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ABSTRAKT  
 

Tato bakalářská práce je zaměřena na solárně-termické systémy pro ohřev teplé užitkové vody 
v aplikaci na bytovém domě. Práce je pouze teoretického charakteru. První část práce jsem 
věnoval úvodu do solární energie, její dostupnosti a důvody použití solárně-termických systémů. 
Dále je pojednáno o různých technologiích aktivního solárního systému. V následující části se 
pojednává o návrhu řešení systému. Poslední část se zabývá dotacemi pro tento projekt a v závěru 
je zhodnocení celého projektu.    

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  Solárně termický kolektor; solární energie; teplá užitková voda; 
dotační příspěvek 
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ABSTRACT 
 

This bachelor´s thesis is focus on solar-thermic systems for heating supply water in aplication for 
flat-building. Thesis have only theoretical status. First part occupy by introduction to solar 
energy, accessability and reasons for application solar-thermic systems. Next part explain 
technology of active solar systems. Another part treat of decision procedure. Last part put mind to 
allocation of funds for this project and conclusion of whole project. 

 

 

KEY WORDS: Solar-thermic collector; solar energy; hot supply water; allocation from funds 
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1 ÚVOD DO SOLÁRNÍ ENERGIE  
 

Ze slunce lze nejsnáze získat teplo. Všechna spotřeba primárních zdrojů v ČR odpovídá 
sluneční energii, která dopadne na území menší než 400km2, což činí necelé 1% rozlohy naší 
republiky. 

Nejsnáze lze získat energii pro vytápění tak, že ji vpustíme okny (nejlépe z jihu) do interiéru 
domu či bytu a pak ji musíme zamezit, aby se nám vytratila, tzn. mít objekt dobře zateplen. Na 
tomto principu fungují tzv. Pasivní domy. Návrh takového domu a jeho funkci v zimě můžeme 
vidět na obrázku 1-1. 

 

                   

 Obr. 1-1 Model pasivního domu [1]    

 

Nejprimitivnější způsob je umístění černě natřeného sudu v létě na slunce (emisivita černého 
matného povrchu dosahuje až 92%). Pokud ale chceme, aby nám slunce ohřívalo vodu v domě ať 
užitkovou nebo i jako podporu vytápění, musíme instalovat nějaké složitější zařízení, které nám 
umožní získávat teplou vodu po celý rok, uchovat ji a tak zajistit úsporu energií.  

 

1.1 Solární energie 
 

Solární energie (sluneční záření, solární radiace) představuje v nějaké formě drtivou většinu 
energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. 
Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je 
tento zdroj energie označován jako obnovitelný. [2] 
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1.2 Dopad solární energie na Zemi 
 

Je to energie elektromagnetického záření, jehož spektrum můžeme rozdělit na: 

 

� Záření ultrafialové (s vlnovou délkou pod 400nm) 

� Záření viditelné (s vlnovou délkou od 400 do 750nm) 

� Záření infračervené (s vlnovou délkou přesahující 750nm) 

Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření, přičemž jeho podíl je vyšší při zatažené 
obloze (může dosáhnout až 60 %).  

 Příkon záření dopadajícího na povrch zemské atmosféry činí 1 373 W/m2. Toto množství 
se nazývá solární konstanta. Ve skutečnosti není konstantní, neboť oběžná dráha Země kolem 
Slunce je eliptická, a to způsobuje kolísání ve velikosti solární konstanty přibližně 3 % (asi 40 
W/m2). Malé změny solární konstanty jsou též spjaty s cykly sluneční aktivity, ty ale dosahují 
maximálně desetin procenta. [2] 

Část záření je pohlcena atmosférou. Pohlcení se týká ovšem jen některých vlnových délek: 

� prakticky celé nejkratší části ultrafialového záření (do vlnové délky 290 nm je pohlceno 
zcela, od 290 do 320 nm zčásti) - pohlcuje ozónová vrstva  

� vybraných vlnových délek infračerveného záření (pohlcení především oxidem uhličitým a 
vodou) 

Ve viditelné oblasti je pohlcení jen částečné a závisí na síle vrstvy atmosféry, kterou musí záření 
projít. Při stejné výšce slunce nad obzorem se tedy větší pohlcení odehrává v rovníkových 
oblastech, naopak menší v polárních oblastech a na horách. Pohlcení v polárních oblastech je 
ovšem zároveň zvětšeno tím, že sluneční paprsky pronikají do atmosféry pod ostrým úhlem a 
musí tak proniknout delší vrstvou. [2] 

Množství prošlého záření můžeme vypočítat dle vztahu [2]: 

 

αα sincos ⋅⋅= ec
Sg kRR

 
(3.1)  

kde: 

Rg - globální záření, které dopadlo na vodorovný povrch Země v nulové nadmořské výšce  

RS – solární konstanta (zahrnující korekci vzdálenost Země-Slunce) 

k – koeficient propustnosti propustnosti atmosféry (pohybuje se zhruba 0,7-0,9) 

α – úhel výšky slunce nad obzorem  

cosec α – cosecans úhlu α, tzn 1/sin α 
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Pokud není povrch dopadu záření vodorovný, pak použijeme upravený vzorec [2]: 

        

)]cos(sin[cos βααα ⋅′−⋅⋅= ec
Sg kRR

     
(3.2)  

kde: 

α´ - úhel naklonění plochy směrem k jihu 

β – azimut Slunce (jih = 180°) 

 

V našich podmínkách činí globální radiace na vodorovném povrchu: 

� v letním poledni max. 1 000 až 1 050 W/m2  
� v zimním poledni max. 300 W/m2 
� při souvisle zatažené obloze max. 100 W/m2 
� v noci (při úplňku) max. 0,01 W/m2 

 

1.3 Dostupnost solární energie 

 

A) Zeměpisná šířka – Největší množství záření dopadá na Zemi v oblastech okolo rovníku 
a nejméně u pólů. Jak vypadá rozložení v české republice, můžeme vidět na obr. 1-2. 

 

Tab. 1 Srovnání intenzity záření  [3] 

Měsíc Záření na vodorovnou 
plochu [(kWh/m2) *den] 

  Praha Sevilla (SP) 
Leden 0,77 2,47 
Únor 1,42 3,1 
Březen 2,42 4,61 
Duben 3,74 5,29 
Květen 4,83 6,78 
Červen 4,89 7,3 
Červenec 5,06 7,11 

Srpen 4,28 6,45 
Září 2,86 5,13 
Říjen 1,89 3,87 
Listopad 0,81 2,51 
Prosinec 0,55 2,09 
Roční 
průměr 2,8 4,73 
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B) Roční doba - Intenzita slunečního záření se samozřejmě mění v průběhu celého roku – 
v zimě je den kratší a je na obloze nízko. Také se musí počítat s vyšší oblačností, které 
opět omezuje naši snahu o co nejvyšší energetický zisk. Uvádí se, že v letním období za 
jasného dne dopadne na jeden m2 ploch orientované na jih (7 – 8) kWh při oblačné 
obloze jen 2 kWh. V zimě za slunečna jen asi 3 kWh a při oblačné obloze méně než 0,3 
kWh [4]. Pro srovnání jsem zde uvedl tabulku 1. ve které se srovnává intenzita 
slunečního záření která dopadne na 1m2 v Praze a v Seville.  

  
                 

 

Obr. 1-2 Potencionální energie v ČR [5] 

 

 

C) Sklon a orientace plochy – Největší efektivitu z článku dostaneme, když budou na něj 
dopadat paprsky kolmo. Optimální by proto bylo otáčet solární zařízení za sluncem, aby 
byl úhel mezi sluncem a článkem stále 90°. Ovšem tato varianta je velmi drahá a v praxi 
se používá velmi zřídka. Tudíž se články osazují se sklonem přibližně 45° na jih, což 
odpovídá dobrému celoročnímu zisku. Pokud bychom chtěli zvýšit zisk v zimě, je možno 
zvýšit sklon na 60°(slunce se pohybuje níž na obloze), a pro zvýšení zisku v letním 
období ho snížit na 30°. Samozřejmě že úpravou sklonu v zimě nemůžeme dosáhnout 
energie jako v letních měsících. 
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Tab. 2. Suma záření na nakloněnou rovinu v Praze  [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Obr. 1-3. Graf množství energie dopadající v jednotlivých měsících na jižně orientovanou plochu 
v závislosti na jejím sklonu [5] 

 

1.4 Důvody pro použití solárních systémů 
Využití solární energie není žádný nový vědní obor, protože má za sebou už více jak 50 let 

vývoje. Přestože se díky dotacím na pořízení solárních systému na ohřev vody nebo přitápění a 
díky vysoké výkupní ceně elektřiny z fotovoltaických článků, setkáváme se solárními systémy 
stále častěji, pořád to není běžná technologie dostupná pro každého a ještě nemůže na trhu 
soutěžit s jinými zdroji bez zvýhodnění dotacemi. Lze ale očekávat, že díky stálému zlevňování 
solárních technologií a souběžnému růstu cen energií bude rozvoj v této oblasti jen otázkou času, 

Praha Suma záření na nakloněnou plochu [kWh/m2/měsíc ] 
Měsíc Úhel sklonu ve stupních od vodorovné roviny 
  0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 
Leden  23 27 32 34 35 36 36 
Únor 40 47 53,5 58 60 60 57 
Březen 82 93 101 104 103 99 90 
Duben 110,5 121 127,5 129 120,3 108 91,5 
Květen 153 165 172 170 150 124 94 
Červen 168 177 181 176,5 158 126 92,5 
Červenec 162 174 182 180 158 130 98 
Srpen 132 145 153 154 144 127 106 
Září 92 106 116 120 118 113 102 
Říjen 45,3 57 65 70,5 74 74 70 
Listopad 22 26,5 30,5 33 34 35 34,5 
Prosinec 15,8 18,9 21 22 23 22,6 22,3 
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kdy se tyto technologie stanou konkurenceschopnými i bez dotací státu či jiných zvýhodnění. 
Problémy jsou zde tedy čistě ekonomického rázu, které brání využití sluneční energie.  

Z čistě praktického hlediska mají největší význam systémy poskytující teplo na vytápění a 
ohřev vody v obytných domech. Pro tento účel se spotřebovává velká část veškeré vyrobené 
energie, a potenciál pro náhradu části této spotřeby solární energií je tedy ohromný.  

Udává se, že na vytápění domu je třeba něco mezi 40 – 70 % z celkové spotřeby energie v domě, 
názorně ukázáno na obr. 1-4. Na druhém místě je ohřev vody a teprve pak následuje elektrická 
energie na provoz spotřebičů. Jde tedy vidět, že napojení bytového domu na solární termický 
systém s vhodným zapojením ušetříme nejvíce energie, a tím i finančních prostředků. 
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Obr. 1-4. Spotřeba energií v domech [6]               

Z grafů je dobře patrné, že se nejvíce energie vloží do vytápění našich domovů a ohřevu 
vody. Právě proto jsem si vybral tuto práci, abych dokázal, že za pomoci programu zelená 
úsporám a investice do solárních systémů lze výrazně ušetřit náklady na přípravu TUV. 

 V mnoha případech je ohřívaná studená voda o teplotě 10°C na teplotu 45°C nebo 60°C. 
Tato teplota je při výtoku z ohřívače upravována studenou vodou na požadovanou výslednou 
teplotu.  
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Energii potřebnou k přípravě teplé vody může být vypočtena dle vzorce 

 

TcVTcmQ ∆=∆= ..... ρ
      

(3.3) 

       Kde: 

Q - potřebná energie [kJ];  ρ - hustota vody [kg / m3]; 

m - hmotnost vody pro ohřev [kg]; c - specifická tepelná kapacita vody (=4,18kJ/kgK); 

V - objem vody [m3];            ∆T - rozdíl teplot mezi studenou a ohřátou vodou [K]; 

 

Pro rozdílné úrovně teploty v různých oblastech použití je pro ohřev 1 litru vody z 10°C  

Podle výše uvedené rovnice potřeba: 

 

 25°C : 62,7 kJ = 0,01742 kWh 

 45°C : 146,3 kJ = 0,04064 kWh 

 60°C : 209 kJ = 0,05806 kWh  

 

Příklad:  Vezměme v úvahu náš bytový dům. Průměrná spotřeba činí 30l vody o teplotě 
60°C na osobu za jeden den. Na celý dům pak vychází spotřeba 2040 litrů vody za den a pro 
ohřev tohoto objemu vody je potřeba 43,3 MWh energie za rok. Spotřeba energií v domech, až 
druhá energetická náročnost. Samozřejmě přidáním kalkulace pro vytápění a přičtením, se 
dostaneme někde nad 100MWh energie za rok (dle obr. 1-4. Spotřeby pro bytový dům). Dle 
mého názoru tato čísla mluví sama za sebe a přesně tohle bych viděl jako hlavní důvod proč 
využívat soustavy solárních systémů.               

Pokud by ale někdo neviděl tuto skutečnost jako hlavní důvod, existuje zde ještě řada 
dalších, z nichž jsem vybral zřejmě ty nejdůležitější: 

 

� Ve stávajících rozpočtech nákladů na zásobování energií nejsou vůbec zohledněny 
škody způsobené na životním prostředí a zdraví obyvatel, natož jejich náprava. 

� Každý rok odvádějí plátci daní miliardy EUR na subvence výroby energie z fosilních 
a jaderných zdrojů. 

� Vliv oxidu uhličitého na klimatické změny je stále sporný, ale nikdo nemůže popřít, 
že až budou jeho působení dostatečně průkazné, nebude již nadále smlouvání o 
omezování škod možné. 

� Solární technika vytváří pracovní místa. Postupnou tvorbou podmínek po využití 
tepelné solární energie může jen v Německu zajištěno 50 000 dodatečných 
pracovních míst v průmyslu a řemeslech. 

� Poslední a pro mě snad nejdůležitějším faktem je, že se instalací vhodného typu 
zapojení stává člověk částečně nezávislým na společnosti a její produkci. 
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2 VYTIPOVÁNÍ TECHNOLOGIE PRO BYTOVÝ D ŮM  
 

2.1 Solární kolektory 
 

Plochý kolektor 

 

V našich klimatických podmínkách se nejčastěji používají ploché sluneční kolektory a 
základem každého takového kolektoru je absorbér. Ten zachytává krátkovlnné sluneční záření a 
mění ho na teplo. Nejčastějším materiálem bývá kov (hliník měď ocel). Povrch absorbéru je 
upravený tak, aby byl jeho výkon co největší. Obsahuje tzv. selektivní konverzní vrstvy. Jejich 
koeficient absorpce α = 0,94 ÷ 0,96 a zároveň potlačuje emisivitu. Ta představuje u galvanicky 
nanášených vrstev ε = 12 ÷ 15 % a v případě vakuového napařování 4 ÷ 6 %.  

 Absorpční deska spolu se soustavou kanálků se umístí do vhodné skříně. Ve skříni je 
absorbér zafixován a kompletně tepelně izolován od okolí a současně ji chrání před 
povětrnostními vlivy. Jako izolace se používají především rohože z minerálních vláken. Izolace 
musí spolehlivě odolávat vysokým teplotám, nesmí uvolňovat plyny ani přijímat vlhkost od 
okolí.                                    

 Pro snížení ztrát z absorbéru se používají solární bezpečnostní skla. To má maximální 
možnou prostupnost v oblasti viditelného a blízkého infračerveného spektra a současně nesmí 
propouštět dlouhovlnné tepelné paprsky. Vytváří tak v sobě skleníkový efekt. Toto bezpečnostní 
sklo se kalí a dále podrobuje mechanickým zkouškám, aby jeho životnost byla co nejdelší. Jeho 
životnost pak může přesáhnout i 20 let.  

 

 

 

 Obr. 2-1 Schéma plochého kolektoru [7]    
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Vakuové kolektory 

 

Vakuový deskový kolektor 

Vakuový deskový kolektor je v principu téměř shodný s klasickým slunečním deskovým 
kolektorem, ale pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností celého kolektoru je řešen jako 
vakuový, tzn., že je z kolektoru kompletně odsát vzduch a tím se snižují úniky získaného tepla do 
okolí. 

  

 

Obr. 2-2 Vakuový deskový kolektor [8]    

 

Vakuové trubicové kolektory 

Konstrukce trubicových vakuových kolektorů je založená na systému řady skleněných trubic 
uspořádaných konstrukčně vedle sebe s tím, že v každé trubce je samostatně vedena měděná 
trubička, kterou protéká teplonosná látka. Tyto měděné trubičky jsou tedy „jakoby uzavřené“ v 
samostatných skleněných dvoustěnných vakuových trubicích. 

 

Obr. 2-3 Schéma vakuové trubice [9]    
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2.2 Porovnání kolektorů 
 

 

Vlastnosti plochého kolektoru 

 

� Energetický zisk ze standardního kolektoru je 700-930 kWh ročně (Heliostar H330) 
[10]        

� Ploché kol. Mají tržní podíl 80% Jednoduchá robustní konstrukce 

� Technická vyzrálost 

� Velmi dobrý poměr cena výkon 

� Pohledné díky hladkým plochám 

� Vyrábí se ve dvou provedení malé – 2m2 a velké 5 – 12 m2 

 

 

Vlastnosti vakuového kolektoru: 

 

� Energetický zisk z kolektoru je 800-1200 kWh ročně (Heliostar H400V) [11] 

� Dosažitelnost vyšších provozních teplot než u plochých kolektorů, čehož lze využít I 
pro výrobu procesního tepla 

� Vyšší energetický zisk při tejné absorpční ploše, což se nabízí pro malé střešní 
plochy jako výhoda 

� Mohou být montovány souběžně, čímž jsou náklady na nosnou konstrukci podstatně 
nižší. 

� Používají se jen pro malé projekty kvůli ceně, která je podstatně vyšší než u plochých 
kolektorů 

 

 

Zde máme vypsané základní vlastnosti obou typů kolektorů, abychom se mohli rozhodnout, jaký 
typ kolektoru vlastně na střechu umístíme. Samozřejmě chceme dosáhnout co nejvyšší účinnosti 
systému (hlavně kolektoru), ale ne za každou cenu. Konkrétně musíme dbát na ekonomickou 
stránku. K té nám sice dost nahrává státní dotace na náš systém, ale pořízení celého systému a 
zprovoznění je stále vcelku drahá záležitost. Srovnání obou typů kolektorů můžeme vidět na obr.   
2-4 a 2-5. 
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Obr. 2-4 Ziskový graf kolektorů 
[12] 

Obr. 2-5 Graf účinnosti kolektorů [13] 

 

Na obrázcích 2-4 a 2-5 můžeme jasně vidět, že vakuové trubicové kolektory mají výrazně vyšší 
účinnost během celého roku a to hlavně v jarních a podzimních měsících, kdy máme výrazně 
slabší intenzitu slunečního záření, což je zřejmá výhoda. Oproti tomu jako nevýhodu, můžeme 
sledovat cenovou diferencí kolektorů na obrázku 2-6. 

 

 

Obr. 2-6 Porovnání cen kolektorů [14]    
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2.3 Účinnost a zkoušení kolektorů 
 

2.3.1 Zkoušení dle DIN 4757 T4 
 

Ve Spolkové republice Německo se kolektory zkoušejí podle DIN 4757 T4. Při zkouškách 
dle DIN 4757 T4 jsou kolektory měřeny na zkušebních pracovištích v budovách anebo na 
zkušebních střechách, přičemž jsou zjišťovány hodnoty pro stanovení výkonu.  

 V budovách jsou kolektory vystaveny exaktně simulovanému slunečnímu záření, na 
střechách přirozenému slunečnímu záření. V obou případech je vše měřeno a protokolováno. 
Zkoušeným kolektorem pak proteče stanovené množství vody. Vstupní teplota vody je přitom 
udržována na nejdříve konstantní hodnotě. Aby byla získána data o výkonnosti při různých 
užitých teplotách, je teplota během testování měněna a kolektor je proměřován v mnoha různých 
provozních stavech. Přitom se získá řada měřených bodů a hodnot, které se kromě jiného projeví 
křivkami účinnosti. 

 

Účinnost kolektoru je dána vztahem: [15] 
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η - účinnost; 

η0 – součinitel konverze při úhlu záření Φ=0°;  

k1 – součinitel tepelné ztráty (lineární); 

k2 – součinitel tepelné ztráty (kvadratický); 

TKol – střední teplota absorbéru; 

TU – střední teplota okolí; 

Ee – výkon dopadajícího záření; 

F´- „účinnost absorbéru“ (účinostní součinitel); 

τ – propustnost krytu, zasklení, součinitel propustnosti krytu; 

α – součinitel pohltivosti absorbéru; 
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Obr. 2-7 Křivky účinnosti kolektoru dle DIN 4757 T4 [4] 

 

Z diagramu je dobře patrné, že při klesajícím solárním záření a větší stoupající teplotní 
diferenci mezi středními teplotami kolektoru a okolí klesá účinnost kolektoru. 

 

 

2.3.2 Zkoušení dle DIN 4757 T3 
 

Při zkoušce dle DIN 4757 T4 jsou zjišťovány výkony kolektoru, v T3 je zkoušena 
bezpečnost a maximální teplota v klidovém stavu. Zkoušky tepelných šoků a zkoušky vnikání 
vody do kolektoru, jakož i přezkoušení sad montážních pomůcek, rozsah zkoušek uzavírají. 
Ovšem vedle zkoušek T3 a T4 je zde ještě jedno ocenění pro termické kolektory a tím je tzv. 
„Modrý Anděl“. Je to prohlášení výrobce o produkci kolektorů bez použití freonů (fluorované a 
chlorované uhlovodíky). Závazné je ovšem zpětné převzetí kolektorů pro jejich likvidaci po době 
využívání. [15] 

 Obstát při těchto zkouškách znamená získat právo vykazovat se značkou DIN. Obě 
zkoušky musejí být doloženy pro dosažení přípustnosti konstrukce podle zákona o bezpečnosti 
zařízení. 

 

2.4 Průtočné systémy 
 

Jedním z nejdůležitějších měřítek pro rozdělení solárních systémů je charakter oběhu 
teplonosného média. Existují koncepty od miniálních průtoků (Low-Flow), až po maximální 
(High-Flow), nebo s úplným vyprázdněním (Drain-Back). Hlavní rysy jsou v následující části 
blíže rozvedeny. [14]    
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2.4.1 High-Flow system  
 

Teprve před několika lety byl pro solární soustavy zaveden tento nový pojem (high flow = velký 
průtok). Výzkumy optimálního oběhu teplonosného média, prováděné v 70. letech, ukazovaly 
optimální solární zisky při průtocích 40 až 70 l za hodinu na m2 plochy kolektoru. Tím dochází 
ke zvýšení teploty v kolektoru o 8 - 12ºC při plném slunečním záření. Průtok je závislý na 
nastavení regulace a stejně tak čerpadla. Malá zvýšení teploty mají tu výhodu, že je kolektor 
provozován s dobrou účinností. Aby teplonosné médium dosáhlo vyšší teploty, musí oběhnout 
systémem vícekrát. Zásobník je vyhříván jen pomalu, takže dosažení požadované teploty trvá 
déle. Menší solární soustavy jsou dnes provozovány převážně touhle technikou. Tento způsob je 
po léta odzkoušen a potřebné komponenty jsou k dispozici. [14]    

 

2.4.2 Low-Flow system  

 
Low Flow systém pracuje se snížením průtokem média v solárním okruhu  (8 - 15 l/m² hod ).       
Při sníženém průtoku se silně zvýší teplota kolektorů a to až o 50ºC. Aby se táto výhoda plně 
využila, náleží LF systému zásobník s nabíjením ve vrstvách, neboli vnější deskové výměníky. U 
tohoto systémů se používají trubky s menším průměrem, což vede k menším tepelným ztrátám a 
cenovým úsporám. Mimoto je možno při menších průměrech potrubí použít rychle montovatelné 
trubky (integrované do jednoho celku včetně izolace). Rozdíl oproti HF systému je v hydraulice a 
v řazení kolektorů, jejich zapojení. Zatím co u HF systému jsou kolektory řazeni převážně 
paralelně u LF systémů jsou řazeny opačně. Díky výrazně menšímu průtoku kapaliny je u 
velkých kolektorových polí potřebný menší výkon čerpadla, jak by tomu bylo u systému HF. 
Proto byla některými výrobci vyvinuta speciální čerpadla pro tento účel. Aby nedocházelo k 
tomu, že kolektor pracuje při vyšších teplotách s horší účinností udržujeme teplotu na vstupu do 
kolektorů tak nízkou, jak je to jen možné. Velké soustavy jsou dnes téměř bez vyjímky 
dimenzovány pro provoz v LF systému. U malých soustav hovoří proti Low-Flow systému 
vysoké ceny vnějších výměníků. Proto nyní někteří výrobci vyvinuli inteligentní tepelné 
výměníky, které takové požadavky splňují a připravují pro vstup do kolektoru dostatečně 
studenou vodu. Při optimálně vyladěných komponentech a zejména dobrém vrstvení tepla v 
zásobníku jsou oproti High-Flow systému možné o 5 až 20% vyšší výnosy. Vesměs se u Low-
Flow systému jedná o relativně novou techniku. Nelze přehlédnout, že tento účinný koncept bude 
v příštích letech nabývat na významu a rozšíří se, a tím bude k dostání i širší paleta speciálních 
dílů pro Low-Flow (čerpadlo, vysoce výkonný tepelný výměník, spec. zásobníky atd.). [14]    

 

2.4.3 Matched-Flow system  
 

Vychází z myšlenky, spojit výhody obou dvou systémů tedy z LF technikou docílit dostatečně 
vysoké teploty a s HF optimalizované výnosy. Specifický průtok kapaliny leží u dosud 
realizovaných systémů v mezí 10 - 40 l/m² hod. Z celé skupiny je to nejmladší systém a u nás 
nebyl dosud dlouhodobě testován. [14]    
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2.4.4 Drain-Back  
 

Je zajímavou variantou z pohledu konstrukce. V klidovém stavu, když není sluneční záření 
dostatečné, teplonosné médium vyteče z kolektorů do úměrně velké záchytné nádrže a kolektory 
zůstanu prázdné. Při příštím naběhnutí čerpadla je kapalina znovu čerpaná do kolektorů. Jako 
teplonosná kapalina může být použitá čistá voda. Systém je velmi bezpečný protože varu 
kapaliny lze zamezit vypnutím čerpadla. Systém je popsán pomocí obr. 10 [14]    

 

 

 

       Obr. 2-8 Popis systému Drain – Back [14]    
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3 URČENÍ SPOTŘEBY TEPLA V BYTOVÉM DOM Ě 
 

3.1 Bytový dům 
 

Náš bytový dům se nachází v Brně a skládá se z 31 bytových jednotek. Půdorys bytů  
můžeme vidět na obr. 3-1.  

 

Obr. 3-1 Půdorys bytů v bytovém době  
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3.2 Určení spotřeby teplé vody, návrh zásobníku 
 

 

Tab. 3 Jednotlivá spotřeba teplé vody na osobu [16] 

 

 

 

 

 

   

Teoreticky můžeme vyjít z průměru 2,5 osoby na byt, což činí 78 lidí na celý bytový dům. 
Člověk spotřebuje průměrně 45 litrů vody o teplotě 50°C denně.  Poté, co zjistíme denní spotřebu 
teplé vody, můžeme s její pomocí zvolit objem zásobníku, který je ideální pro daný solární 
systém. Solární zásobník má činit 2 až 2,5 násobek denní spotřeby, aby bylo umožněno pokrytí 
spotřební špičky a zároveň překlenutí dnů chudých na sluneční záření.     

 

Výpočet objemu zásobníku: 

 

lPSV 87755,2.78.455,2.. ===
       (3.1)

 

Kde: 

 

V – objem zásobníku  [l]; 

S – počet litrů na osobu/den  [l]; 

P – počet osob [-]; 

 

Zásobník by se však neměl od vypočteného objemu odchylovat o více než -10 % nebo  +20%. 
V našem případě má voda teplotu 50°C a velikost zásobníku pro TUV bude 8000 litrů. 

 

3.3 Určení spotřeby tepla 

 

Celková spotřeba energie v domácnosti se výrazně liší zejména podle velikosti obytné plochy, 
přičemž globálně ji můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

• spotřeba energie v bytech - 60 až 90 GJ / rok  
• spotřeba energie v rodinných domcích - 90 až 120 GJ / rok (velká vytápěná plocha) [17] 

Spotřeba teplé vody litry Teplota(°C) 

mytí nádobí na osobu a den 14 50 
mytí rukou 3 40 
mytí hlavy 12 40 
sprchování 45 40 
koupel - normální vana 60 40 
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Spotřeba tepla na vytápění se velmi výrazně liší dle typu objektu. Nejnižší je v klasických 
věžových domech (malá plocha povrchu domu), vyšší je v klasických panelových domech s 
nižším počtem pater a nejvyšší je v samostatně stojících rodinných domcích. Orientačně pro 
stejnou obytnou plochu je více než dvojnásobná proti věžovým domům, což je dáno zejména 
velkým povrchem obvykle samostatně stojícího domku. [18] 

Za přiměřenou roční spotřebu tepla jen na vytápění lze uvažovat směrnou hodnotu  0,8 GJ na 
1m2 obytné plochy. Podstatně vyšší hodnoty signalizují hrubší závady, například zvýšené tepelné 
ztráty částí objektu. Náš objekt je ale bytový dům, který je téměř novostavbou, je zateplen a 
obsahuje samozřejmě plastová okna. Tudíž nám koeficient na vytápění klesl na 0,25 GJ na 1m2 . 
[18] 

Bytový dům má celkovou obytnou plochu 1357 m2 a společné prostory, které ale vytápět 
nebudeme. Po zadání všech vstupních hodnot do programu [19] mi celková tepelná ztráta domu 
vyšla na 102 kW, což po přepočtu je 0,3672 GJ.  

 

Výpočet spotřeby tepla na bytový dům: 

 

                
rokGJQTS ztrcelk /3406172,3393672,025,0.1357.Q ≈=+=+=

  (3.2) 

 

Kde: 

Qcelk – potřebné teplo k vytápění bytového domu po dobu jednoho roku [GJ];  

Qztr – vypočtené tepelné ztráty bytového domu [GJ];   

S – plocha obytné (vytápěné) části domu [m2]; 

T – koeficient vytápění pro bytový dům [GJ/m2]; 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A OPTIMALIZACE SYSTÉMU  

 

4.1 Návrh solární soustavy  
 

Návrh solární soustavy vždy začíná návrhem velikosti celkové plochy solárního kolektoru. 
Potřebnou plochu je možné spočítat až na základě výběru konkrétního výrobního typu kolektoru. 
Plocha kolektorového pole se stanoví z parametrů solárního kolektoru (křivka účinnosti 
kolektoru, případně modifikátoru), klimatických podmínek, bilance tepelných ztrát solární 
soustavy (rozvody, zásobník) a spotřeby tepla, která má být solárními zisky kryta na základě 
zvolených rozhodovacích kritérií a podmínek. Ty však mohou být obecně různé a je nutné znát je 
předem: [20] 

 

� Ekonomické řešení – pro docílení vysokých měrných zisků solární soustavy – soustava 
je navržena na nízké solární pokrytí potřeby tepla zpravidla od 10 do 40% u solární 
přípravy teplé vody a do 10% u solárního vytápění, což zajišťuje vysoké využití zisků 
zpravidla bez nutnosti maření v letním období, vysokou účinnost vlivem nízké provozní 
teploty soustavy a vede k dosažení výhodných ekonomických parametrů solární soustavy 
(nízká cena solárního tepla); [20] 

 

� Ekologické řešení – pro docílení vysokých celkových zisků – soustava je navržena na 
vysoké solární pokrytí potřeby tepla, zpravidla na vyšší než 50% u solární přípravy teplé 
vody a více než 15% u solárního vytápění ve snaze o maximální nahrazení primárních 
paliv a úsporu emisí. Takové řešení současně vede k předimenzované solární soustavě 
s vysokými přebytky tepla v letním období. Pro vysokou cenu solárního tepla se tento 
způsob návrhu používá především u rodinných domů, kde ekonomické parametry nejsou 
příliš sledovány; [20] 

 

� Optimalizované řešení – s požadovaným solárním pokrytím, například 50% s ohledem 
na zamezení letnímu přehřívání, avšak s udržitelnou ekonomikou provozu; [20] 

 

� Řešení omezené podmínkami struktury budovy – maximální velikost střechy, možný 
sklon kolektoru, architektonické souvislosti; [20] 

 

Dosažení vysokých měrných zisků solární soustavy a vysokého solárního pokrytí ej 
v protikladu. Nelze obecně říci, který z obou krajních konceptů návrhu je lepší, zda ekonomický 
či ekologický. Záleží vždy na požadavku investora a za správně navrženou soustavu je možné 
požadovat takovou, která splňuje očekávání investora. U bytových domů se zpravidla navrhuje 
plocha kolektorů na nižší solární pokrytí za účelem vysokých měrných zisků a nízké ceny tepla, 
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případně na pokrytí potřeby tepla dané omezujícími podmínkami budovy. Měrné zisky solární 
soustavy by neměli podkročit hodnotu 350kWh/m2 za rok, uznávanou jako dolní mez například 
v různých německých, rakouských nebo francouzských dotačních programech pro solární 
přípravu teplé vody. [20] 

Pro kombinované soustavy s přitápěním je možné uvažovat hodnoty obdobné s ohledem na 
omezení letních přebytků. V dalším stupni návrhu je však nezbytné orientačně stanovenou 
plochu ověřit a optimalizovat simulačními výpočty solární soustavy. Navrhování a bilancování 
solárních soustav často splývá díky více či méně pokročilým výpočetním nástrojům používaným 
již ve fázi návrhu. Zvláště u velkých instalací, kde každé procento účinnosti či solárního podílu 
znamená velké ztráty či zisky energie, by neměla chybět optimalizace soustavy z hlediska 
požadavků investora simulačním výpočtem. Nejčastější chybou při návrhu plochy solárních 
kolektorů je nesprávné posouzení spotřeby teplé vody nevhodným odhadem počtu obyvatel a 
jejich spotřeby, nedostatečným měřením nebo nezohledněním letního propadu odběru. Chybné 
vstupní předpoklady vedou zpravidla k předimenzování solární soustavy, vysokým přebytkům 
tepla v letním období, nízkým ziskům a vysoké ceně solárního tepla. [20] 

 

 

4.2 Návrh kolektorového pole 
 

4.2.1 Zapojení kolektorů 
 

Zapojení kolektorů do kolektorového pole má zaručit stejnoměrný průtok všemi kolektory, 
resp. Všemi trubkami registru uvnitř kolektoru. Pouze tak mohou solární kolektory předat svůj 
výkon. Aby byly vyloučeny oblasti s podprůtoky, které pak v provozu stagnují a nepodílí se na 
dodávce tepla do soustavy, je nutné zajistit hydraulické vyvážení jak celých kolektorových polí, 
tak jednotlivých solárních kolektorů. [20] 

 V případě low-flow režimu u velkých solárních soustav je možné maloplošné solární 
kolektory, které jsou zpravidla hydraulicky navržené na vysoké průtoky okolo 75l (h.m2), zapojit 
do série. Tím je zachován nominální průtok kolektorem a účinnost kolektoru, rozdělení průtoku 
v kolektorech je rovnoměrné díky dostatečné tlakové ztrátě ve spojovacích trubkách oproti 
rozvodné a sběrné. V případě paralelního zapojení může docházet jednak ke snížení účinnosti 
kolektorů vlivem horšího přestupu tepla a odvodu tepla uvnitř trubek a také k poruše 
hydraulického vyvážení trubkového registru. Obě zapojení jsou uvedeny na obr.12. Pro oba 
případy je použit low-flow systém průtoku s průtokem kolektorovým polem 15l/(h.m2). [20] 
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Obr. 4-1 Způsoby zapojení maloplošných solárních kolektorů  –  a) paralelně  b) sériově [20] 

 

  

 

Reálná účinnost kolektorů je ve skutečnosti nižší než ta maximální a odvíjí se od 
aktuálních klimatických podmínek, jako je venkovní teplota nebo intenzita slunečního záření. 
V létě, kdy je obloha bez mráčku, je možné pomocí 1 m2 plochého kolektoru ohřát až 100 l vody 
(na teplotu kolem 55 °C), zatímco v zimě dokážou solárně-termické kolektory vodu ohřát pouze 
o několik málo stupňů. [21]  

 

4.2.2 Výpočet kolektorové plochy TUV pro bytový dům: 

 

 

Základní vztah pro výpočet -  
��� �����	�
��é�� ���

��� ��	ř��� 	��é ���� � 	���	ě �� °�
       [15] 
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      (4.1) 

Kde: 

 

S   – plocha kolektorů pro ohřev TUV 

V1 – počet litrů na o teplotě 60°C na osobu/den 

V2 – počet litrů ohřáté vody z 1m2 kolektoru 

P   – počet oso 
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4.2.3 Výběr kolektoru 
 

 

    

     Obr. 4-2 Vakuový kolektor KTU 9R2 [22]                                 

 

 

Tab.4. Technické parametry kolektoru  [25]                                                                                          

Model KTU 9R2 

Hrubá plocha kolektoru 2,66m2 

Plocha apertury 2,15m2 

Rozměry š x d x v 1430 x 1870 x 141 mm 

Připojovací rozměry 4x trubka Cu 22 

Max. provozní tlak 6 bar 

Objem kapaliny 1,37 l 

Hmotnost 44 kg 

Počet trubic 9 

Doporučená cena 23 990 Kč 

Při výběru kolektoru, který by byl vhodný pro náš bytový dům jsem zvolil vakuový 
trubicový kolektor firmy české firmy Regulus KTU 9R2. Jeho cena je samozřejmě vyšší, než u 
klasických plochých kolektorů, ale to nám ovšem kompenzuje zvýšená účinnost zvláště v jarních 
a podzimních měsících, kdy potřebujeme největší tepelný zisk kvůli vytápění. Celoroční zisk 
kolektoru můžeme vidět na obrázku 16. Navíc absorpční plocha, která dopadající záření 
přeměňuje na teplo, je válcová. Kolektor vystavuje stejnou plochu dopadajícímu slunci ráno, 
v poledne i večer. Jeho výkon se tudíž nesnižuje kvůli malému úhlu dopadu slunečního záření, 
jak tomu bývá u plochých kolektorů.  

 

Obr. 4-3 Tepelný zisk kolektoru KTU R [23]    
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4.3 Solární zásobníky 
 

 Zásobníky tepla hrají v solární technice významnou roli, často se o nich hovoří jako o srdci 
solární soustavy. Slouží k akumulaci tepelné energie přiváděné z kolektorů nepravidelně podle 
klimatických podmínek pro pozdější využití při proměnlivém odběru. Z praxe vyplívá poznatek, 
že solární soustava se sebelepším solárním kolektorem v kombinaci s nevhodně navrženým 
zásobníkem budou vykazovat nízké celkové zisky a zajistí nízké pokrytí potřeby tepla. 
Ekonomicky přijatelnými pro praktická řešení solárních soustav v bytových domech jsou vodní 
zásobníky, které lze dle účelu rozlišit na: [24]    

 

• Zásobníky teplé vody 
• Zásobníky otopné vody 

Zásobníky teplé vody – slouží k akumulaci tepla přímo do připravované teplé vody a 
podléhají hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Zásobník musí být na vnitřní straně ve styku 
s vodou opatřen povrchovou úpravou s hygienickým atestem a vysokou trvanlivostí nebo 
vyroben z nerezové oceli. Tyto zásobníky jsou oproti běžným smaltovaným více než dvojnásobně 
dražší. [24]    

Zásobníky otopné vody – Pro akumulaci tepla se využívá běžných ocelových nádrží bez 
vnitřní úpravy. Zásobníků tepla se v bytových domech využívá jak pro solární soustavy 
k přípravě teplé vody, tak pro kombinované soustavy s přitápěním. [24]    

 

 

 

  Obr.  4-4 Srovnání cen zásobníků vody  [14]    
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4.3.1 Zásobník teplé vody: 

 V bytovém domě bude proveden decentralizovaný systém rozvodu TUV, to znamená, že 
v každém bytě bude umístěn samostatný nerezový zásobník s teplou vodou, aby se zamezilo 
zbytečným ztrátám v přívodech vody mezi zásobníkem a baterií. Naším požadavkům tudíž bude 

odpovídat solární zásobník  LATENTO XL o velikosti 300l pro jeden byt. 

 

 
Obr. 4-5 Popis součástí akumulační nádrže Latento XL  [25]    
 
 
LATENTO XXL je beztlakový vrstvený zásobník solární energie a lze do něj uložit asi 13 kWh 
solární energie. Izolaci má navženou tak, aby byl schopen akumulovat teplo po dobu několika 
dní.  Funguje na principu předávání akumulované energie do vosku, který se začne při teplotě 
65°C rozpouštět. Během rozpouštění akumuluje 1,1 kWh skupenské tepelné energie, aniž by se 
změnila teplota v zásobníku, což znamená že můžeme skladovat energii bez velkých tepelných 
ztrát. Když se zásobník ochladí pod 65 °C, tento materiál opět ztuhne a předá uložené skupenské 
teplo do vody v zásobníku. Kromě toho materiál akumulující latentní teplo brání odpařování 
vody v zásobníku. Dohřívat vodu v zásobníku můžeme elektrickým topným tělesem či topným 
kotlem.
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4.4 Zapojení soustavy 
 

4.4.1 Zapojení kolektorového pole 

Jak jsme si již teoreticky rozvedly způsoby zapojení kolektorů v kapitole 4.2.1., 
zapojíme tudíž kolektorové pole sériově, abychom zaručily stejnoměrný průtok všemi 
kolektory a vyhnuly se podprůtokům. Princip zapojení vakuových kolektorů je znázorněn 
na obr. 4-7.  

 

Obr. 4-8 Zapojení kolektorového pole s kolektory KTU 9R2  

                 
Obr. 4-6 Zapojení zásobníku Latento 
s kolektorem a konvenčním dohřevem [25] 

           Obr. 4-7 Řez zásobníkem Latento [25] 
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4.4.2 Osazení budovy kolektory 
 

Osazení budovy solárními kolektory se provádí dle velikosti kolektoru a potřebného 
prostoru. Nejvyšší účinnost a nastavitelnost dosáhneme instalací kolektorů na střechu budovy. 
V našem případě to tak provedeme, neboť nám střecha postačí a tudíž není nutné instalovat 
kolektory jinam.  

 

 

Obr. 4-9 Způsoby osazení domu termickými kolektory [20] 

 

4.4.3 Regulační zařízení pro solární systém 
 

Základní funkcí tohoto zařízení je regulovat (zapínat a vypínat) čerpadlo s kapalinou, kterou 
jsou protékány kolektory. Čerpadlo se zapíná v době, kdy teplota na výstupu z kolektorů převýší 
teplotu v spodní části zásobníku. Jedná se o jednoduchý diferenční regulátor teploty se dvěma 
čidly (zpravidla realizované jako odporové teploměry). Jedno čidlo se nachází v zásobníku a 
druhé na výstupu z kolektorů. Regulátor má nastavitelnou hysterezi, aby nedocházelo k častému 
spínání čerpadla. Kromě spínání čerpadla musí regulátor obsahovat ještě různé pomocné a 
zabezpečovací funkce jako: 

 

� Ochrana před přehřátím zásobníku 

� Měření celkového dodaného tepla solárním systémem 

� Regulace dohřívání vody v zásobníku při nízkém výskytu slunečního záření 

 

U složitějších solárních systémů lze tuto jednotku propojit s PC, který umožní komfortnější 
ovládání a monitorování systému. Stejného systému (různou kombinací tepelných zdrojů) 
využívají i tzv. „inteligentní domy“.  
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Obr. 4-10 Schéma zapojení regulátoru se soustavou [26]    

 

4.4.4 Další součásti solárního systému 
 

V aktivních solárních systémech je krom kolektorů, zásobníku a regulátoru ještě řada dalších 
prvků: 

 

� Potrubí od kolektoru do zásobníku – používají se téměř jen měděné trubky. Je to 
proto, že trubky absorbéru jsou ve většinou měděné a při použití jiného kovu (ocel, 
zinek) by vznikala koroze. 

� Čerpadlo – nejčastěji se užívají čerpadla pro vytápěcí systémy. Některé firmy 
dodávají čerpadla s řízením otáček, které dobře přizpůsobují průtok vody intenzitě 
slunečního záření. V případě instalace solárního fotovoltaického panelu, bychom  
mohly využít stejnosměrný motor, který by byl z něj napájen. Tím by nám odpadla 
regulace teploty, protože čerpadlo by se spustilo, když intenzita záření dosáhne 
stanovené úrovně. Pak můžeme mluvit o samoregulujícím systému. Při dimenzování 
čerpadla na soustavu musíme brát v potaz jinou viskozitu teplonosné kapaliny, která 
se značně liší od vody a tlakové ztráty, které nám vzniknou v potrubí. 

� Ventily  

� Volitelné příslušenství -  průtokoměry, tlakoměry 
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V posledních letech se výrobci snaží montáž zjednodušit pomocí integrace jednotlivých 
komponentů do jednoho modulu, viz. Obr. 4-10. Tyto moduly se nazývají čerpadlové skupiny. 
Tyto moduly zabezpečují oběh teplonosné kapaliny v solárním okruhu, měření a regulování 
průtoku, dodržování maximálního přetlaku a umožňuje plnění a vypouštění okruhu. Je možné jej 
připojit přímo k měděnému potrubí v primárním okruhu. 

 

 

Obr. 4-11 Čerpadlová skupina s regulátorem S2 SRS3 [27]    

 

4.5 Realizace projektu 
 

Vakuové solární termické kolektory budou umístěny na střeše objektu a budou zapojeny sériově 
pro zamezení podprůtokům a větším tlakovým ztrátám. Toto zapojení nám zaručuje nominální 
průtok a celkovou vyšší účinnost systému. Bližší rozebrání zapojení můžeme najít v kapitole 
4.2.1 Zapojení kolektorů. Výstup z kolektorového pole bude vedeno ke speciální armatuře 
(izolovaný rozdělovač a směšovač kapaliny s vyrovnávačem tlaku), která bude přepouštět 
teplonosnou kapalinu do konkrétních nízkotlakých zásobníků teplé vody umístěných 
v jednotlivých bytech, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení teplé vody v zásobnících nebo jsme 
předešly přehřátí zásobníku. Krom zásobníku bude v bytech instalována též čerpadlová skupina 
M2 obsahující oběhové čerpadlo, ventily, průtokoměr a teploměr. Z každého zásobníku bude 
vyvedeno čidlo do elektronické regulační jednotky, která bude řídit a zaznamenávat chod celého 
systému. Konkrétně bude spínat jednotlivé čerpadlové skupiny a přizpůsobovat otáčky hlavního 
čerpadla primárního oběhu v kolektorech abychom dosáhli adekvátního průtoku kapaliny 
kolektorem vzhledem k intenzitě slunečního záření. Primární kolektorový okruh bude napojen na 
pojišťovací ventil, jehož úloha spočívá v ochraně systému před vysokým tlakem, který může být 
vyvolán vysokou teplotou v primárním okruhu. Pro zaručení bezpečného chodu musíme zde 
zařadit ještě regulační ventil, který bude napojen na samostatné teplotní čidlo vedoucí do 
regulátoru pro ochranu proti přehřátí systému. V případě několika po sobě jdoucích tropických 
letních dní se nám může primární okruh značně přehřívat a tento regulační ventil bude přepouštět 
přehřátou kapalinu do speciální chladící nádoby a bude do oběhu pouštět studenou teplonosnou 
kapalinu a vyrovnávat tak teplotu v primárním okruhu. 
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4.5.1 Celkové náklady projektu 
 

Tab. 5 Celkové náklady projektu pro jeho realizaci 

Prvek soustavy Cena za kus [Kč] Počet kusů Výsledná cena [Kč] 

Termický Kolektor 25 000 30 750 000 

Připojovací sada pro kolektorové pole 750 30 22 500 

Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory  6 145 8 49 160 

Nerezový zásobník pro TUV NTRR-300 72 000 31 2 232 000 

Expanzní nádoba TUV 100 l 6 000 5 30 000 

Rozvod teplonosné kapaliny po budově včetně izolace  299 000 1 299 000 

Teplonosná kapalina solarten super balení 200 l 15 000 2 30 000 

35 čidlový regulátor Deltasol MXX 30 000 1 30 000 

Teplotní odporové čidlo  480 35 16 800 

Čerpadlová skupina  M2 6 000 31 186 000 

Čerpadlo primárního okruhu 12 000 1 12000 

Rozdělovač a směšovač kapaliny s vyrovnávače tlaku 70 000 1 70000 

Soustava bezpečnostních ventilů s chladící nádobou 10 000 1 10000 

Celkové náklady [Kč] 3 737 460 
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5 DOTAČNÍ PŘÍSPĚVKY  

 

5.1 Program Zelená úsporám 
 

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být 
čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o 
podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků 
Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o 
podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na 
zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální 
rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. [28] 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím 
obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v 
novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových 
domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná 
čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním 
energetickém standardu. [28] 

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů 
Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace 
Programu je až 25 miliard korun. Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování 
podpory upravuje směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. [28] 

 

5.1.1 Členění programu 
 

A. Úspora energie na vytápění  
 

• A.1. Celkové zateplení  

V této oblasti jsou podporována opatření (zateplení obvodových konstrukcí, úprava otvorových 
výplní apod.) vedoucí k dosažení energeticky úsporného standardu budovy. Podmínkou 
poskytnutí podpory je dosažení vypočtené měrné roční spotřeby tepla na vytápění u rodinných 
domů nejvýše 70 kWh na m2 a u bytových domů nejvýše 55 kWh na m2 podlahové plochy. 
Zároveň je požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční spotřeby tepla na vytápění 
alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací. [28] 
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• A.2. Dílčí zateplení 

V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k úsporám energie na vytápění. Podmínkou 
poskytnutí podpory je dosažení alespoň 20 % snížení vypočtené hodnoty měrné roční spotřeby 
tepla na vytápění po realizaci těchto opatření oproti stavu před jejich realizací. Vyšší podpora je 
poskytována v případě dosažení minimálně 30 % snížení vypočtené hodnoty měrné roční 
spotřeby tepla na vytápění. Každé z opatření je (zateplení vybraných částí budovy – vnější stěny, 
střechy, podlahy, nebo jejich částí, instalace systému větrání s rekuperací odpadního tepla), která 
přispívají k dosažení požadavku na snížení hodnoty měrné roční spotřeby tepla na vytápění musí 
splňovat předem dané požadavky. [28] 

 

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu 

Zde se podporuje výstavba nových či změna stávajících obytných domů splňující pasivní 
energetický standard. Podmínkou je dosažení vypočtené hodnoty měrné roční spotřeby tepla na 
vytápění do 20 kWh na m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh na m2 podlahové 
plochy bytových domů. Podpora je poskytována jako fixní částka a to 250 000 Kč pro rodinný 
dům a 150 000 Kč na byt v bytovém domě. [28] 

Dotace se zde činí  v pasivním standardu s roční měrnou potřebou do 20 kWh na m2 s roční 
potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2. K pasivnímu domu dobrat téměř jakkoliv, pro 
udělení dotace je klíčový konečný stav, tedy dosažení pasivního standardu. Příjemcem podpory je 
v případě nové stavby první vlastník rodinného domu, nebo bytu v pasivním bytovém domě, 
v případě změny stavby pak vlastník. [28] 
 
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

• C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu 
a účinná tepelná čerpadla  

• C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel 
do novostaveb  

• C.3. Instalace solárně-termických kolektorů  

 

C.3. Instalace solárně-termických kolektorů  

 V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové 
domy, a to jak pouze pro přípravu teplé vody, tak také na přitápění. Podmínkou poskytnutí dotace 
je dosažení vypočteného solárního zisku alespoň 350 kWh na m2 plochy absorpční plochy 
kolektoru a celkem 1500 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh na jednu 
bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která 
slouží zároveň pro přitápění se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro 
celou instalaci zvýší 1,3 krát. [28] 
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D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou 
zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro 
daný objekt i při využití více z uvedených kombinací). [28] 

 

5.1.2 Dotace - fixní částka: 
 

pro rodinné domy 

  

• A.1. – celkové zateplení, MRST na vytápění 70 kWh na m2 = 1550 kč/m2 

• A.1. – celkové zateplení, MRST na vytápění 40 kWh na m2 = 2200 kč/m2 

 

• A.2. – dílčí zateplení, snížení MRST na vytápění o 20 % = 650 Kč/m2 

• A.2. – dílčí zateplení, snížení MRST na vytápění o 30 % = 850 Kč/m2 

 

• B. – 250 000 kč 

 

• C.1. - zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže = 50 000kč 

• C.1./C.2. – zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o 
požadovaném objemu = 80 000kč  

 

• C.1./C.2. – zdroj na biomasu se samočinou dodávkou paliva = 95 000kč 

• C.1./C.2. – tepelné čerpadlo země-vzduch, voda-voda = 75 000 kč 

• C.1./C.2. – tepelné čerpadlo vzduch-voda  = 50 000 kč 

 

 

• C.3 – solární systémy pro ohřev vody = 55 000 Kč 

 

 

Pro bytové domy 

• A.1. – celkové zateplení, MRST na vytápění 55 kWh na m2 = 1050 kč/m2 

• A.1. – celkové zateplení, MRST na vytápění 30 kWh na m2 = 1500 kč/m2 
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• A.2. – dílčí zateplení, snížení MRST na vytápění o 20 % = 450 Kč/m2 

• A.2. – dílčí zateplení, snížení MRST na vytápění o 30 % = 600 Kč/m2 

 

• B. – 150 000 kč 

 

• C.1. - zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže = 50 000kč 

• C.1./C.2. – zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o 
požadovaném objemu = 80 000kč  

 

• C.1./C.2. – zdroj na biomasu se samočinou dodávkou paliva = 25 000kč 

• C.1./C.2. – tepelné čerpadlo země-vzduch, voda-voda = 20 000 kč 

• C.1./C.2. – tepelné čerpadlo vzduch-voda  = 15 000 kč 

 

• C.3. – solární systémy pro ohřev vody: 25 000,- na bytovou jednotku 
• C.3. – solární systémy pro ohřev vody a vytápění: 35 000,- na bytovou jednotku 

5.1.3 Podmínky pro získání dotace 
 

• Žadatel se čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z 
tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími 
ekologickými parametry. 

• podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. 
• Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jejím průběhu nebo do 

12-ti měsíců po jejím ukončení, uvedením zařízení do trvalého provozu doloženým 
příslušným protokolem. [28] 

 

5.2 Operační program Životní prostředí  
 

5.2.1 Forma programu 
 

Operační program Životní prostředí je tématickým programem, ze kterého je možné čerpat 
finanční prostředky formou nevratných dotací na velmi široké spektrum enviromentálních typů 
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projektů. Podpora bude realizována na celém území České Republiky. Výjimkou je prioritní osa 
5, 6 a 7 – zde bude podpora realizována na celém území ČR kromě území hl. m. Prahy. [29] 

5.2.2 Výše podpory  

� podpora poskytovaná formou dotace 
� do maximální hranice 90% celkových způsobilých veřejných výdajů 
� minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč                     

( výjimky u prioritní osy 1) [29] 

 

 

Tab. 6  Prioritní osy programu životního prostředí  [29] 

Prioritní osa Název prioritní osy Oblast podpory 

Prioritní osa 1 
Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní 

Snížení znečištění vod 
Zlepšení jakosti pitné vody 
Omezování rizika povodní 

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a 
omezování emisí 

Zlepšení kvality ovzduší 
Omezování emisí 

Prioritní osa 3 
Udržitelné využívání zdrojů 
energie 

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 
elektřiny 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry 

Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých 
ekologických zátěží 

Zkvalitnění nakládání s odpady 
Odstraňování starých ekologických zátěží 

Prioritní osa 5 
Omezování průmyslového 
znečištění a snižování 
environmentálních rizik 

Omezování průmyslového znečištění 

Prioritní osa 6 
Zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
Podpora biodiverzity 
Obnova krajinných struktur 
Optimalizace vodního režimu krajiny 
Podpora regenerace urbanizované krajiny 
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod 

Prioritní osa 7 
Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu 

Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, 
poskytováníenvironmentálního poradenství a 
environmentálních informací 
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5.2.3 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

 

Prioritní osa 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE (Obnovitelných zdrojů energie) pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny. Rozhodující potenciál využívání energie z OZE je v 
podmínkách České republiky zejména v oblasti tepla. Výroba a využívání tepla z OZE 
představuje nákladově efektivní řešení pro dosažení stanovených cílů; systém podpory přispěje 
ke konkurenceschopnosti tohoto ekologicky přijatelného řešení. Vysoká počáteční investice do 
opatření využívající OZE je spolu s nedostatečnou kapitálovou vybaveností, zejména obcí, 
příčinou pomalého rozvoje instalací OZE. [29] 

Podporované aktivity: 
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívající OZE  

• výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících 
0ZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou 
centrální výrobny paliv včetně technologie,  

• výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení 
a ohřev teplé vody.  

• V rámci oblasti podpory nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a 
rodinných domech.  

3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívající OZE  

• instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, 
• výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, 
• výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), 
• výstavba větrných elektráren  
• výstavba geotermálních elektráren. 

3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla 
využívající OZE.  

• instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně 
technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,  

• instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní 
cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),  

• kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie. [29] 
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6 ZÁVĚR 
 

6.1 Současný stav 
 

V současnosti je u nás v provozu přes 400 solárních termických systemů [32]. Průkazný  údaj 
o jejich celkové ploše pro poslední 3 roky není, protože Ministerstvo Průmyslu a Obchodu již  
tato čísla nezveřejňuje. Můžeme ale srovnat vývoj od roku 2003 – 2008: 

Tab.7 Celková instalovaná plocha v ČR [30] 

Celková instalovaná plocha činých slunčních kolektorů v ČR v m2 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ploché zasklené 52 228 60 657 73 768 90 647 109 547 135 561 

Vakuové trubicové 6 000 7 768 10 121 13 663 19 763 28 274 

Koncentrační 727 745 805 805 805 815 

Celkem 58 955 69 170 84 694 105 115 130 115 164 650 
 

  

Tab. 8 Vývoj podpory státního fondu v ČR [30] 

Vývoj podpory státního fondu ČR 
Rok 2006 2007 2008 

Počet dotovaných instalací 535 917 2 224 

jejich instalovaná plocha v m 4 245 6 239 13 927 
 

Na tabulkách 7. a 8. Můžeme vidět rapidní vzestup poptávky po solárních systémech. Od roku 
2006 zde sehrála svou roli i finanční podpora státního fondu.  

 

 

6.2 Shrnutí systému dotací 
 

Od roku 2006 vznikly první dotace na podporu projektů v rámci úspor energií a podporu 
ekologie. Hlavním programem dotací v ČR je program Zelená úsporám, který ovšem na konci 
roku 2010 definitivně zastavil podporu projektů na bytové domy. Dalším dotačním programem u 
nás je Operační program životního prostředí.  
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6.2.1 Dotace z programu zelená úsporám 
 

Po splnění podmínek a obecných pokynů pro udělení dotaci, můžeme počítat s dotací dle 
oddělení C3 v rámci programu Zelená úsporám s 25 tisíci na jednu bytovou jednotku v bytovém 
domě, což činí dle rovnice 6.1 celkově 775.000 Kč na celý bytový dům. Pokud budeme chtít 
systém s co největším ziskem ze solární energie, tak to bude vcelku nákladný projekt, ale s touto 
finanční podporou už se to nejeví tak nedosažitelně pro všechny obyvatele domu.  

 

 

                             
KčPDcelk 000.77531.000.25.S ===

                                  (6.1) 

 

 

Kde: 

 Scelk – celková suma dotovaná státem na náš bytový dům [Kč]; 

 D – dotace na bytovou jednotku za ohřev a přitápění solární energií [Kč]; 

 P – počet bytových jednotek v domě [-]; 

 

 

6.2.2 Dotace z Operačního programu životního prostředí 
 

Podpora v rámci prioritní osy 3.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE, bude 
poskytována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena na základě finanční 
analýzy u projektů generujících příjmy. Maximální hranice je 85 % celkových způsobilých 
veřejných výdajů. Minimální investice do celkového zařízení je 0,3 mil. Kč. Maximální dotace 50 
mil. Kč v této oblasti se vztahuje na jeden projekt a zároveň na jednoho žadatele za celé sedmileté 
programové období. Po podání žádosti se přizná plná výše dotace pro daný projekt a následně se 
strhávají dotace dle prospěšnosti a účinnosti systému. Pro náš systém ohřevu TUV v bytovém 
domě bychom mohli dostat jednorázovou dotaci kolem 1.000.000 Kč. [29] 
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6.3 Závěry práce a její přínos 
 

Dle mého názoru je investice do vlastního bydlení jedna ze základních věcí, na které by 
měl člověk myslet, už jen z hlediska financí a v tomto případě i z hlediska ekologického. Když si 
vezmeme vývoj nákladů na teplo, jenž je znázorněn na obr. 5-1,tak je pravděpodobné, že ke 
zlevnění energií a tudíž i nákladů na ohřev vody se pravděpodobně nedočkáme, jelikož hlavním 
faktorem ovlivňující cenu tepelné energie je vývoj ceny variabilních nákladů, především ceny 
plynu. Záruka funkčnosti systému je až 10 let a životnost dosahuje přes 20 let. To je zřejmě 
hlavní důvod proč investovat do systému soláně-termických kolektorů. Časem se z toho může 
stát lepší investice, než ve kterou jsme doufali, protože při dalším zdražování tepla nebudeme 
muset sahat tak hluboko do kapsy, jelikož naše cena tepla ze slunce zůstane stejná. 

 

 

 

Obr. 6-1 Vývoj nákladů v ceně tepelné energie [31] 

 

 

6.4 Význam a využití dosažených výsledků 
 

Námi navrhnutý systém není levnou záležitostí a to zvláště z důvodu požití vakuových 
trubicových kolektorů a nízkotlakého zásobníku s voskem pro TUV. Ten je sice 2x dražší než 
klasické zásobníky, ovšem je srdcem tohoto projektu a zvyšuje celkovou účinnost celého systému 
zvláště v jarním a podzimním období, kdy je míra intenzity slunečního záření citelně slabší. 
Celková investice do systému bez dotací by pak byla 120.563 Kč na jeden byt (dle tab. 5 Celkové 
náklady projektu pro jeho realizaci). Ovšem společně s dotací Operačního programu životního 
prostředí se nám tato částka sníží na 83.305 Kč, což je daleko příznivější a hlavně přijatelnější 
pro investora, neboli majitelé bytů v bytovém domě. Program Zelená úsporám je zde uveden 
pouze informativně, protože v průběhu mého semestrálního projektu byl zastaven.  
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