uchovávána pro pozdější potřebu. Právě pro 

ukládání energie slouží akumulátory, těch existuje nepřeberné množství. Popsány ale 

budou pouze akumulátory nejhojněji se vyskytující ve fotovoltaických elektrárnách. 

Akumulátory jsou složeny z několika elektrochemických článků, které tvoří dvojice 

elektrod (kladná a záporná) umístěných v elektrolytu, díky kterému se po vytvoření 

elektrického pole mezi elektrodami molekuly rozštěpí na anionty a kationty. Kvůli napětí 

mezi elektrodami jsou ionty přitahovány k elektrodám – kationty k záporné elektrodě a 

anionty ke kladné. 

Mezi nejpoužívanější druhy uložiště elektrické energie v rámci FVE patří Li-ion 

(Lithium - iontové) akumulátory. Ty mají poměrně vysokou objemovou hustotu energie 

(cca 450 Wh∙l-1) a dosahují tak vysokých kapacit při malých rozměrech. Nominální napětí 

článku je 3,6 V. Napětí tohoto článku nesmí klesnout pod 2,4 V, kdy by mohlo dojít ke 

zničení akumulátoru a při 2 V i k explozi. Tyto články musí být proto vybaveny 

ochrannými obvody, které by článek odpojily a při dobití zase připojily. Životnost Li-ion 

článků může být při správném používání až 1000 nabíjecích cyklů. 

Obdobou Li-ion článků jsou články lithium-polymerové, zkráceně Li-pol, které jsou 

při stejné kapacitě významně menší a lehčí, ale také dražší. Zásadním rozdílem je také 

napětí, které v případě Li-pol článku je 4,35 V. 

Olověné akumulátory vynikají oproti Li-ion a Li-pol zejména cenou, životností a 

recyklovatelností. Nevyžadují ani ochranné obvody proti podpětí. Pracovní napětí 

jednoho olověného článku je 2 V, typické výstupní napětí celého akumulátoru je potom 

12 nebo 24 V (jednotlivé články jsou pospojovány v sérii). [5];[13] 
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2.3.3 Ostatní prvky 

Nezbytná část fotovoltaické elektrárny jsou jistící a ochranné prvky. V rámci sytému jsou 

používány válcové pojistky pro pojistkový odpojovač, proudový chránič, jističe, 

vypínače a důležitá je také přepěťová ochrana. Všechny tyto komponenty jsou umístěny 

v podružném rozvaděči v blízkosti akumulátoru a střídače. Ukázka podružného 

rozvaděče pro FVE je na obrázku 2.3. 

V rámci zapojení nesmí být opominut ani elektroměr. Při zapojení on-grid (kapitola 

2.1.2) musí být distributorem do elektroměrového rozvaděče instalován čtyřkvadrantový 

elektroměr, který dokáže měřit zvlášť energii odebíranou a posílanou do sítě rozvodné 

soustavy. 

 

Obrázek 2.3 Podružný rozvaděč fotovoltaické elektrárny [18] 
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3. TEPELNÉ ČERPADLO 

Jedna z možností ekologického vytápění objektů je použitím tepelného čerpadla (TČ) 

jako tepelného zdroje. Tepelné čerpadlo odebírá nízkopotenciální energii vzduchu, vody, 

nebo zeminy, která je přeměňována na teplou vodu, či teplý vzduch kterými je ohříván 

objekt. V následující kapitole je podrobněji popsán jejich princip v topné soustavě, druhy 

tepelných čerpadel a způsoby získávání energie. 

3.1 Princip funkce 

Jak již bylo nastíněno, tepelné čerpadlo zpracovává nízkopotenciální energii venkovního 

prostředí a přeměňuje ji na teplo. Samotné zařízení teplo nevytváří, ale přeměňuje ho na 

vyšší teplotní úroveň změnou tlaků mezi pracovní kapaliny. 

 

Obrázek 3.1 Schéma oběhu tepelného čerpadla [19] 

Jako pracovní medium je použito chladivo s nízkým bodem varu (-50 °C až -25 °C, 

při atmosférickém tlaku), které vlivem změn tlaků a teplot mění své skupenství 

z plynného do kapalného a naopak. Na obrázku 3.1 je znázorněn vnitřní okruh a základní 

princip TČ. Zjednodušeně je možné říci, že okruh TČ je rozdělen na část s nízkým tlakem 

(primární) a vysokým tlakem (sekundární). Sací tlak v okruhu, tedy tlak před 

kompresorem, se obvykle pohybuje v rozmezí 0,1-0,5 MPa. Naopak výtlak (za 

kompresorem) bývá 0,5-2,5 MPa. Tlaky v okruhu jsou větší, než tlak atmosférický a 

proto bude bod varu chladiva vyšší, než výše uvedené teploty.  
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Ve výparníku je nízkopotenciálním teplem ohřáto chladící médium, které se díky 

ohřátí dostane do plynného skupenství. Před vstupem do kondenzátoru je chladivo 

stlačeno na mnohem vyšší tlak než ve výparníku, tím dojde k jeho výraznému ohřátí a 

výrazně se zvýší bod varu chladiva. Do kondenzátoru vstupuje stále v plynném 

skupenství, kde ale své teplo odevzdá vodě otopných soustav. Odevzdáním tepla dojde 

k jeho ochlazení a také změně skupenství na kapalné. Zpět na primární stranu se chladivo 

dostane přes expanzní ventil, který odděluje tlak v okruhu. Po průchodu expanzním 

ventilem se chladivo dostane do části s nižším tlakem, kde společně s bodem varu 

významně klesne i jeho teplota. Díky přijímáním tepla z výparníku je chladivo ohříváno 

až do bodu varu, změní své skupenství na plynné a jde opět do kompresoru.  

Teplota chladiva na primární straně musí být menší než teplota okolí výparníku, aby 

mohlo okolí ohřívat médium a mohl tak bezproblémově probíhat zmíněný proces. 

Výhodou TČ je možnost chladivového okruhu, tzv. reverzní chod. Kompresor vytváří 

vyšší tlak na primární straně a na sekundární straně je odebíráno teplo z vody otopných 

soustav. Principiálně se z tepelného čerpadla stane lednice, kde teplo je odebíráno z domu 

a ohříváno je vnější prostředí. [20];[21] 

3.2 Topný faktor COP 

Pro zjištění elektrické efektivity je u tepelných čerpadel uváděn topný faktor K nebo také 

COP (Coefficient of Performance). Jedná se o bezrozměrné číslo udávající poměr 

výstupní energie tepelného čerpadla a energie pro jeho provoz, nikoliv účinnosti 

tepelného čerpadla. Hodnota COP není konstantou, ale je dle okolních pracovních 

podmínek TČ. Běžná hodnota topného faktoru se pohybuje v rozmezí 2,5-5, tedy energie 

získaná TČ je 2,5krát až 5krát vyšší než energie potřebná pro jeho funkci. [20] 

3.3 Druhy tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla mají různé zdroje energie a také jiné způsoby vytápění. Jednotlivými 

druhy jsou potom: Vzduch-voda, země-voda, voda-voda a vzduch-vzduch. První slovo 

definuje primární zdroj tepla a druhé výstupní ohřívané médium. Od zdroje energie je 

odvozena volba a návrh správného tepelného čerpadla. 

3.3.1 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Jak již bylo napovězeno, zdrojem tepla tohoto tepelného čerpadla je vzduch. Pro 

získávání tepla ze vzduchu je primární částí TČ ventilátor s výparníkem, který se 

umísťuje do vnějších prostor poblíž vytápěného objektu a sekundární částí kondenzátor 

ohřívající vodu pro otopné soustavy objektu. 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je nejčastěji konstruováno na dva díly: vnější a vnitřní 

viz obrázek 3.2. Vnější částí bývá ventilátor s výparníkem, kompresorem i expanzním 

ventilem. Do vnitřní části je potom umisťován pouze kondenzátor. Mezi venkovní a 
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vnitřní částí potom trubkami protéká ohřáté médium. Dalším konstrukčním řešením jsou 

kompaktní TČ, u kterých jsou všechny součásti umístěny venku a do budovy vtéká voda 

přímo do otopných soustav. 

 

Obrázek 3.2 Vnitřní a vnější jednotka tepelného čerpadla Buderus [22] 

Výhodou tohoto druhu TČ je jeho kompaktnost, kdy oproti jiným druhům není třeba 

dělat rozsáhlé rekonstrukce při výměně zdroje tepla, např. za kotel na tuhá paliva. 

Rozšířený je svoji nejnižší pořizovací cenou mezi tepelnými čerpadly a také zdrojem 

tepla, který je dostupný úplně všude. Teplo ze vzduchu lze také využívat pro ohřev TUV. 

Využití nalezne i v letních měsících pro ochlazování objektu nebo ohřívání vody 

v bazénu. [20] 

3.3.2 Tepelné čerpadlo země-voda 

Teplo je možné získávat i ze země, konkrétně ze zemské kůry. Teplo povrchové vrstvy 

zemského povrchu je jedním z nejstabilnějších obnovitelných zdrojů pro tepelná 

čerpadla. Přibližně v 10 m hloubky je teplota zeminy téměř stabilní. V ČR je v těchto 

hloubkách okolo 10 °C až 12 °C. 

Teplo ze země je odebíráno kolektory – plastovými trubkami, kterými protéká 

nemrznoucí směs, která je zároveň chladivem pro okruh tepelného čerpadla. Tedy na 

primární straně čerpadla země-vzduch jsou kolektory. Sekundární stranou TČ je opět 

voda.  

Druhy kolektorů můžou být vertikální nebo horizontální, jako na obrázku 3.3. 

Horizontální (plošné) kolektory se umisťují do hloubky 1,2-1,5 m a s rozestupy 60-

80 cm. Nevýhodou plošných kolektorů je potřeba velké nezastavitelné plochy pro jejich 

umístění, protože potřebná plocha kolektorů by měla být přibližně 3krát větší než plocha 

vytápěného objektu. 
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Problémy potřebné plochy plošných kolektorů řeší kolektory vertikální zemní. Ty 

jsou umísťovány do vrtů o hloubce 50-150 m. Toto řešení je ale výrazně finančně 

náročnější, a proto není u rodinných domů příliš rozšířené. [20];[21] 

 

Obrázek 3.3 Kolektory tepelného čerpadla země-voda [23] 

3.4 Zapojení druhého zdroje 

TČ nedosahují příliš vysokého výkonu při nízkých teplotách. Zejména typ vzduch-voda, 

Využití tepla vzduchu je maximálně do -10 °C, poté je TČ neefektivní. Pro zimní měsíce, 

kdy může venkovní teplota dosahovat i nižších hodnot je třeba sekundárního zdroje tepla, 

které mohou být už součástí samotného tepelného čerpadla, obvykle v podobě 

elektrokotle. Druhým zdrojem může být ale i plynový kotel. 

Druhý zdroj tepla se s tepelným čerpadlem zapojuje několika zapojeními: 

monovalentně, bivalentně alternativně, bivalentně paralelně nebo bivalentně částečně 

paralelně.  

Monovalentní zapojení je použití pouze jednoho zdroje, kterým je samotné TČ a musí 

být dimenzováno na celoroční provoz i při nižších teplotách. U bivalentního 

alternativního zapojení pracuje tepelné čerpadlo pouze do tzv. bivalentního bodu, poté je 

spuštěn druhý zdroj tepla.  

Bivalentní paralelní zapojení zapojuje od bivalentního bodu druhý zdroj tepla 

současně k tepelnému čerpadlu, přičemž tepelné čerpadlo je v provozu i při nejnižších 

venkovních teplotách. 

Bivalentní částečně paralelní způsob provozu umožňuje od bivalentního bodu až do 

předem definované teploty provoz obou zdrojů tepla. Při poklesu venkovní teploty pod 

předem určenou mez zůstane v provozu pouze druhý zdroj tepla.[19] 

3.5 Kooperace TČ s FVE 

Pro co nevětší využití obnovitelných zdrojů a také snížení nákladů na vytápění může 

tepelné čerpadlo spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou. Způsobů spolupráce je hned 

několik a vhodné zapojení se odvíjí od způsobu užívání tepelného čerpadlo. 
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Nejjednodušším zapojením je přímé napojení na ohřívač TUV nebo akumulační 

nádrž. Vyráběná elektřina je ukládána formou tepla. Při použití akumulační nádrže je 

tento zásobník tepla napojen také na tepelné čerpadlo, které díky tomu spotřebuje značně 

menší množství energie, kterou by jinak spotřebovalo při ohřevu vody v topné soustavě. 

Není-li výkon FV panelů dostatečný, vodu v nádrži ohřeje TČ napojené na síť. Protože 

jsou pro toto zapojení použity pouze FV panely není nutné použití střídače a akumulátorů.  

Další možností je připojení TČ na FVE. Tepelné čerpadlo je napájeno z akumulátorů 

dobíjenými FV panely. Pokud by nastal stav slabého slunečního záření společně 

s vybitými akumulátory, zajistí řídící jednotka napájení tepelného čerpadla ze sítě. Tento 

systém může být také doplněn o akumulační nádrž, čímž by se znatelně snížila spotřeba 

TČ a prodloužila by se doba chodu TČ z akumulátorů. Pokud by stále docházelo 

k nadbytku vyráběné energie z FVE, může systém tímto přebytkem napájet jiné 

spotřebiče v objektu. Oproti předchozímu zapojení je tato kooperace výrazně dražší, a to 

především díky akumulátorům. [24] 
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4. SOLÁRNÍ KOLEKTORY 

Se zvyšujícími se nároky na snižování emisí a skleníkových plynů a snaze budování 

pasivních domů, tedy domů minimálními provozními náklady na energie je vhodné 

využití dalšího obnovitelného zdroje – slunce. Díky solárním kolektorům pro ohřev TUV 

lze sluneční záření přeměnit v teplo a využívat tak další z „nevyčerpatelných“ zdrojů 

energie. Princip ohřevu tepla solárními kolektory spočívá v absorpci co největšího 

množství slunečního záření, čímž se kolektory zahřejí a předají teplo požadovanému 

médiu. Rozdělení solárních kolektorů je znázorněno na obrázku 4.1. V této kapitole 

budou popsány solární kolektory vhodné především k celoročnímu ohřevu TUV. 

 

Obrázek 4.1 Rozdělení solárních kolektorů [25] 

4.1 Druhy solárních kolektorů 

4.1.1 Plochý selektivní kolektor 

Jedním ze solárních kolektorů vhodných pro celoroční provoz je plochý selektivní 

kolektor. Jedná se o nejrozšířenější zasklený kolektor, který na rozdíl od neselektivního 

kolektoru má měděnou absorpční desku natřenou speciálním absorpčním nátěrem, který 

výrazně snižuje množství odraženého záření zpět z kolektoru. Ohřívané médium protéká 

měděnými trubkami, na kterých je nalisována právě zmiňovaná měděná absorpční deska. 

Nejsvrchnější vrstvou je solární sklo, které je z jedné strany pokovené, čímž je zabráněno 

odrazům záření zpět do atmosféry. Navíc mezi solárním sklem a absorpční deskou je 

vzduchová mezera, která napomáhá k ohřevu. Díky tomu vzniká uvnitř kolektoru 

skleníkový efekt a médium (nemrznoucí kapalina) je ohřívána. Popis jednotlivých částí 

solárního kolektoru je na obrázku 4.2. [24];[25] 
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Obrázek 4.2 Plochý selektivní solární kolektor řezem [26] 

4.1.2 Plochý vakuový kolektor 

Konstrukcí velmi blízký k selektivnímu kolektoru s rozdílem využití vakua namísto 

vzduchové mezery. Mezi solárním sklem a absorpční deskou je umístěno dvojsklo, uvnitř 

kterého je vakuum. Dvojsklem projde světelné záření a vakuum přitom snižuje tepelné 

ztráty čelní strany kolektoru. Vakuový kolektor má použité lepší izolační materiály na 

zadní straně. Celkově má vakuový kolektor nižší ztráty oproti kolektoru selektivnímu. 

Jeho pořizovací náklady jsou ale výrazně vyšší. [24];[25] 

4.1.3 Trubicový vakuový kolektor 

Trubicový vakuový kolektor je hodně odlišný od plochého. Skládá se ze soustavy 

dvoustěnných trubic, poskládaných vedle sebe. Ohřívaným médiem je nemrznoucí 

kapalina, která se v trubici zahřeje na velmi vysokou teplotu a v podobě páry vstupuje do 

kondenzátoru. Tam odevzdá své teplo teplonosné vodě, kde zkondenzuje a steče zpět do 

trubice jako kapalina, viz obrázek 4.3. Díky tomu nelze trubicové kolektory použít pro 

předehřev vzduchu. [25] 

 

Obrázek 4.3 Princip trubicového solárního kolektoru [27] 
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Protože spektrálně selektivní absorbér je kruhového průřezu, probíhá ohřívání 

osvitem z jakéhokoliv úhlu. V praxi to znamená, že voda je ohřívána od rána do večera 

mnohem větším zářením než u kolektorů plochých. Tzv. koncentrační kolektory mají na 

jejich montážní straně (strana, na kterou nesvítí sluneční záření) umístěny zrcadla nebo 

čočky, které odrážejí sluneční záření i na spodní stranu, čímž je zvýšena efektivita 

kolektoru. 

Opět zde hraje významnou roli pořizovací cena, především díky výměníku 

nacházejícímu se přímo na solárním kolektoru. Cena se pohybuje od 10 000 Kč až do 

26 000 Kč za metr čtvereční. Oproti plochým kolektorům je tato částka až 8krát vyšší. 

[24];[25];[28] 

4.2 Kombinace s ekologickým vytápěním 

Pokud je cílem objektu zajištění co nejmenší energetické náročnosti je potom jedním 

z výhodných způsobů kooperace dvou obnovitelných zdrojů energie. Nízkopotenciálního 

tepla společně se slunečním záření v podobě tepelného čerpadla a solárních kolektorů. 

Tepelné čerpadla zajišťují nejen výhřev objektu, ale také ohřev TUV. Společně se 

solárními kolektory může být snížena spotřeba energie TČ a snížení tak energetické 

náročnosti objektu. Zejména v zimě, kdy při nízkých teplotách bývá aktivní druhý zdroj 

tepla, můžou solární kolektory významně napomáhat ohřevu TUV nebo výhřevu 

samotného objektu. 

Díky nestálému slunečnímu záření a s ním spojené teploty ohřívané vody je třeba 

využít zásobník, ve kterém bude uchováváno určité množství teplé vody, kterou lze dále 

zpracovávat. [29] 

4.2.1 Sériové zapojení 

Při sériovém zapojení TČ se solárními kolektory. Solární kolektory předehřívají vodu, ze 

které je tepelným čerpadlem odebírána pro ohřev vody. 

V tomto zapojení postačují solární kolektory bez krycího skla, u kterých jsou 

pořizovací ceny velmi nízké oproti jiným druhům kolektorů.  

Tepelné čerpadlo v tomto režimu nabývá vyššího topného faktoru COP, a to díky 

menší teplotě ovzduší, než je teplota média dodávaného solárním kolektorem. [29] 

4.2.2 Paralelní zapojení 

Pro nezávisle na sobě pracující tepelné čerpadlo a solární kolektor jsou tyto dva zdroje 

zapojeny paralelně. Schéma zapojení je znázorněno na obrázku 4.4. Pokud je dostatek 

tepla z kolektorů, nemusí vodu ohřívat TČ. Čerpadlo začne vodu v zásobníku ohřívat 

v momentě, kdy teplota vody v zásobníku není dostačující v důsledku slabého slunečního 

záření.[24];[29] 
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Obrázek 4.4 Paralelní zapojení TČ a solárního kolektoru [29] 

4.2.3 Sério-paralelní zapojení 

Způsob sério-paralelního zapojení je kompromisem mezi oběma výše zmiňovanými. 

Díky trojcestnému ventilu, umístěnému v okruhu, je možné při silném slunečním svitu 

ohřívat vodu v zásobníku přímo ze solárního kolektoru bez použití TČ. Pokud by bylo 

sluneční záření slabé-trojcestný ventil přepne okruh na sériový a teplo z kolektorů je tak 

zdrojem pro tepelné čerpadlo.  

 

Obrázek 4.5 Sério-paralelní zapojení TČ a solárního kolektoru [29] 
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5. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Dotační program Nová zelená úsporám se zaměřuje snižování energetické náročnosti 

rodinných i bytových domů. Z tohoto programu je možné čerpat dotace na zdroje energie, 

zateplení, na výstavbu nového nízkoenergetického domu a další, přičemž pro získání 

dotace je třeba splňovat dané podmínky. 

Jednou z oblastí podpory je zmiňovaná dotace oblasti C – Zdroje energie. Do této 

kategorie se řadí také výměna zdroje tepla a dotace na fotovoltaické systémy. Níže 

uvedené případy dotací jsou vztahovány k rodinným domům. [30] 

5.1 Výměna zdrojů tepla 

Na tepelné čerpadlo je možné získat podporu, pokud by nahrazovalo dosavadní zdroj 

tepla, uvedený v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory (například kotel 

na tuhá paliva nižší než 3. třídy). Tuto podporu řeší podoblast C.1 – Výměna zdrojů tepla. 

Konkrétně na tepelné čerpadlo vzduch/voda je možné získat dotaci 80 000 Kč, nebo 

100 000 Kč v případě že tepelné čerpadlo bude používáno i pro ohřev teplé vody. 

Podmínkou je ale třída energetické účinnosti čerpadla A++. [30] 

5.2 Fotovoltaické systémy 

V rámci dotačního programu je možné zažádat i o dotaci na fotovoltaické systémy 

v podoblasti C.3 – Fotovoltaické systémy. Dotaci je možné získat pouze pro nově 

instalované celé systémy o maximálním výkonu panelů 10 kWp. Hybridní měnič 

v takovémto systému musí dosahovat účinnosti minimálně 92 %. Minimální účinnost FV 

panelů pro obdržení dotace musí být 18 % v případě krystalických článků a 12 % u 

tenkovrstvých. Je-li v systému lithiové akumulátorové uložiště, jeho kapacita musí být 

v intervalu od jednonásobku po dvojnásobek instalovaného výkonu panelů. FV panely 

musí být umístěny tak, aby nebránily růstu zeleně, nejlépe tedy na střechu či fasádu 

objektu součástí rodinného domu. 

Podporu na fotovoltaické systémy je možné získat i v kombinaci s tepelným 

čerpadlem, kdy tepelné čerpadlo musí být hlavním zdrojem tepla i zdrojem teplé vody. 

Nutné je mít v systému instalovanou akumulační nádrž o minimálním objemu 400 l. 

Systém musí být regulován pro co největší využití vyrobené energie a regulovat tak výkon 

TČ. Podporu na TČ s FVE je možné čerpat jen v případě, není-li uplatněna podpora 

z výměny zdrojů tepla. 

Maximální výše dotace na fotovoltaické systémy je 200 000 Kč pro jeden rodinný 

dům. Celková částka, kterou je možné z programu získat je ovlivněna především velikostí 

instalace systému. [30] 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

Řešeným objektem je fiktivní výstavba v obci Pomezí, která je přilehlá k městu Polička. 

Jedná se o samostatný jednopodlažní rodinný dům Diana 1.01, který byl vybrán 

z katalogu na internetové stránce nasdum.cz. Půdorys domu je na obrázku 6.1. Dispozice 

vybraného objektu je 5+kk, kde všechny místnosti jsou vytápěné, vyjma půdních 

podkrovních prostor. 

 

Obrázek 6.1 Půdorys domu Diana 1.01 [31] 

6.1 Základní údaje 

Pro návrh a zvolení vhodného tepelného čerpadla je důležité znát tepelné ztráty daného 

objektu. Od těchto ztrát se odvíjí teplo potřebné pro ohřev a také výkon tepelného 

čerpadla, resp. ztrátové teplo je teplem, které je třeba pro vytápění. V praxi jsou ale 

tepelné zdroje navrhovány pro hodnoty o něco menší, než jsou tepelné ztráty objektu. 

Výpočet tepelných ztrát může být prováděn různými způsoby. V této práci je použit 

zjednodušený výpočet podle normy ČSN EN 12831-1. Pro výpočty je nutné znát nejen 

teploty a výměry místností, ale i použité materiály a umístění objektu. 

6.1.1 Parametry objektu 

Pro výpočet tepelných ztrát domu jsou podstatné výměry jednotlivých místností a také 

teploty v nich, uvedené v tabulce 6.1. Od těchto teplot se budou odvíjet tepelné mosty, 
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které budou vznikat uvnitř objektu mezi jednotlivými místnostmi s odlišnými teplotami, 

skrze použité materiály a prvky. 

Protože v katalogu vybraného domu nebyla definována výška stropu v objektu, bylo 

nutné výšku stropu určit. Minimální výška stropu v novostavbě rodinného domu je, dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb, stanovena na 250 cm. Pro komfort byla zvolena výška o 10 cm 

větší, tedy 260 cm. [32] 

Tabulka 6.1 Základní parametry místností vybraného objektu [31] 

číslo místnost ϴin,t [°C] Ak [m2] Vi [m3] 

1.02 zádveří 20 5,03 13,08 

1.03 šatna 20 2,79 7,25 

1.04 WC 20 1,71 4,45 

1.05 chodba 20 8,34 21,68 

1.06 obývací pokoj + kuchyň 20 51,02 132,65 

1.07 spíž 20 2,19 5,69 

1.08 pracovna 20 11,39 29,61 

1.09 pokoj I 20 14,15 36,79 

1.10 pokoj II 20 15,21 39,55 

1.11 pokoj III 20 15,80 41,08 

1.12 koupelna 24 7,81 20,31 

Celkem: 135,44 m2 352,14 m3 

 

ϴin,t .......... požadovaná teplota uvnitř místnosti; 

Ak ............ plocha vytápěné místnosti; 

Vi ............. objem vytápěné místnosti 

6.1.2 Lokalita objektu  

Pro výpočet tepla je třeba znát i lokalitu, kde se uvažovaný objekt nachází. V tomto 

případě se objekt nachází ve vesnici přilehlé k městu Polička, pro norma 

ČSN EN 12831-1 neuvádí klimatické údaje. Nejbližším místem, které je v normě 

uvedeno je okresní město Svitavy. Pro Svitavy platí klimatické údaje z tabulky 6.2 

Tabulka 6.2 Klimatické údaje pro Svitavy [33] 

Počet topných dnů d [ - ] 286,0 

Výpočtová venkovní teplota ϴe [°C] -15,0 

Průměrná roční venkovní teplota ϴm,e [°C] 4,8 

6.1.3 Použité materiály 

Dalšími nezbytnými údaji jsou součinitelé prostupu U. Tento parametr charakterizuje 

izolační schopnost konstrukce daného materiálu nebo prvku uvnitř nebo na plášti objektu. 

Nejpodstatnější, pro výpočet tepelných ztrát domu, budou okna a dveře, které tvoří 



39 

 

největší část tepelných mostů pláště objektu. Materiál obvodového zdiva byl zvolen dle 

katalogu. Součinitelé prostupu podstatných prvků jsou vypsány v tabulce 6.3. 

Tabulka 6.3 Součinitele prostupu jednotlivých materiálů v objektu 

[24];[34];[35];[36];[37];[38];[39] 

druh části U [W∙m-2∙K-1] 

Obvodové zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi 0,19 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 0,50 

Nenosná příčka Porotherm 11,5 P+D 1,55 

Strop 0,11 

Podlaha 0,23 

TWW dřevěné okno s trojsklem 0,50 

TWW dřevěné dveře (vchodové) 1,10 

interiérové dveře 3,50 

6.2 Tepelné ztráty 

Na základě výše zjištěných vlastností materiálů, lokality objektu a dispozic domu již lze 

počítat samotné tepelné ztráty objektu. Tyto ztráty se skládají z dílčích ztrát, kterými jsou: 

tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i, tepelná ztráta větráním ΦV,i a zátopový tepelný 

výkon ΦRH,i.  

6.2.1 Ztráty prostupem tepla 

Tyto ztráty vznikají na rozhraní dvou místností, případně okolím domu, s různými 

teplotami. Jedná se zejména o prostup tepla z místa vytápěného do místa nevytápěného 

nebo místa s nižší teplotou. Ztráty prostupem tepla jsou udávány ve Wattech a skládají se 

z dalších jednotlivých součinitelů. Výpočet ztrát postupem tepla je dán rovnicí 

𝛷𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗) ∙ (𝛳𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝛳𝑒), (6.1) 

kde jednotliví součinitelé jsou:  

HT,ie ........ součinitel tepelné ztráty prostupem tepla z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí přes obálku domu [W∙K-1]; 

HT,iue ....... součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí nevytápěným prostorem [W∙K-1]; 

HT,ig ........ součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru do 

zeminy v ustáleném stavu [W∙K-1]; 

HT,ij ......... součinitel tepelné ztráty prostupem do sousedního prostoru s významně 

rozdílnou teplotou [W∙K-1]; 

ϴint,i ........ vnitřní navrhovaná teplota vytápěného prostoru [°C]; 

ϴe ........... výpočtová vnější teplota [°C]; 
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Součinitel HT,ie zahrnuje veškeré prvky budovy, které oddělují vnitřní část od vnější, 

tedy obvodové zdi, okna a dveře. Pro zjednodušení lze ve výpočtu upustit od měrné 

tepelné ztráty tepelnými mosty a nahradit ji korekcí součinitele prostupu tepla. Pro 

součinitele HT,ie potom platí: 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘𝑐 ∙ 𝑒𝑘
𝑘

,  (6.2) 

kde Ukc je dán vztahem 

𝑈𝑘𝑐 = 𝑈𝑘 + ∆𝑈. (6.3) 

V rovnici (6.2) a (6.3) jsou: 

Ak ............ plocha stavební části [m2]; 

Ukc ........... korekční součinitel [W∙K-1∙m-2]; 

ek ............. korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky [-]; 

ΔU ........... korekční součinitel [W∙K-1∙m-2] 

 

Koeficient ΔU je tzv. korekční součinitel. Protože jsou tepelné ztráty počítány pro 

novostavbu, lze uvažovat s pouze mírnými tepelnými mosty, které budou na obálce 

budovy vznikat. Tabulková hodnota mírných tepelných mostů pro ΔU je 0,05. ek je také 

tabulkový koeficient, pro který je, dle normy, výchozí hodnota 1.  

Tepelná ztráta zádveří prostupem skrze obálku domu je vypočtena v tabulce 6.4. 

Prvky, kterými teplo prostupuje jsou v zádveří vstupní dřevěné dveře, okno a obvodové 

zdivo. 

Tabulka 6.4 Vypočtená tepelná ztráta ze zádveří do venkovního prostředí 

číslo 

místnosti 

materiál 

prostupu 
Ak [m2] 

U 

[W∙K-1∙m-2] 
Ukc [W∙K-1∙m-2] ek [-] 

HT,ie 

[W∙K-1] 

1.02 

okno 0,81 0,50 0,55 1 0,45 

dveře 1,89 1,10 1,15 1 2,17 

zeď 6,66 0,19 0,24 1 1,60 

Celkem 4,22 

 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí skrze nevytápěný prostor určuje součinitel 

HT,iue. Ten je počítán obdobně jako součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí s tím 

rozdílem, že je v rovnici použit teplotní redukční činitel. Rovnice pro výpočet ztráty přes 

nevytápěný prostor je potom následující: 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘𝑐 ∙ 𝑏𝑢
𝑘

 , (6.4) 

 

kde bu se vypočte, jako 
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𝑏𝑢 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑒
 . (6.5) 

bu ............. teplotní redukční součinitel [-]; 

ϴint,i ......... výpočtová vnitřní teplota [°C]; 

ϴu ............ výpočtová teplota nevytápěného prostoru [°C]; 

ϴe ............ výpočtová venkovní teplota [°C] 

 

Tabulka 6.5 Součinitel ztráty ze zádveří do venkovního prostředí skrze podkroví 

číslo 

místnosti 
Ak [m2] 

U 

[W∙K-1∙m-2] 

Ukc 

[W∙K-1∙m-2] 

ϴint,i 

[°C] 

ϴu 

[°C] 

ϴe 

[°C] 
bu [-] 

HT,iue 

[W∙K-1] 

1.02 7,82 0,11 0,16 20 -9 -15 0,83 1,04 

 

Měrná tepelná ztráta ze zádveří do venkovního prostoru skrze nevytápěné podkrovní 

je vypočítán v tabulce 6.5 výše. Teplota půdního prostoru, tedy podkroví, byla určena na 

-9 °C. Materiál, kterým teplo prochází, je zateplený strop, který má součinitel prostupu 

0,11 W∙K-1∙m-2.[24] 

Dalším koeficientem, potřebným pro výpočet celkových ztrát prostupem je součinitel 

tepelných ztrát prostupem do zeminy. K těmto ztrátám dochází zejména základy budovy 

nebo kontaktu podlahy s podložím. Pro tento koeficient je dán vztah: 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 = 𝑓𝑔1 ∙ 𝑓𝑔2(∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘𝑘 ) ∙ 𝐺𝑤 , (6.6) 

kde: 

fg1............. korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty [-]; 

fg2............. teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou roční a 

výpočtovou venkovní teplotu [-], je dán rovnicí: 

𝑓𝑔2 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑚,𝑒

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑒
 ; (6.7) 

 

Ak ............ plocha podlahy styčné se zeminou [m2]; 

Uequiv,k ...... ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce v kontaktu se zeminou 

[W∙K-1∙m-2]; 

Gw ............ korekční součinitel zohledňující vliv spodní vody [-]; je-li hladina spodní 

vody více, než 1 m od podlahy suterénu, lze jej zanedbat a položit roven 1 

 

Pro definování ekvivalentního součinitele Uequiv,k je třeba vypočítat charakteristický 

parametr B‘, dle kterého se určí hodnota Uequiv,k z tabulky dle normy ČSN EN 12 831. 

Parametr B‘ vychází ze vztahu 
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𝐵′ =
𝐴𝑔

0,5∙𝑃
 , (6.8) 

kde: 

Ag ............ plocha podlahové konstrukce [m2]; 

P .............. obvod podlahové kosntrukce [m]. 

 

Parametr B‘ je počítán pouze jednou, a to pro celý objekt. Celková plocha podlahové 

konstrukce uvažovaného objektu činí 135,44 m2 a obvod podlahové plochy je 57,6 m. 

Dle rovnice (6.8) je potom parametr B‘=4,7 [-]. 

 

Tabulka 6.6 Stanovení Uequiv,k podle parametru B‘ [40] 

B' [m] 

Uequiv,k [W∙K-1∙m-2] 

neizolovaná 
Upodl=2,0 

[W∙K-1∙m-2] 

Upodl=1,0 

[W∙K-1∙m-2] 

Upodl=0,5 

[W∙K-1∙m-2] 

Upodl=0,25 

[W∙K-1∙m-2] 

2 1,3 0,77 0,55 0,33 0,17 

4 0,88 0,59 0,45 0,3 0,17 

6 0,68 0,48 0,38 0,27 0,17 

8 0,55 0,41 0,33 0,25 0,16 

10 0,47 0,36 0,3 0,23 0,15 

12 0,41 0,32 0,27 0,21 0,14 

14 0,37 0,29 0,24 0,19 0,14 

16 0,33 0,26 0,22 0,18 0,13 

18 0,31 0,24 0,21 0,17 0,12 

20 0,28 0,22 0,19 0,16 0,12 

 

Jelikož parametr součinitele B‘ je pro počítaný objekt roven 4,7 [-] a součinitel 

prostupu podlahy je vypočten na 0,23 W∙K-1∙m-2, je z tabulky 6.6 odečtena hodnota pro 

Uequiv,k 0,17 W∙K-1∙m-2. Výsledný součinitel prostupu tepla do zeminy v zádveří je 

vyobrazen v tabulce 6.7 níže 

 

Tabulka 6.7 Prostup tepla podlahou v zádveří 

číslo místnosti fg1 [-] fg2 [-] Uequiv,k [W∙K-1∙m-2] Gw [-] HT,ig [W∙K-1] 

1.02 1,45 0,497 0,17 1 0,96 

 

Posledním součinitelem pro zjištění celkového prostupu tepla objektu je součinitel 

tepelné ztráty do/z prostoru s odlišnou teplotou HT,ij. Na modelovaném objektu se jedná 

především o koupelnu, která má oproti ostatním místnostem teplotu vyšší o 4 °C. 

Koeficient se vypočítá dle následující rovnice: 
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𝐻𝑇,𝑖𝑗 = ∑ 𝑓𝑖,𝑗 ∙ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘𝑘  , (6.9) 

kde fi,j značí redukční teplotní činitel, který koriguje rozdíl teplot mezi přilehlou 

místností s rozdílnou teplotou a teplotou venkovní výpočtovou. fi,j je definován vztahem: 

𝑓𝑖,𝑗 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑣𝑦𝑡á𝑝ě𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑒
 . (6.10) 

V tabulce 6.8 níže je vypočítán součinitel prostupu do prostoru s odlišnou teplotou 

pro koupelnu, pro kterou je hodnota součinitele rovna 1,61 W∙K-1∙m-2. Velikost 

součinitele pro rozhraní místností zádveří-koupelna, tedy pro zádveří, nabývá záporných 

hodnot, konkrétně -0,28 W∙K-1∙m-2, což znamená že teplo neprostupuje směrem ze 

zádveří do koupelny, ale naopak-z koupelny do zádveří 

 

Tabulka 6.8 Součinitel prostupu mezi koupelnou a místnostmi vytápěnými na 

menší teplotu 

číslo místnosti materiál fi,j [-] Uk [W∙K-1∙m-2] Ak [m2] fi,j∙Uk∙Ak [W∙K-1] 

1.12 

nosná zeď 0,103 0,50 8,68 0,445 

interiérové dveře 0,103 3,50 1,68 0,603 

vnitřní nenosná zeď 0,103 1,55 3,52 0,567 

Celkem HT,ij= 1,608 W∙K-1 

 

Po výpočtu jednotlivých součinitelů prostupu tepla pro konkrétní místnost lze 

vypočíst celkovou tepelnou ztrátu prostupem dle vzorce (6.1). Po dosazení hodnot 

HT,ie=4,22 W∙K-1, HT,iue=1,04  W∙K-1, HT,ig=0,96  W∙K-1 a HT,ij=-0,28  W∙K-1 vyjde 

hodnota celkové tepelné ztráty prostupem pro zádveří ΦT,i=75,95 W. 

6.2.2 Tepelné ztráty větráním 

Do celkových ztrát tepla objektu jsou zahrnuty také ztráty větráním ΦV,i. V tomto případě 

je objekt bez větrací soustavy, tudíž jsou uvažovány ztráty přirozeným větráním. Výpočet 

těchto ztrát je opět prováděn separátně po jednotlivých místnostech. Pro demonstraci 

výpočtu bude opět použito zádveří navrhovaného objektu. Pro tepelné ztráty větráním 

platí vztah 

Φ𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑖 ∙ (Θ𝑖𝑛𝑡,𝑖 − Θ𝑒) , (6.11) 

kde pro koeficient HV,i platí: 

𝐻𝑉,𝑖 = 𝑉𝑖 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 . (6.12) 

Při uvažování konstantní hustoty a měrné kapacity vzduchu lze koeficienty ρ a c 

nahradit konstantou 0,34. Pro objekt bez větracího systému je výměra vzduchu ve 

vytápěném prostoru Vi stanovena jako vyšší hodnota z objemového toku v důsledku 
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proudění štěrbinami domu (Vinf,i) a objemového toku požadovaného z hygienických 

důvodů (Vmin,i). Vmin,i je definován: 

V𝑚𝑖𝑛 = 𝑛𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑉 , (6.13) 

kde nmin je dle normy stanoveno na 0,5 h-1 pro obytné místnosti a V je objem počítané 

místnosti. Pro zádveří je hodnota Vmin vypočtena na 10,17 m3∙h-1. 

Objemový tok v důsledku prouděním vzduchu spárami a štěrbinami pláště domu Vinf,i 

je dán rovnicí: 

V𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 2 ∙ V ∙ 𝑛50 ∙ 𝑒𝑖 ∙ 𝜀𝑖 , (6.14) 

kde: 

V .............. objem místnosti [m3]; 

n50 ............ hodnota intenzity výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa [h-1]; 

ei .............. stínící součinitel [-]; 

εi .............. korekční součinitel na výšku od úrovně terénu [-] 

 

Výše vypsané koeficienty vyjma Vi jsou tabulkové hodnoty. Pro zádveří jsou hodnoty 

koeficientů následující: n50=4,5 h-1, ei=0,05 [-] a εi=1 [-]. Vinf,i pro zádveří je tedy 

9,15 m3∙h-1
. 

Protože je hodnota Vinf,i menší než Vmin, bude pro výpočet měrné tepelné ztráty 

větráním HV,i použit objemový tok požadovaný z hygienických důvodů Vmin,i. Po 

vynásobení objemového toku hodnotou 0,34 dle rovnice (6.12) je součinitel měrné 

tepelné ztráty HV,i=3,46 W∙K-1. Pro stanovení celkové tepelné ztráty větráním je třeba 

hodnotu HV,i dosadit do rovnice (6.11). Tepelná ztráta větráním pro zádveří je 121 W. 

6.2.3 Zátopový tepelný výkon 

Tento tepelný výkon vyrovnává účinky přerušovaného vytápění, kdy v době útlumu jsou 

místnosti ochlazovány a je potom třeba vyššího výkonu pro jejich opětovné vyhřátí na 

požadovanou teplotu. 

Časté vypínání a zapínání tepelných čerpadel má negativní vliv na životnost jejich 

kompresorů. Pro zachování maximální doby života kompresorů je velmi doporučováno 

zachovávat kontinuální provoz zdroje tepla, tedy tepelného čerpadla. Poroto může být při 

výpočtu celkových tepelných ztrát zátopový tepelný výkon ΦRH,i zanedbán. 

6.2.4 Celkové tepelné ztráty 

Celkové tepelné ztráty jsou součtem ztrátového tepla prostupem a ztrátového tepla 

větráním, o čemž vypovídá rovnice: 

Φ𝐻𝐿,𝑖 = Φ𝑇,𝑖 + Φ𝑉,𝑖 . (6.15) 

Jako vzorové místnost pro jednotlivé výpočty byla uváděna místnost číslo 1.02, tedy 

zádveří. Pro zádveří jsou tepelné ztráty 329 W. Pro celý objekt nabývají celkové tepelné 
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ztráty hodnoty 6578 W. V tabulce 6.9 jsou vypsány ztráty pro jednotlivé místnosti. 

Celkové ztráty objektu jsou sečteny na konci tabulky. Zde je přehledně vidět, že téměř 

třetinu celkových ztrát tvoří ztráty větráním v místnosti 1.06 – v kuchyni. Rozpis dílčích 

koeficientů a ztrát pro všechny místnosti se nachází v příloze A tohoto dokumentu. 

 

Tabulka 6.9 Tepelné ztráty jednotlivých místností 

číslo místnosti ΦT,i [W] ΦV,i [W] ΦHL,i [W] 

1.02 208 121 329 

1.04 38 26 64 

1.05 29 129 158 

1.06 994 2368 3362 

1.07 81 34 115 

1.08 202 176 378 

1.09 313 219 532 

1.10 321 220 541 

1.11 246 244 491 

1.12 205 404 609 

Součet: 6578 W 

6.3 Potřeba tepla objektu 

Pro výpočet potřeby tepla objektu byla použita internetová kalkulačka. Potřeba tepla je 

udávána v MWh/rok nebo v GJ/rok. Ve výpočtu je zahrnuta lokalita, tepelná ztráta a také 

teplo potřebné pro ohřev teplé užitkové vody. Vypočtená potřeba tepla pro 4člennou 

rodinu při tepelných ztrátách domu 6,578 kW je vyobrazena na obrázku 6.2. Celková 

roční potřeba energie byla přibližně zjištěna 25,7 MWh/rok. 
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Obrázek 6.2 Výpočet potřebného tepla pro vytápění objektu a ohřev vody [41] 

6.4 Návrh tepelného čerpadla 

Z vypočtených hodnot vychází, že tepelné ztráty objektu jsou 6578 W a roční potřeba 

energie je 25,7 MWh. Potřebný výkon tepelného čerpadla se dimenzuje nejvýše na 80 % 

tepelných ztrát. Pro tento objekt je tedy potřebný výkon tepelného čerpadla 5262 W. 

Protože 80 % je nejvyšší navrhovaná hodnota, lze vybrat čerpadlo s nejnižším bližším 

výkonem. 
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6.4.1 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

První variantou je použití TČ vzduch-voda. Pro tento návrh je zvoleno tepelné čerpadlo 

společnosti Buderus, konkrétně typ WLW196i-6 AR T190 Comfort se jmenovitým 

výkonem 5 kW, což je 76 % tepelných ztrát. 

Jedná se o splitové tepelné čerpadlo, tedy složené z vnitřní a vnější části. Vnitřní část 

bude umístěna v technické místnosti. Tepelné čerpadlo disponuje 190l zásobníkem TUV 

a integrovaným elektrickým kotlem s bivalentním zapojení. 

Při uvažování použití tepelného čerpadla při chladnějších podmínkách je jeho roční 

spotřeba energie 2761  kWh. Pořizovací cena tohoto TČ se pohybuje dle katalogu od 

189400 Kč. [42];[43] 

 

Obrázek 6.3 Tepelné čerpadlo Buderus řady Logatherm WLW196i AR T190 [42] 

6.4.2 Tepelné čerpadlo země-voda 

Navrhovaným tepelným čerpadlem země-voda je opět čerpadlo od výrobce Buderus o 

stejném výkonu jako v případě čerpadla vzduch-voda, tentokrát ale řada Logatherm 

WSW196i.2-6 T180. Součástí čerpadla je opět přídavný elektrický kotel a zásobník na 

180 l teplé vody. Roční spotřeba energie čerpadla je 2749 kWh. 

Pro získávání energie z půdy je třeba k tepelnému čerpadlu připojit zemní kolektor. 

Použit bude plošný zemní kolektor. V lokalitě navrhovaného objektu je zemina suchá, 

čemuž odpovídá 160 m kolektoru na 1 kW výkonu a 100 m2 potřebné plochy na 1 kW 

výkonu. Potřebná délka kolektoru pro 6 kW činí 960 m na plochu  600 m2.Pořizovací 

cena tohoto modelu tepelného čerpadla se pohybuje od 184 900 Kč bez kolektoru. 

[20];[43];[44] 
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6.4.3 Náklady na vytápění 

Z technických listů tepelného čerpadla Buderus byla odečtena průměrná roční spotřeba 

elektrické energie při chladnějších podmínkách na 2761 kWh. Pro instalace s tepelnými 

čerpadly existují odlišné cenové tarify. Konkrétně dvoutarifová sazba D56d, při které je 

elektřina 22 h denně odebírána za nízký tarif a zbylé 2 h za vysoký. Percentuálně je to 

91,7 % nízkého tarifu. Časy spínání tarifů určuje distributor. 

Průměrná cena elektřiny tarifu D56d v roce 2022 nižší sazby byla 4,19 Kč/kWh a 

vysoké 4,75 Kč/kWh. Ceny vycházejí z cen společností E-ON, Pražská energetika a ČEZ. 

Dle dostupných ceníků a známé spotřeby energie TČ jsou roční náklady na vytápění 

tepelným čerpadlem vypočteny na 11697 Kč. [42];[45] 

6.5 Návrh fotovoltaické elektrárny 

Při návrhu fotovoltaické elektrárny pro daný objekt je spousta řešení. Zvoleným řešením 

je on-grid systém zaměřený na napájení tepelného čerpadla a v případě přebytku energie 

může být prodávána do sítě nebo využita jinými spotřebiči v rámci objektu. 

Navrhovaná fotovoltaická elektrárna by měla být dimenzována pro použité tepelné 

čerpadlo vzduch/voda z kapitoly 6.4.1. Pro návrh elektrárny je zcela zásadním údajem 

výkon, který by měla být schopna dodávat. Tento výkon činí 2761 kWh, po zaokrouhlení 

3 MWh. Použité tepelné čerpadlo je napájeno třífázovou soustavou, musí být proto FVE 

řešena také třífázově. 

6.5.1 Použité FV panely 

Vzhledem k umístění objektu, který není stíněn okolními objekty v časech 

nejintenzivnějšího záření je pro FVE volen monokrystalický typ panelů, díky kterým je 

za těchto podmínek možné dosáhnout vyšších výkonů. 

Roční spotřeba elektrické energie použitého tepelného čerpadla činí 2761 kWh 

(zaokrouhleně 3 MWh). Takovouto spotřebu by bylo možné pokrýt i 7 panely o výkonu 

450 Wp. Vzhledem k rozsáhlosti montážní plochy (65 m2), kterou nabízí jižní strana 

střešní konstrukce, je možné s použitím 18 panelů instalovat výkon i 8 kWp. 

Výsledným řešením je použití 16 ks monokrystalických FV panelů výrobce 

Canadian Solar, typ CS3W-450MS o výkonu 450 Wp, jmenovitém napětí 41,1 V a 

rozměrech 2,1 x 1 m. Dominantou těchto panelů je 20% účinnost. Pořizovací cena tohoto 

konkrétního FV panelu se pohybuje okolo 5600 Kč za kus. Souhrn základního parametrů 

panelu CS3W-450MS je uveden v tabulce 6.10 níže. 

Celkový instalovaný výkon je 7200 Wp. Vzhledem k velkému počtu instalovaných 

panelů jsou panely rozděleny do dvou stringů (sériových řad) a sice po 6 a 10 panelech. 

Panely budou umístěny na střechu hliníkovými profily. Protože střecha objektu má 

sklon 25 °, který není zcela optimální pro FV panely, je vhodné konstrukci sestavit tak, 

aby panely svíraly optimální 35°-40° úhel s vodorovnou hladinou. 
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Tabulka 6.10 Parametry panelů Canadian Solar CS3W-450 MS [46] 

Pmax 

[Wp] 

UMP 

[V] 

IMP 

[A] 

η 

[%] 

výška 

[cm] 

šířka 

[cm] 

hmotnost 

[kg] 

počet článků 

[ks] 

Cena/ks 

[Kč] 

450 41,1 10,96 20,4 210,8 100,5 24,3 144 5600 

6.5.2 Použitý střídač 

Střídač je prvkem, který určuje charakter fotovoltaické elektrárny. Navrhovaný systém 

by měl být schopen ukládat energii do akumulátorů, napájet spotřebiče v objektu a 

případně prodávat přebytečnou energii do sítě. Všechny tyto činnosti zastává střídač. 

Tomuto návrhu vyhovuje třífázový hybridní střídač. 

V oblasti třífázových střídačů je výhodné použití asymetrického střídače. Výstupní 

proud střídače reaguje na odběr proudu v jednotlivých fázích a nedochází tak k přebytku 

výkonu na některé z fází. Protože na trhu se asymetrických střídačů moc nevyskytuje je 

jejich výběr značně omezen. Přesto je ale vybrán RCT Power Storage DC 8.0 (obrázek 

6.4), 8kW asymetrický 3f střídač s maximální účinností 98,33 %. Tento konkrétní střídač 

dokáže řídit nabíjení akumulátorů, zajišťovat napájení tepelného čerpadla a také prodávat 

elektřinu do sítě. Cena za střídač je přibližně 78000 Kč. Tyto i jiné parametry střídače 

jsou v tabulce 6.11. 

Pro tento návrh s panely o výkonu 7,2 kWp by postačil i nepatrně slabší střídač, ale 

pokud by v budoucnu byla elektrárna doplněna o další panely, nemusel by menší střídač 

dostačovat a vzhledem k cenám střídačů by se jednalo o velmi neekonomický krok. 

Tabulka 6.11 Parametry střídače RCT Power Storage DC 8.0 [47] 

PoutAC 

[kW] 

UinMPP 

[V] 

IinMAX 

[A] 

MPPT 

[počet] 

η 

[%] 

hlučnost 

[dB] 

IoutAC/1fáze 

[A] 

počet 

fází 

[-] 

Typ 

[-] 

Cena 

[Kč] 

8 380÷800 28 2 98,33 <35 11,6 3 hybrid 78 000 

 

Obrázek 6.4 RCT Power střídač, typ Storage DC 8.0 [47] 
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6.5.3 Použité akumulátory 

Pro dostatečně velkou zásobu elektrické energie pro tepelné čerpadlo v případě výpadku 

sítě nebo slabého slunečního záření, je vhodné navrhnout velikost akumulátoru o stejné 

nebo vyšší kapacitě instalovaného výkonu FV panelů. V tomto případě min. 5,4 kWh. 

Horní hranice kapacity je doporučována jako 2násobek výkonu – 10,8 kWh. 

Pro zachování kompatibility mezi střídačem a akumulátory, jsou akumulátory 

vybrány od stejného výrobce jako střídač a sice RCT Power. Vzhledem k nabízenému 

sortimentu této značky je použita soustava akumulátorových modulů o kapacitě 9,6 kWh, 

přičemž využitelná kapacita na výstupu je 8,64 kWh, percentuálně je to 90 % energie 

uložené do akumulátoru. Při těchto kapacitách je nominální napětí akumulátoru 384 V. 

Výrobce garantuje životnost baterie 10 let a 5000 nabíjecích cyklů. Udávanou životnost 

výrobce vztahuje k 80% kondici baterie. Náklady na pořízení tohoto akumulátoru jsou 

přibližně 196000 Kč. Na obrázku 6.5 jsou vyobrazeny akumulátory RCT Power Battery. 

Tato soustava je složena ze čtyř bateriových modulů po 1,7 kWh a lze ji rozšířit až o 

další 2 moduly a dosáhnout tak nejvyšší možná kapacity a sice 10,37 kWh. Články 

použité v akumulátoru RCT Power 9.6 jsou typu LiFePO4 (lithium-železo-fosfát). Jejich 

výhodou oproti Li-ion článkům je značně delší životnost a vyšší bezpečnost, ale na úkor 

nižší energetické hustoty. Parametry použitého akumulátoru jsou uvedeny v tabulce 6.12 

níže.[48] 

Tabulka 6.12 Parametry akumulátoru RCT Power Battery 9.6 [48] 

kapacita 

[kWh] 

Využitelná 

kapacita 

[kWh] 

U 

[V] 

MPPT 

[počet] 

Imax 

[A] 

Typ článku 

[-] 

poč. 

modulů 

[-] 

Cena 

[Kč] 

9,6 8,64 384 2 20 LiFePO4 5 196 000 

 

 

Obrázek 6.5 Akumulátorové uložiště RCT Power Battery [48] 
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6.6 Simulace navrhnuté elektrárny 

Pro ověření správnosti návrhu byl použit simulační program PV*SOL zabývající se 

simulacemi a ekonomickými kalkulacemi systémů fotovoltaických elektráren. 

Pro simulaci byl vytvořen 3D model navrhovaného objektu ve strojírenském software 

SOLIDWORKS. Model byl poté importován do simulátoru, kde byl umístěn na 

požadované katastrální místo (obec Pomezí) mapy. Dále bylo umístěno na jižní stranu 

valbové střechy 16 FV panelů Canadian Solar CS3W-450MS. Panely byly umístěny do 

dvou řad a to po 10 a 6 panelech. 

 Pro požadovaný 40° sklon panelů byly panely umístěny na konstrukci, která svírá 

úhel 15° s rovinou střechy. Na úkor použitých konstrukčních rámů musí být horní řada 

panelů dostatečně vzdálená od spodní řady, aby nedocházelo ke zbytečnému zastínění 

panelů. 

PVSOL disponuje databází s nepřeberným množství panelů, akumulátorů a střídačů 

různých světových výrobců. V databázi je vyhrazené místo i pro společnosti Canadian 

Solar a RCT Power, takže nebyl problém do simulačního programu zadat konkrétní prvky 

použité v návrhu FVE. 

Další funkcí simulačního programu PVSOL je finanční analýza a simulace. Na 

základě počáteční investice, instalovaného a spotřebovaného výkonu, výkupní a prodejní 

ceny elektřiny program zpracuje finanční zhodnocení navrhnutého systému. 

Na obrázku 6.6 je znázorněn model objektu s instalovanými fotovoltaickými panely 

z programu PVSOL. Graf z obrázku 6.7 vyobrazuje spotřebu objektu spolu s vyrobenou 

energií z FVE a energií nakupovanou a prodávanou do sítě. Využití vyrobené energie 

z elektrárny je vyneseno v grafické závislosti na obrázku 6.8. Ostatní výsledky simulace 

jsou součástí přílohy B. 

 

Obrázek 6.6 Objekt s FV panely [49] 
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Obrázek 6.7 Prognóza výnosů se spotřebou [49] 

 

 

Obrázek 6.8 Krytí celkové spotřeby [49] 

6.7 Ekonomické zhodnocení 

Systém fotovoltaické elektrárny je složen ze 16 kusů monokrystalických panelů, 

hybridního střídače a 9,6kWh akumulátoru. Souhrnný seznam použitých prvků včetně 

pořizovacích cen je v tabulce 6.13 níže. 



53 

 

Tabulka 6.13 Použité prvky FVE 

Prvek 
Cena/ks 

[Kč] 

Počet 

[ks] 

Cena celkem 

[Kč] 

Panel Canadian Solar CS3W-450MS 5 600 16 89 600 

Střídač RCT Power Storage DC 8.0 78 000 1 78 000 

Akumulátor RCT Power Battery 9.6 196 000 1 196 000 

Součet: 363 600 Kč 

 

Navrhnutý systém splňuje všechny podmínky pro získání dotace z programu Nová 

zelená úsporám (NZÚ). Protože součástí systému je i tepelné čerpadlo, je možné žádat o 

vyšší částku podpory. Protože součástí navrhnutého systému není podmínkami 

vyžadovaná 400l akumulační nádrž je nutné ji zakomponovat do systému. Pro potřeby 

získání dotací postačuje akumulační nádrž Regulus PS 600 ES+ s objemem 560 l za 

15 700 Kč. Souhrn požadovaných a dosažených parametrů pro získání dotací je v tabulce 

6.14. 

Tabulka 6.14 Přehled splnění podmínek pro NZÚ [30] 

Prvek Podmínka Parametr systému 
Splnění 

podmínek 

Panely 
účinnost ≤ 18 %  

celkový výkon ≥ 10 kWp  

20,4 % 

7,2 kWp 

ANO 

ANO 

Střídač účinnost ≤ 92 % 98,33 % ANO 

Akumulátor kapacita:1x-2x inst. výkon = 7,2-14,4 kWh 9,6 kWh ANO 

Akumulační 

nádrž 
objem ≤ 400 l 560 l ANO 

 

Výše možné získané dotace na fotovoltaický systém vychází z tabulky 6.15, která je 

uvedena v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená 

úsporám. V tabulce jsou také vyznačeny položky, které lze uplatnit pro navrhovaný 

systém. 
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Tabulka 6.15 Výše podpory pro fotovoltaické systémy [30] 

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč] 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím 

tepelného čerpadla 
100 000 

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 

Za 1 kWh el. Akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 

 

V navrhovaném systému je instalován výkon 7,2 kWp a kapacita akumulátorů činí 

9,6 kWh, je proto možné z dotace získat 5 ∙ 10 000 Kč z výkonu a 9 ∙ 10 000 Kč 

z kapacity akumulátoru. Výpočtem výše dotace, vč. položky za instalaci s tepelným 

čerpadlem, lze dosáhnout hodnoty 240 000 Kč. Protože ale maximální výše dotace pro 

jeden rodinný dům je 200 000 Kč, bude i pro tento návrh nevyšší možná částka získatelné 

dotace 200 000 Kč. 

Celkové náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla 

vzduch/voda s akumulační nádrží jsou 568 700 Kč, po odečtení dotací jsou výsledné 

pořizovací náklady 368 700 Kč. 

Pokud by systém byl pořizován bez tepelného čerpadla, byla by výše finanční podpory 

stále 200 000 Kč (záměna 3. položky za 2. v tabulce 6.15) a náklady na pořízení samotné 

elektrárny by byly 163 600 Kč. 

V programu PV*SOL byly simulovány všechny tři případy, tedy pořízení FVE 

samotné bez dotací, samotné s dotacemi a s TČ s dotacemi. Výstupem byly grafy na 

obrázcích 6.9, 6.10 a 6.11, které vyobrazují finanční tok a návratnost systému. 
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Obrázek 6.9 Finanční tok při pořízení FVE bez dotace [49] 

 

 

Obrázek 6.10 Finanční tok při pořízení FVE s dotací [49] 
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Obrázek 6.11 Finanční tok při pořízení FVE a TČ s dotací [49] 

 

Simulací jsou zjištěny různé doby návratnosti při pořizování FVE, FVE+TČ s dotací 

nebo bez. Nejrychlejší návratnost mělo pořízení FVE bez tepelného čerpadla s příchozími 

dotacemi a sice 5,4 let. Ostatní zjištěné míry návratnosti jsou uvedeny v tabulce 6.16 

 

Tabulka 6.16 Výsledky simulace návratnosti systémů [49] 

 návranost [rok] vnitřní míra návratnosti [%] úspory [Kč/rok] 

FV bez dotace 11,6 8,62 

30 031,6 FV s dotací 5,4 19,89 

FV + TČ s dotací 11,8 8,48 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byl praktický návrh fotovoltaické elektrárny společně 

s návrhem tepelného čerpadla, se kterým dokáže fotovoltaická elektrárna kooperovat. 

Návrh byl proveden pro autorem vybraný fiktivní objekt v obci Pomezí, okrese Svitavy. 

První část práce byla zaměřena na teoretický rozbor problematiky zpracování energie 

ze slunce a využití tepla Země. Byl zde podrobněji popsán princip fotovoltaického článku, 

který je základní buňkou celé fotovoltaické elektrárny. Následně byla v práci rozvedena 

teorie tepelných čerpadel, možné způsoby získávání tepla tepelnými čerpadly a také 

kooperace tepelných čerpadel s fotovoltaickými elektrárnami. S tepelnými čerpadly 

dokáží spolupracovat i solární kolektory. Na rozdíl od fotovoltaických panelů solární 

kolektory využívají sluneční záření pro ohřev vody nebo vzduchu. 

Ve druhé části bylo navrhováno tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna pro daný 

objekt. Pro návrh tepelného čerpadla bylo nutné nejprve vypočítat tepelné ztráty objektu. 

V této práci byly tepelné ztráty objektu počítány zjednodušeným výpočtem dle normy 

ČSN EN 12831-1. Pro výpočet bylo nutné znát rozměry objektu, lokalita objektu a 

použité stavební materiály. Celkové tepelné ztráty se skládaly z tepelných ztrát prostupem 

tepla, tepelných ztrát větráním a zátopového tepelného výkonu. Celkové tepelné ztráty 

byly vypočteny na 6,578 kW. Z těchto ztrát byla dále internetovou kalkulačkou 

vypočtena spotřeba tepla objektu, včetně energie potřebné pro ohřev vody v průměrné 

čtyřčlenné rodině, která činila 25,7 MWh za rok. 

Na základě vypočtených tepelných ztrát bylo navrhnuto tepelné čerpadlo s potřebným 

výkonem. Výkon tepelného čerpadla by měl odpovídat nejvýše 80 % tepelných ztrát. 

V této práci bylo zvoleno tepelné čerpadlo vzduch/voda Buderus WLW196i-6 AR T190, 

jehož výkon je 6 kW. Použité čerpadlo má integrovaný přídavný elektrický kotel pro 

vytápění při nízkých teplotách a disponuje také 190l zásobníkem teplé vody. Pořizovací 

cena tohoto TČ je 189400 Kč. 

Pro vytvoření energeticky nezávislého domu byla v této práci navrhnuta hybridní 

fotovoltaická elektrárna. Návrh vycházel ze známé roční spotřeby tepelného čerpadla 

(2761 kWh) a průměrné spotřeby čtyřčlenné domácnosti, která se pohybuje okolo 

3500 kWh. Bylo tedy zapotřebí navrhnout elektrárnu, která dokáže dodat minimální 

výkon přibližně 6500 kWh. 

Dalším krokem k návrhu elektrárny byla volba správných prvků, zejména 

fotovoltaických panelů. Vzhledem k umístění objektu a umístění panelů na střeše domu 

byly zvoleny monokrystalické panely Canadian Solar CS3W-450MS. Celkem bylo 

navrhnuto 16 ks těchto 450Wp panelů. Celkový instalovaný výkon elektrárny činil 

7,2 kWp. Střídač byl zvolen 8kW RCT Power Storage DC 8.0 s asymetrickým 

rozdělením 3 fází. Střídač o takovémto výkonu byl lehce předimenzován z důvodu 

dostatečné rezervy pro možné zvýšení výkonu panelů. Pro ukládání přebytečné energie 

byl navrhnut akumulátor RCT Power Battery 9.6 o kapacitě 9,6 kWh. 
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Výstupem simulace fotovoltaické elektrárny v simulačním programu PV*SOL byly 

grafy, které souhrnně vyobrazovaly energii generovanou fotovoltaickou elektrárnou, 

ukládanou do akumulátoru, čerpanou z akumulátoru a nakupovanou z distribuční sítě 

v jednotlivých měsících v roce. I přes dostatečný instalovaný výkon a velikost 

akumulátorů byl ze simulačního programu zjištěn stupeň soběstačnosti 73 %, tedy 

z celkové spotřeby objektu bylo 73 % pokryto energií z fotovoltaické elektrárny a 

zbylých 27 % bylo čerpáno ze sítě. Nejvíce energie odebírané ze sítě bylo v období od 

října do února, tedy v období zimy. 

Náklady na pořízení navrhnuté fotovoltaické elektrárny činily 363 600 Kč. Pokud by 

nebyly obdrženy dotace z programu Nová zelená úsporám byla by návratnost 

fotovoltaické elektrárny za 11,6 let. Na fotovoltaickou elektrárnu v kombinaci s tepelným 

čerpadlem je možné získat podporu 100000 Kč a k tomu další podpory vycházející 

z parametrů fotovoltaické elektrárny, nejvýše však 200000 Kč na jeden rodinný dům. 

Ovšem pro splnění podmínek je nutné mít v systému TČ + FVE akumulační nádrž o 

minimálním objemu 400 l. Navrhnutá fotovoltaická elektrárna mohla dosáhnout na 

maximální výši dotace i pokud by v systému nebylo zahrnuto tepelné čerpadlo. Při využití 

dotace na samotnou fotovoltaickou elektrárnu byla návratnost 5,4 let a pořizovací náklady 

činily 163 600 Kč. Základní cena navrhnutého systému fotovoltaické elektrárny s 

tepelným čerpadlem (vč. akumulační nádrže pro splnění podmínek dotace) byla 

568 700 Kč. Návratnost tohoto systému s využitím podpory NZÚ byla za 11,8 let. 
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https://www.buderus.com/cz/media/country_pool/service/dokumenty/2021/nov_prospekt_tc_komplet_buderus_new_2021_5_web.pdf
https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/cs-CZ/8738212291.pdf?_ga=2.115675008.708310633.1639714277-1541608529.1635764658
https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/cs-CZ/8738212291.pdf?_ga=2.115675008.708310633.1639714277-1541608529.1635764658
https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/cs-CZ/8738212291.pdf?_ga=2.115675008.708310633.1639714277-1541608529.1635764658
https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/cs-CZ/8738212291.pdf?_ga=2.115675008.708310633.1639714277-1541608529.1635764658
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/23170-ceny-elektricke-energie-platne-od-1-1-2021-do-31-12-2021
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/23170-ceny-elektricke-energie-platne-od-1-1-2021-do-31-12-2021
https://argos.cz/produkty/detail/7272578630-solarni-panel-canadian-solar-455wp-mono-stribrny
https://argos.cz/produkty/detail/7272578630-solarni-panel-canadian-solar-455wp-mono-stribrny
https://shop.iftech.cz/solarni-menice/3029-hybridni-menic-rct-power-storage-dc-80.html
https://shop.iftech.cz/solarni-menice/3029-hybridni-menic-rct-power-storage-dc-80.html
http://www.solarnistavebnice.cz/zbozi.jsp?f=d&n=Baterie-RCT-Power-Battery-9.6kWh&gid=288&caid=34&scid=26
http://www.solarnistavebnice.cz/zbozi.jsp?f=d&n=Baterie-RCT-Power-Battery-9.6kWh&gid=288&caid=34&scid=26
https://valentin-software.com/en/downloads/
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratky: 

FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

FV fotovoltaický 

a-Si amorfní křemík 

EVA Ethylen-vinyl-acetát 

TCO Transparent Conductive Oxide 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

TČ Tepelné čerpadlo 

TUV teplá užitková voda 

ČR Česká republika 

COP Coefficient of performance (topný faktor) 

NZÚ Nová zelená úsporám 

Symboly: 

ISC proud článku nakrátko (A) 

U0C napětí článku naprázdno (V) 

Pin vstupní výkon záření na článek (W) 

MPP maximální bod výkonu článku (Wp) 

Umpp napětí v bodě maximálního výkonu článku (V) 

Impp proud v bodě maximálního výkonu článku (I) 

η účinnost článku 

COP topný faktor (-) 

P výkon (W) 

ϴin,t požadovaná teplota v místnosti (°C) 

Ak plocha vytápěné místnosti (m2) 

Vj objem vytápěné místnosti (m3) 

d počet topných dnů ( - ) 

ϴe výpočtová venkovní teplota (°C) 

U součinitel prostupu (W∙m-2∙K-1) 

ΦT,i tepelná ztráta prostupem tepla (W) 

ΦV,i tepelná ztráta větráním (W) 

ΦRH,j zátopový tepelný výkon (W) 

HT,je součinitel prostupu tepla obálkou domu (W∙K-1) 

HT,iue součinitel prostupu tepla obálkou domu (W∙K-1) 

HT,ig součinitel prostupu tepla obálkou domu (W∙K-1) 

HT,ij součinitel prostupu tepla obálkou domu (W∙K-1) 

Ukc korekční součinitel (W∙m-2∙K-1) 
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ek korekční cinitel zahrnující klim. podm. ( - ) 

ΔU korekční součiniitel (W∙m-2∙K-1) 

bu teplotní redukční činitel ( - ) 

ϴu výpočtová venkovní teplota (°C) 

fg1 korekční činitel vlivu ročních změn teplot ( - ) 

fg2 korekční činitel rozdílu prům. a výpočt. tepl. ( - ) 

Gw korekční součinitel vlivu spodní vody ( - ) 

Uequiv,k ekvivalentní součinitel (W∙K-1∙m-2) 

B‘ charakteristický parametr (m) 

P obvod podlahové konstrukce (m) 

fi,j redukční teplotní činitel ( - ) 

HV,i součinitel návrhové ztráty větráním (W∙K-1) 

ρ hustota vzduchu (kg∙m-3) 

c měrná kapacita vzduchu (kJ∙kg-1∙K-1) 

Vi výměra vzduchu ve vytápěném prostoru (m3∙h-1) 

Vinf,i objemový tok proudění štěrbinami (m3∙h-1) 

Vmin objemový tok požadovaný z hig. důvodů (m3∙h-1) 

nmin minimální intenzita výměny vzduchu (h-1) 

n50 hodnota intenzity výměny vzduchu při 50 Pa (h-1) 

ei stínící součinitel ( - ) 

εi korekční součinitel výšky od úrovně terénu ( - ) 

ΦHL,i celkové tepelné ztráty (W) 
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Příloha A - Hodnoty ztrátového tepla 

A.1 Součinitel prostupu obálkou 

číslo 

místnosti 

materiál 

prostupu 
Ak [m2] 

U 

[W∙K-1∙m-2] 

Ukc 

[W∙K-1∙m-2] 
ek [-] HT,ie [W∙K-1] 

1.02 

okno 0,81 0,50 0,55 1 0,45 

dveře 1,89 1,10 1,15 1 2,17 

zeď 6,66 0,19 0,24 1 1,60 

1.04 
okno 0,25 0,50 0,55 1 0,14 

zeď 2,09 0,19 0,24 1 0,50 

1.06 
okno 19,47 0,50 0,55 1 10,71 

zeď 19,53 0,19 0,24 1 4,69 

1.07 zeď 7,28 0,19 0,24 1 1,75 

1.08 
okno 2,88 0,50 0,55 1 1,58 

zeď 5,34 0,19 0,24 1 1,28 

1.09 
okno 2,88 0,50 0,55 1 1,58 

zeď 15,58 0,19 0,24 1 3,74 

1.10 
okno 2,88 0,50 0,55 1 1,58 

zeď 16,49 0,19 0,24 1 3,96 

1.11 
okno 2,88 0,50 0,55 1 1,58 

zeď 8,04 0,19 0,24 1 1,93 

1.12 
okno 0,72 0,50 0,55 1 0,40 

zeď 4,74 0,19 0,24 1 1,14 

Součet:  40,78 

A.2 Součinitel prostupu nevytápěným 

prostorem 

číslo 

místnosti 

Ak 

[m2] 

ϴint,i 

[°C] 

ϴu 

[°C] 

ϴe 

[°C] 
bu [-] 

materiál 

prostupu 

U 

[W∙K-1∙m-2] 
Ukc [W∙K-1∙m-2] 

HT,iue 

[W∙K-1] 

1.02 7,82 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 1,04 

1.04 1,71 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 0,23 

1.05 8,34 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 1,11 

1.06 51,02 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 6,76 

1.07 2,19 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 0,29 

1.08 11,39 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 1,51 

1.09 14,15 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 1,88 

1.10 14,21 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 1,88 

1.11 15,8 20 -9 -15 0,83 strop 0,11 0,16 2,09 

1.12 7,81 24 -9 -15 0,85 strop 0,11 0,16 1,06 

Součet: 17,84 
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A.3 Součinitel prostupu tepla vedlejší místností 
číslo 

místnost

i 

materiál 
Uk 

[W∙K-1∙m-2] 

Ak 

[m2] 

ϴint,i 

[°C] 

ϴvytápěného 

sousedního 

prostoru [°C] 

ϴe 

[°C

] 

fij [-] 

HT,ij 

[W∙K

-1] 

1.02 

vnitřní 

nenosná 

příčka 

1,55 1,56 20 24 -15 
-

0,114 
-0,28 

1.05 

interiérové 

dveře 
3,50 1,68 20 24 -15 

-

0,114 
-0,67 

vnitřní 

nenosná 

příčka 

1,55 3,52 20 24 -15 
-

0,114 
-0,62 

1.11 
vnitřní nosná 

zeď 
0,50 8,84 20 24 -15 

-

0,114 
-0,51 

1.12 

vnitřní nosná 

zeď 
0,50 8,68 24 20 -15 0,103 0,45 

interiérové 

dveře 
3,50 1,68 24 20 -15 0,103 0,60 

vnitřní 

nenosná 

příčka 

1,55 3,52 24 20 -15 0,103 0,56 

Součet:  -0,47 

A.4 Součinitel prostupu tepla do zeminy 
číslo 

místnosti 

Ak 

[m2] 

fg1 

[-] 

ϴint,i 

[°C] 

ϴm,e 

[°C] 

ϴe 

[°C] 

fg2 [-] B [-] Uequiv,k 

[W∙K-

1∙m-2] 

Gw 

[-] 

HT,ig 

[W∙K-1] 

1.02 7,82 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 0,96 

1.04 1,71 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 0,21 

1.05 8,34 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 1,02 

1.06 51,02 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 6,25 

1.07 2,19 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 0,27 

1.08 11,39 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 1,40 

1.09 14,15 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 1,73 

1.10 14,21 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 1,74 

1.11 15,8 1,45 20 4,8 -15 0,50 4,7 0,17 1 1,94 

1.12 7,81 1,45 24 4,8 -15 0,55 4,7 0,17 1 1,06 

Součet:  16,57 
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A.5 Celkové ztrátové teplo prostupem 

číslo 

místnosti 

HT,ie 

[W∙K-1] 

HT,iue 

[W∙K-1] 

HT,ig [W∙K-

1] 

HT,ij 

[W∙K-1] 

ϴint,i 

[°C] 

ϴe 

[°C] 
ΦT,i [W] 

1.02 4,22 1,04 0,96 -0,28 20 -15 207,76 

1.04 0,64 0,23 0,21 0,00 20 -15 37,64 

1.05 0,00 1,11 1,02 -1,30 20 -15 29,12 

1.06 15,40 6,76 6,25 0,00 20 -15 994,41 

1.07 1,75 0,29 0,27 0,00 20 -15 80,71 

1.08 2,86 1,51 1,40 0,00 20 -15 201,96 

1.09 5,32 1,88 1,73 0,00 20 -15 312,66 

1.10 5,54 1,88 1,74 0,00 20 -15 320,84 

1.11 3,51 2,09 1,94 -0,51 20 -15 246,38 

1.12 1,53 1,06 1,06 1,61 24 -15 204,95 

Součet:  2636,43 

A.6 Ztráty větráním 

číslo 

místnosti 
V [m3] 

nmin 

[h-

1] 

Vmin 

[m3∙h-

1] 

ei [-

] 

Vinf,i 

[m3∙h-

1] 

max(Vmin;Vinf,i) 

HV,i 

[W∙K-

1] 

ϴint,i 

[°C] 

ϴe 

[°C] 

ΦV,i 

[W] 

1.02 20,332 0,5 10,17 0,05 9,15 10,17 3,46 20 -15 120,98 

1.04 4,446 0,5 2,22 0,03 1,20 2,22 0,76 20 -15 26,45 

1.05 21,684 0,5 10,84 0,00 0,00 10,84 3,69 20 -15 129,02 

1.06 132,652 1,5 198,98 0,03 35,82 198,98 67,65 20 -15 2367,84 

1.07 5,694 0,5 2,85 0,00 0,00 2,85 0,97 20 -15 33,88 

1.08 29,614 0,5 14,81 0,02 5,33 14,81 5,03 20 -15 176,20 

1.09 36,79 0,5 18,40 0,02 6,62 18,40 6,25 20 -15 218,90 

1.10 36,946 0,5 18,47 0,02 6,65 18,47 6,28 20 -15 219,83 

1.11 41,08 0,5 20,54 0,03 11,09 20,54 6,98 20 -15 244,43 

1.12 20,306 1,5 30,46 0,03 5,48 30,46 10,36 24 -15 403,89 

n50= 4,5 εi = 1 Ztráty větráním celkem: 3941,411 
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Příloha B - Technická dokumentace PV*SOL 
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