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ABSTRAKT  
V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou vývoje ostrovního solárního systému. 
Tento systém zajišťuje dodávku veškeré potřebné energie do referenčního rodinného domu. 
Skládá se ze solárního koncentrátoru a tepelného zásobníku. K řešení této problematiky jsem 
využil matematických modelů. Provedené výpočty ukázaly, že při koncentrování slunečního 
záření do tepelného zásobníku lze běžně dosáhnout účinnosti 69 %. V případě použití velmi 
reflektivních materiálů u solárního koncentrátoru může být účinnost i vyšší. V rámci diplomové 
práce je tepelný zásobník popsán a je navrhnuto jeho zdokonalení na základě optimalizačních 
výpočtů. Díky vědomostem získaným při řešení této problematiky dojde následně k sestavení 
prototypu ostrovního systému. Na něm budou experimentálně ověřeny veškeré poznatky. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Solární systém, solární koncentrátor, tepelný zásobník 

ABSTRACT  
In this thesis I deal with the issue of stand-alone solar system development. This system ensures 
the supply of all the energy needed for a reference house. It consists of a solar concentrator and 
a heat reservoir. I used mathematical models to solve this issue. The calculations showed, that 
the concentration of solar radiation into the heat reservoir can usually achieve 69 % efficiency. 
The efficiency can be even higher when using a very reflective materials of the solar 
concentrator. In this thesis, the thermal reservoir is described and its improvements are 
suggested based on the optimization calculations. Thanks to knowledge gained during solving 
this issue, a prototype of the stand-alone solar system is going to be built. All findings will be 
experimentally verified with this prototype. 
KEYWORDS  
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