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Abstrakt 

Stanovení solárního pokrytí u rodinných a bytových domů je velice komplexní 

záležitost, kdy mezi hlavní kritéria patří odběrový profil elektrické energie a velikost 

instalovaného solárního systému. Diplomová práce se zabývá porovnáním solárního 

pokrytí uživatelské elektrické energie bez možnosti akumulace do elektrických 

akumulátorů či teplé užitkové vody. Hlavní metoda použitá v této práci je za pomocí 

generování náhodného odběrového profilu uživatelské elektrické energie, který generuje 

data v minutových intervalech pro celý jeden kalendářní rok, dále v případě bytových 

domů je využito typových diagramů dodávek elektrické energie a výpočtových vztahů 

uvedených v publikaci „Fotovoltaika pro budovy“ od Ing. Kamila Staňka, Ph.D.[15].     

  Z analýzy bylo zjištěno, že v případě rodinných domů se solární pokrytí pohybuje 

v závislosti na pobytu osob v domácnosti, kdy největších hodnot dosahují domácnosti, ve 

kterých se obyvatelé pohybují převážně doma. Při instalaci fotovoltaického systému 

s dvojnásobnou produkcí elektrické energie než je jejich spotřeba, dosahuje solární 

pokrytí hodnot 25 % až 38 % pro osoby pohybující se převážně doma v závislosti na 

množství využívaných domácích spotřebičů a obsazenosti domácnosti. V případě osob, 

převážně pohybujících se přes den mimo svůj domov je to pak 18 % až 23 %. U bytových 

domů, kdy se fotovoltaický systém umisťuje na celou plochu střechy objektu, by pak 

solární pokrytí celkové spotřeby uživatelské elektrické energie u pětipodlažního bytového 

domu bylo od 21 % do 28 %, a se zvyšující se výškou a spotřebou objektu, by solární 

pokrytí klesalo.  

  Dále práce ukazuje rozdíly mezi jednotlivými metodami stanovení profilů odběru 

elektrické energie, kdy je vidět značné zkreslení dat z průměrovaných typových diagramů 

dodávek elektrické energie. Tato práce by se dále mohla rozšířit o analýzu s možností 

akumulace do akumulátorů nebo do teplé vody, či jiný způsob využití elektrické energie. 

Abstract           

 Determination of solar coverage in family and apartment buildings is a very 

complex matter, where the main criteria include the consumption profile of the electric 

energy and the size of the installed solar system. This diploma thesis deals with the 

comparison of the solar coverage of the user's electricity without the possibility of 

accumulation in electric accumulators or hot service water. The main method used in this 

work is by generating a random sampling profile of user electric energy that generates 



data in minute intervals for the whole of one calendar year, furthermore in the case of 

apartment houses the type of electricity supply and calculation relations given in the 

publication "Photovoltaics for buildings" by Ing. Kamil Staněk, Ph.D. [15]. 

  The analysis found that, in the case of family houses, solar coverage varies 

depending on the residence of the household, where the highest values are achieved by 

households in which the ocupants are mostly in house. When installing a photovoltaic 

system with twice as much power than its consumption, solar coverage of 25% to 38% is 

achieved for people moving mostly at home depending on the amount of household 

appliances and household occupancy. In the case of people mostly moving outside the 

home, it is 18% to 23%. For residential buildings where the photovoltaic system is placed 

over the entire roof area of the building, the solar power consumption of the five-storey 

apartment building would be between 21% and 28%, and with the increasing height and 

consumption of the building, solar coverage would decrease.  

 Further, the thesis shows the differences between the individual methods of 

determination of the electric energy consumption profiles, when there is a significant 

distortion of the data from the average energy supply type diagrams. This work could be 

extended by analysis with the possibility of accumulation in accumulators or in hot water, 

or other way of using electrical energy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELČIN 

 

AFV [m2] Činná plocha fotovoltaických panelů 

B [-] Koeficient zohledňující pořadí dne v roce 

E [-] Odchylka vlivem nerovnoměrnosti rotace 

EFV [kWh/rok] Množství vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem 

EUŽ [kWh/rok] Celková uživatelská elektrická energie spotřebovaná za 1 rok 

Gb [W/m2] Přímé sluneční ozáření na vodorovnou rovnu 

GbT [W/m2] Přímé sluneční ozáření na danou plochu 

Gd [W/m2] Difuzní sluneční ozáření na vodorovnou rovnu 

GdT [W/m2] Difuzní sluneční ozáření na danou plochu 

Gm [W/m2] Střední sluneční ozáření 

Gnom [W/m2] Záření použité při stanovení NOCT 

Gref [W/m2] Referenční sluneční ozáření 

GrT [W/m2] Odražené sluneční ozáření na danou plochu 

GT 
[W/m2] 

Celkové sluneční ozáření dopadající na obecně orientovanou skloněnou  
plochu 

HbT,rok [kWh/m2rok] Roční dávka přímého slunečního ozáření na obecně orientovanou plochu 

HdT,rok [kWh/m2rok] Roční dávka difuzního slunečního ozáření na obecně orientovanou plochu 

HrT,rok [kWh/m2rok] Roční dávka odraženého slunečního ozáření na obecně orientovanou plochu 

HT [W/m2] Hodinová dávka slunečního ozáření 

Lloc [°] 
Zeměpisná délka, ke které je vztažen standartní čas v příslušné zeměpisné  
délce 

Lst [°] Zeměpisná délka, ke které je vztažen sluneční čas daného místa 

NOCT [°C] Jmenovitá provozní teplota fotovoltaického panelu 

Ppk [Wp] Špičkový výkon fotovoltaického systému 

Ppk1 [Wp] Špičkový výkon jednoho fotovoltaického panelu 

SČ [min] Standartní čas v příslušné zeměpisné délce 

Ss [m2] Půdorysná plocha střechy 

ST [min] Sluneční čas daného místa 

U [W/m2*K] Součinitel prostupu tepla fotovoltaickým panelem 

np [-] Množství fotovoltaických panelů 

n [-] Pořadí dne v roce 

te,s [°C] Průměrná teplota v době slunečního svitu 

k [-] Součinitel pro daný fotovoltaický panel 
p [%] Srážka vlivem elektrických ztrát 

sA [-] Stupěň pokrytí střechy fotovoltaickými panely 

tFV [°C] Teplota fotovoltaického panelu 

tFV,NOCT [°C] Teplota fotovoltaického panelu při NOCT 

te [°C] Teplota okolí 

h [°] Výška slunce nad obzorem 



αD [°] Návrhový úhel 

β [°] Naklonění roviny (fotovoltaických panelů) 
γ [°] Azimut roviny (fotovoltaickýc panelů) 
γ [%/K] Teplotní výkonový součinitel 

γs [°] Azimut slunce 

δ [°] Sluneční deklinace 

ΔηG [%] Pokles účinnosti s pokledem ozáření 

ηFV [%] Účinnost fotovoltaických panelů 

ηref [%] Referenční účinnost fotovoltaického panelu 

θ [°] Úhel dopadu slunečního záření 
ρ [%] Odrazivost fotovoltaických panelů 

ρg [-] Odrazivost terénu 

τ [°] Sluneční časový úhel 
φ [°] Zeměpisná šířka 
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1 Úvod 

Množství spotřebované elektrické energie se globálně stále zvětšuje a je několik 

možností jak zajistit dostatek této energie. Elektrickou energii lze získat ze zdrojů 

fosilních paliv, z jejichž spalovacích procesů vznikají škodlivé emise a zároveň se jedná 

o dočasný zdroj, neboť fosilní palivo není v neomezeném množství, nehledě na 

skutečnost, že spalování fosilních paliv přispívá ke zvyšování koncentrace CO2 v 

atmosféře. Dále lze získávat elektrickou energii z jaderných zdrojů, přičemž se do 

ovzduší nevypouští takové emise jako u fosilních paliv (jsou takřka bezemisní), ale hrozí 

zde kontaminace radioaktivitou okolí z možné havárie, navíc zde je problém kam 

s radioaktivním odpadem.  

  Elektrickou energii lze ale vyrábět i z obnovitelných zdrojů energie tak, aby se co 

nejméně zatěžovala Země a její ekosystém. Elegantním řešením se může jevit použití 

fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů či bytových domů pro částečné krytí 

jejich spotřeby elektrické energie. S rostoucím zájmem o tyto aplikace je potřeba jejich 

navrhování řešit s větší správností výpočetních postupů. Tato diplomová práce se zabývá 

analýzou fotovoltaických systémů generující elektrickou energii bez akumulace do 

bateriových uložišť, nebo teplé vody [1].  

   Pokud budova nemá elektrické vytápění, nebo elektrický ohřev teplé vody, 

uživatelská spotřeba elektrické energie hlavě hlavní roli při návrhu a zhodnocení 

efektivity navrženého FV systému. Mezi hlavní úskalí problému se zhodnocením 

efektivity patří určování odběrového profilu, který nelze zcela paušalizovat a je pro 

každou domácnost různý. Správnost energetické bilance je tedy silně ovlivněna použitým 

časovým krokem. [1] V této práci je použitý hodinový a minutový časový krok, neboť již 

při denním početním kroku se vnáší velká chybovost.  
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2 Obnovitelné zdroje energie 

Mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) se řadí zdroje, které jsou takřka nevyčerpatelné, 

jako jsou právě energie slunečního záření, větru, vody, nebo biomasy a další. 

• Vodní elektrárny 

Z vodních elektráren to jsou například průtočné, které využijí přirozený průtok vody, 

který je poháněn gravitací Země. Dále jsou to akumulační vodní elektrárny, kde samotná 

akumulace a výškový rozdíl hladin je zajištěn pomocí hráze. Posledním podobným typem 

jsou elektrárny přečerpávací, kde se v době přebytku elektrické energie voda přečerpá do 

výše položené nádrže a v době potřeby elektrické energie se přepouští voda zpět do 

spodní nádrže a tím se roztáčí turbína spolu s generátorem elektrické energie. U dalšího 

typu se nevyužívá gravitace samotné Země, ale gravitace Měsíce, kdy se za pomocí 

rozdílů výšek u přílivu a odlivu (který například u Nového Skotska v USA může být až 

20 m) dosahuje potřebné kinetické energie. Tento poslední typ vodních elektráren není 

až tak rozšířen, neboť je zapotřebí vysoká technologická vybavenost.[2] 

• Větrné elektrárny 

Větrné elektrárny se dají rozdělit podle principu fungování na vztlakové a odporové, 

které jsou z historického hlediska starší. U odporových samotné lopatky roztáčí rozdíl 

působících sil v důsledku jejich různého odporu vůči proudícímu vzduchu (dáno různým 

tvarem a natočením lopatek). U vztlakového principu, který je v dnešní době 

nejpoužívanějším principem, je to pak aerodynamická síla, která  roztáčí vhodně zahnuté 

lopatky rotoru. Samotné turbíny se pak instalují v horizontálním či vertikálním směru, 

kdy horizontální umístění turbíny dosahuje vyšších účinností.[3]  
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• Sluneční elektrárny 

Solární elektrárny využívají energie přímo z dopadající energie na povrch Země ze 

Slunce. Velkou nevýhodou oproti ostatním zdrojům je závislost na slunečním záření, 

které je pouze ve dne, protože většina fotovoltaických panelů absorbuje pouze viditelné 

záření.  

3 Solární energie 

U výroby energie ze slunečního záření se uplatňuje fotovoltaického principu, který 

vzniká tehdy, kdy na fotovoltaický článek dopadají fotony slunečního záření. Po dopadu 

fotonů na článek jsou z krystalické mřížky obou vrstev polovodičů (polovodič typu P – 

anoda; polovodič typu N – katoda) uvolňovány elektrony, které se hromadí ve vrstvě N a 

tím mezi oběma vrstvami vzniká elektrické napětí o hodnotě 0,5-0,6 V. Pro navýšení 

požadovaného elektrického napětí se fotovoltaické články zapojí do série v libovolném 

počtu. Pokud se články zapojí paralelně, získá se vyšší elektrický proud. V praxi se 

kombinují sériové a paralelní zapojení, aby se získalo požadovaných hodnot. Aby mohl 

být elektron z krystalické mřížky uvolněn, musí mít foton, který dopadne na fotovoltaický 

článek, minimální energii 1,12 eV (hodnota 1,12 eV náleží křemíkovému článku, kdy nad 

tuto hodnotu je foton schopen překonat zakázané pásmo). Samotná energie fotonů je 

úměrná vlnové délce dopadajícího záření, kdy hodnota 1,12 eV náleží právě 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Obr.  3.1 Spektrum slunečního záření po průchodu atmosférou [4] 
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infračervenému záření o vlnové délce 1105 nm. Tedy záření, které má delší vlnovou délku 

než zmíněná hodnota projde křemíkovým článkem bez absorbce a záření s kratší vlnovou 

délkou dopadne na křemíkovou strukturu a způsobuje vznik elektronu spolu s „dírou“. 

Zbylá energie z pohlceného záření se přemění na teplo, které je v tomto případě 

nežádoucí, neboť se se zvyšující teplotou fotovoltaické panely snižují svou účinnost 

vyrábět elektřinu. Na Obr. 3.1 je graf spektra slunečního záření po průchodu atmosférou 

a zároveň je zde vyznačena hranice absorbce krystalických článků, která je v oblasti 

viditelného světla.[4] 

 

4 Fotovoltaické panely 

V dnešní době je na trhu několik technologických typů fotovoltaických panelů: 

• Krystalické 

 

• Tenkovrstvé 

 

• Vícevrstvé 

 

• Organické 

 

Jak samotný název prvního technologického typu napovídá, vyrábí se z krystalického 

křemíku. Další technologie jsou založeny na bázi nanášení vrstev různých vhodných 

prvků, v případě organických je to například tenká vrstva směsi aktivního organického 

materiálu na bázi polymeru [5]. Na obrázku Obr. 4.2 je zobrazen grafický vývoj 

Obr.  4.1 Vizuální přehled jednotlivých technologií 
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fotovoltaických panelů, kde se ročně zaznamenávaly nejúčinnější aplikace při 

laboratorních podmínkách. 

Momentálně nejčastěji využívanými panely jsou právě krystalické fotovoltaické 

panely, avšak jsou omezeny teoretickou maximální účinností, kterou stanovil americký 

fyzik William Bradford Shockley mírně nad 30%. Tato limitní účinnostní hranice se 

nazývá Shockleyův–Queisserův limit a závisí na použitém spektru záření a na zakázaném 

pásu použitého  polovodiče. Tato teoretická účinnost je u dvouvrstvých okolo 42 % a 

třívrstvých 49 %. Limit pro nekonečný počet vrstev by pak byl 86 % (teoreticky se dá 

tedy říci, že při maximální účinnosti by se při slunečním záření o  intenzitě 1000 W/m2 

by se z fotovoltaického článku o ploše 1 m2 získalo maximálně 860 W). [6]  
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Obr.  4.2 Vývoj laboratorních účinností fotovoltaických panelů [7] 
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4.1 Krystalické panely (I. Generace) 

Krystalické fotovoltaické panely jsou skládány z několika součástí (Obr. 4.3), 

z nichž nejdůležitějším jsou křemíkové články, popřípadě deska s nanesenou vrstvou 

křemíku. Další součásti krystalického fotovoltaického panelu:  

• vysoce odolný rám z hliníku se skleněnou výplní, který musí být schopen 

propouštět využitelnou část slunečního spektra [8]. 

• laminační fólie, nejčastěji vyrobená z ethylen-vinyl-acetátu (EVA), za tepelného 

působení jsou dvě tyto fólie zataveny po obou stranách fotovoltaických článků 

s výjimkou tenkovrstvých, kdy je tato fólie použita pouze jedna [8]. 

• podkladová vrstva, nejčastěji z plastu popřípadě ze skla, které více chrání články 

před degradací, ale celý panel nabírá tak na hmotnosti [8]. 

• připojovací box, který je většinou umístěn na zadní straně panelu, který všechnu 

energii zpřístupňuje do obvodu. Někdy bývá nahrazen výkonným optimizérem 

nebo mikrostřídačem [8]. 

  

Obr.  4.3 Součásti fotovoltaického krystalického panelu 
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Na celkové množství vyrobené elektrické energie u krystalických panelů má také 

veliký podíl zastínění a to tím, že pokud je i malá část panelu zastíněná, může výsledný 

výkon snížit až o 30 %, což je velmi nežádoucí vlastnost. Proto se při projektování dává 

důraz na důkladný výběr umístění, aby v případě slunečního svitu nevrhal například 

domovní komín svůj stín na daný fotovoltaický panel. 

Monokrystalické články (m-Si) 

Jsou vyráběny z jednoho velkého ingotu křemíkového krystalu (Obr. 4.4). 

Křemíkový ingot má válcovitý tvar, a proto se musí oříznout na požadované rozměry 

(nejčastěji je to čtverec o délce strany 156 mm) a touto úpravou vznikají značné 

materiálové ztráty. Poté je z takto připraveného polotovaru možno nařezat 

monokrystalické destičky tloušťky 0,2 – 0,3 mm, které se instalují do fotovoltaických 

monokrystalických panelů. Jelikož je monokrystalický článek vyroben z jednoho kusu, je 

jeho čistota veliká a tudíž i účinnost je oproti ostatním metodám lepší. Výhodou 

monokrystalických článků je kromě vyšší účinnosti, vlastnost pomalejší degradace panelu 

v závislosti na času a jeho čistá struktura dopomáhá k větší estetičnosti. Účinnosti těchto 

článků komerčně prodávaných je v rozmezí 16-20 %. [9] 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4.4 Křemíkový ingot po vytažení pece (vlevo nahoře); již po mechanických 
úpravách (vpravo dole) [9] 
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 Mezi hlavní výhody monokrystalických panelů tedy patří jejich vysoká účinnost, 

kdy podle obrázku Obr. 4.2 je jejich laboratorní účinnost zhruba o 5 % nad 

polykrystalickými panely. 

Polykrystalické články (p-Si) 

 Jsou vyráběny podobně jako monokrystalické, s rozdílem, že u polykrystalických 

článků se nechává vykrystalovat množství menších křemíkových krystalů, které se 

později se tavením spojí v celek, z kterého jsou stejným způsobem nařezány 

polykrystalické články. Struktura těchto článků není tak jednolitá jako u monokrystalu, a 

jsou zde vidět přechody mezi jednotlivými částmi. Porovnání mezi monokrystalickým a 

polykrystalickým článkem je zobrazeno na Obr. 4.5. Polykrystalické články jsou tedy 

částečně méně náročné na výrobu, ale cena se v dnešní době přibližuje monokrystalickým 

článkům. Svou účinností se pohybují těsně pod monokrystalickými články a to v rozmezí 

14-17 % (viz. Obr. 4.2). [10] 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  4.5 Porovnání vzhledu polykrystalického a monokrystalického článku 
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4.2 Tenkovrstvé články ( II. Generace) 

Výhodami tenkovrstvých fotovoltaických článků jsou menší nároky na čistotu, 

nižší nároky na výrobní teploty (200-600 °C), menší potřeba materiálu a v neposlední 

řadě možnost využití méně ušlechtilého podkladového materiálu (sklo, kov, …) 

v libovolném tvaru. U tenkovrstvých panelů se lokální zastínění panelů neprojevuje tak 

razantně jako u krystalických panelů. Při částečném zastínění jsou výsledné výkonové 

ztráty v řádech procent. 

4.2.1 Články z amorfního křemíku (a-Si) 

 Články z amorfního křemíku jsou vyráběny ve vakuové komoře při teplotě okolo 

200 °C, kde je pomocí napařování na skleněnou tabuli nanesena vrstva amorfního 

křemíku. Podkladový materiál může být různý, mimo skleněných tabulí to mohou být 

plastové či kovové tabule. Panely z amorfního křemíku dosahují zhruba poloviční 

účinnosti než je to u monokrystalických panelů. Výhodou panelů z amorfního křemíku je 

lepší schopnost odolávat vysokým letním teplotám, a tudíž jejich výkon neklesá s rostoucí 

teplotou  tak, jako u krystalických panelů. Jejich účinnosti v komerčním použití se 

pohybují okolo 5-8 %. Další výhody oproti krystalickým panelům jsou jejich vyšší 

energetická vytíženost z difuzního světla, nižší citlivost  na úhel dopadajícího světla, 

vysoká samočistící schopnost a v neposlední řadě jejich elegantní vzhled. To vše za 

zhruba poloviční ceny než u monokrystalických panelů. Na Obr. 4.6 je znázorněný 

typický fotovoltaický panel z amorfního křemíku. Tyto fotovoltaické panely se výborně 

uplatní u instalací, kde není možná instalace v ideálních polohách a je potřeba panely 

instalovat směrem na východ či západ. [10] 
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Další články II. generace 

Mezi další fotovoltaické články II. Generace patří tzv. CIS články, které se, již 

podle názvu, skládají z kombinace sloučenin mědi, inidia a selenu. Jak ukazuje Obr. 4.2, 

dlouhodobě patří tento typ ke špičce v oblasti tenkovrstvých článků s laboratorní 

účinností dosahující až 23 %, komerčně prodávané tyto články dosahují účinností 10 % 

až 13 %. CIS články mají oproti krystalickým článkům výhodu ve velikosti degradace 

vlivem času, přičemž krystalické články degradují o mnoho rychleji a jejich účinnost 

klesá rapidněji, než je to u právě CIS článků. Konstrukční tloušťka vrstvy pod aktivní 

tenkovrstvou vrstvou (například podkladního skla) je 2 – 4 mm. Na tu se poté nanese 

tenkovrstvý povlak o tloušťce 3 – 4 μm, přičemž samotný tenkovrstvý povlak CIS zabírá 

30 % - 50 % této vrstvy. [11], [13]  

  Dalším typem tenkovrstvých článků, které patří do článků II. generace jsou články 

s aktivní vrstvou teleruidu kadmia (CdTe). Tato technologie, podle webu  www.nrel.gov 

[7], je nejvíce vyráběným typem tenkovrstvých fotovoltaických panelů, nejspíš to bude 

tím, že je tato technologie nejlevnější. Stejně jako je to u CIS článku, tak CdTe články 

také nevykazují časovou degradaci. Tato levná technologie má oproti ostatním celkem 

nízkou výslednou účinnost, která se pohybuje mezi 7 % až 9 %, laboratorní účinnosti se 

pohybují za ideálních podmínek okolo 22 %.  Na Obr. 4.7 je znázorněno schéma tohoto 

 

Obr.  4.6 Tenkovrstvý fotovoltaický panel (a-Si) 
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 typu článku, kde sklo má funkci krytí a ochrany před venkovními podmínkami, vrstva 

CdTe je primární fotokonverzní vrstva, která pohltí nejvíce slunečního viditelného světla 

a ostatní vrstvy, jako například SnO2Cd2SnO4, zvyšuje množství pohlceného záření a 

podporuje transport elektrického proudu. Vrstvy SnO2Cd2SnO4 i CdS jsou průhledné 

vrstvy, proto nebrání světlu v prostupu ke spodní, primární vrstvě, která leží na podkladu, 

který již světlo dál nepropustí (v tomto případě na měděném podkladu, ale mohou být i 

jiné kovy).[12], [13] 

4.3 Vícevrstvé články (III. generace) 

Třetí generace fotovoltaických článků se snaží o maximální využití energie spektra, 

kdy se skládají vhodné materiály, které mají jiné zakázané pásmo tak, aby na sebe 

navazoval. Mezi nejprozkoumanější články třetí generace patří tandemové články. 

Mikrokrystalické (tantemové) články obsahují jak krystalické tak amorfní vrstvy a tím 

tenkovrstvému panelu zvyšují účinnost při zachování tepelných vlastností amorfního 

křemíku. Mají tedy 2 a více aktivních vrstev, tudíž dokáží absorbovat širší pásmo 

vlnových délek světla než jednovrstvé články. Jejich výroba je náročnější jak procesně, 

tak finančně, a proto se používají spíše pro solární aplikace, kde se na daný solární článek 

soustřeďuje přes optickou čočku sluneční záření o vyšší intenzitě, než je tomu přirozeně 

možné. [13] 

  Zvýšený zájem o organické (polymerní) solární články v poslední době narůstá 

hlavně díky jejich všestrannosti, potenciální lehké váze, libovolných tvarech a jejich 

průhlednosti. To vše je dosažitelné s velmi nízkými (v porovnání s jinými typy 

fotovoltaických článků) výrobními náklady. Jejich využití se převážně objevuje v solární 

spotřební elektronice, dále jako integrovaná fotovoltaika ve stavebnictví, ve skleníkách a 

obecně tam, kde je obecně složité použít „klasickou“ fotovoltaiku. Nevýhodou je však 

Obr.  4.7 Schéma CdTe článku 
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jejich nízká účinnost, která se dle Obr. 4.2 pohybuje na spodní hranici škály všech typů 

fotovoltaických článků.[13],[14]  

 

5 Umisťování fotovoltaických panelů 

Ideální poloha fotovoltaických panelů pro získání co největšího zisku je přímá jižní 

orientace, γ=0 ° ±10 °, při naklonění panelů β= 30 ° až 35 °. Na Obr. 5.1 jsou graficky 

znázorněny roční hodnoty vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem o 

špičkovém instalovaném výkonu 2,8 kWp, což by odpovídalo počtu 10-ti 

polykrystalických panelů popsaných v kapitole 7.2. Pole je počítáno pro rozsah východ – 

jih –západ (azimut) a v horizontálním směru je to pak od naklonění panelů  0 ° do 90 °  po 

5 ° (sklon).   

 Pro instalace na rodinné domy se tedy umisťují v převážné většině ve sklonu 

střechy, která je v jistých mezích vyhovující pro získání maximálního využití 

fotovoltaického systému při orientaci, kterou střecha poskytuje. U bytových domů je 

potřeba brát v úvahu to, že většina má plochou střechu  a proto je potřeba se zamyslet nad 

co nejvhodnějším sklonem a návrhovým úhlem panelů, aby si navzájem při nízké výšce 

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19

5 2,18 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,25 2,24 2,23 2,22 2,20 2,19

10 2,16 2,19 2,21 2,24 2,26 2,28 2,30 2,31 2,32 2,32 2,32 2,32 2,31 2,29 2,27 2,25 2,23 2,20 2,18

15 2,13 2,17 2,21 2,25 2,28 2,31 2,33 2,35 2,37 2,37 2,37 2,36 2,35 2,33 2,30 2,27 2,23 2,19 2,15

20 2,10 2,15 2,20 2,25 2,29 2,33 2,36 2,38 2,40 2,41 2,40 2,39 2,38 2,35 2,32 2,27 2,23 2,18 2,13

25 2,06 2,13 2,19 2,24 2,29 2,34 2,37 2,40 2,42 2,43 2,43 2,41 2,39 2,36 2,32 2,27 2,22 2,16 2,10

30 2,03 2,10 2,17 2,23 2,29 2,34 2,38 2,41 2,43 2,43 2,43 2,42 2,40 2,36 2,32 2,26 2,20 2,13 2,06

35 1,98 2,06 2,14 2,21 2,27 2,33 2,37 2,40 2,42 2,43 2,43 2,42 2,39 2,35 2,31 2,25 2,18 2,10 2,02

40 1,94 2,03 2,11 2,18 2,25 2,30 2,35 2,38 2,40 2,42 2,41 2,40 2,38 2,33 2,28 2,22 2,15 2,07 1,98

45 1,89 1,98 2,07 2,14 2,21 2,27 2,32 2,35 2,37 2,39 2,38 2,37 2,35 2,31 2,25 2,19 2,11 2,03 1,93

50 1,84 1,93 2,02 2,10 2,17 2,23 2,27 2,31 2,33 2,35 2,34 2,33 2,30 2,27 2,21 2,14 2,07 1,98 1,88

55 1,78 1,88 1,97 2,05 2,12 2,18 2,22 2,26 2,28 2,29 2,29 2,28 2,25 2,22 2,16 2,10 2,02 1,93 1,83

60 1,73 1,82 1,91 1,99 2,06 2,12 2,16 2,19 2,21 2,23 2,23 2,22 2,19 2,15 2,10 2,04 1,96 1,87 1,77

65 1,66 1,76 1,85 1,92 1,99 2,04 2,09 2,12 2,14 2,15 2,15 2,14 2,12 2,08 2,04 1,97 1,90 1,81 1,71

70 1,60 1,69 1,78 1,85 1,92 1,97 2,01 2,03 2,05 2,06 2,06 2,06 2,04 2,01 1,96 1,90 1,83 1,74 1,65

75 1,53 1,62 1,70 1,77 1,83 1,88 1,92 1,94 1,95 1,96 1,97 1,96 1,95 1,92 1,88 1,82 1,75 1,67 1,58

80 1,46 1,55 1,62 1,69 1,74 1,79 1,82 1,84 1,85 1,86 1,86 1,86 1,85 1,83 1,79 1,74 1,67 1,60 1,50

85 1,39 1,47 1,54 1,60 1,65 1,69 1,71 1,73 1,73 1,74 1,75 1,75 1,75 1,73 1,70 1,65 1,59 1,51 1,43

90 1,31 1,38 1,45 1,51 1,55 1,58 1,60 1,61 1,61 1,62 1,63 1,63 1,63 1,62 1,60 1,55 1,50 1,43 1,36

Azimut fotovoltaických panelů γ [°]
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Obr.  5.1 Grafické pole roční vyrobené elektrické energie FV systémem o instalovaném výkonu 2,8 kWp 
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slunce nestínily. Návrhový úhel �� �°� definuje rozestupy mezi jednotlivými řadami 

panelů a je zobrazen na Obr. 5.2, přičemž čím je úhel nižší, tím jsou rozestupy mezi 

řadami větší. V praxi se návrhový úhel často volí rovný výšce slunce nad obzorem 

v poledne zimního slunovratu, což je 21. prosince [15]. Pro konkrétní aplikace v Praze je 

návrhový úhel �� =16,5 ° a při β= 30 ° naklonění panelů vcelku ideální kombinace a 

ztráty produkce vlivem vlastního stínění panelů se pohybují mezi  

3 % až 4 %, což je akceptovatelné. [15]  

 Po přepočítání vychází plošná hustota instalace, což je celková plocha panelů 

vztažená k ploše střechy: 

�	 =  
 �� (�)
�� (��) + cos (�)��� = 
 �� (��)

�� (��,!) + cos (30)��� = 0,39  (5.1) 

kde:  �	  stupeň pokrytí střešní plochy      [-] 

�  sklon fotovoltaických panelů      [°] 

��  návrhový úhel        [°] 

Pokud plocha fotovoltaického panelu je 1,62 m2 a bude se instalovat na plochou 

střechu o výměře 100 m2 při plošné hustotě instalace 0,39, bude celkový počet panelů: 

%& = '(∙�*
	+,

= ���∙�,�-
�,�. = 24 1�       (5.2) 

Obr.  5.2 Problematika zastínění panelů na horizontální střeše 
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kde:  %&  počet panelů        [ks] 

2�  půdorysná plocha střechy      [m2] 

�	  stupeň pokrytí střešní plochy      [-] 

345  činná plocha jednoho fotovoltaického panelu   [m2] 

6 Fotovoltaické systémy 

Fotovoltaický systém, který se skládá z několika fotovoltaických panelů, se nazývá 

fotovoltaická elektrárna. Tyto elektrárny jsou složeny z několika prvků, jejímž jsou: 

• Fotovoltaické panely 

• Regulátor (Reguluje kolísání napětí na výstupu, neboť ne vždy je obloha podle 

přání provozovatele. Regulátory dosahují účinností okolo 80 %. Druhou možností 

je použití vestavných DC/DC měničů, které regulují výstupní napětí s účinností 

98-99 %, ale výsledná lepší účinnost je vykoupena dražší pořizovací cenou.) [16] 

• Střídač (Je to měnič napětí, který přeměňuje stejnosměrné napětí na střídavé 

napětí.) [16] 

• Připojovací vodiče [16] 

• Ochranné prvky (Ochrannými prvky je myšleno například jištění proti zkratu, 

které je využíváno hlavně u větších instalací, nebo to můžou být napěťové svodiče 

pro případ úderu blesku.) [16] 

• Elektrocentrála (využívaná hlavně u ostrovních systémů jako akumulační prvek 

elektrické energie) [16] 

• Transformátor (sloužící k připojení do přenosové soustavy) [16] 
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Hlavními nevýhodami fotovoltaických elektráren je jejich proměnlivost výroby 

elektrické energie, která závisí na proměnlivém počasí. Dále to mohou být vysoké 

investiční náklady a oproti ostatním zdrojům elektrické energie, nižší životnost, která se 

pohybuje od 20ti do 30ti let. V případě instalací pro Českou republiku je to dále nízká 

intenzita slunečního záření, která se pohybuje od cca 940 W/m2  do 1337 W/m2 [17]. 

Mapa ročních úhrnů globálního slunečního záření je znázorněna na Obr 6.1. Dále celkem 

nízká doba slunečního svitu, která se pohybuje od 1400 h do 1800 h ročně, znázorněna 

na Obr. 6.2. Z obou obrázků (Obr. 6.1 a Obr 6.2) je více než jasné, že v rozsahu České 

republiky jsou nejideálnější podmínky pro fotovoltaické elektrárny právě na jižní 

Moravě, na kterou dopadá nejintenzivnější sluneční záření a zároveň v nejdelších ročních 

intervalech. [17]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.  6.1 Roční úhrn globálního slunečního záření v České republice [17] 

Obr.  6.2 Průměrná roční doma slunečního svitu [17] 
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Mezi hlavní výhody fotovoltaických elektráren patří hlavně nevyčerpatelný zdroj 

energie, kterým je Slunce, dále je to „čistá“ energie, která se vyrábí za provozu bez 

jakýchkoliv emisí a škodlivých látek, bezúdržbový, bezhlučný provoz a oproti ostatním 

elektrickým zdrojům energie rychlá výstavba.[16] 

 

6.1 Síťový systém (On-grid) 

Nejrozšířenější fotovoltaický systém je síťový systém (on-grid). Je to systém, který 

je zároveň připojený na veřejnou síť vysokého napětí a uplatňuje se právě tam, kde je 

hustá síť elektrického vedení. Může mít různé umístění: 

• střechy rodinných domů, kde se instalované výkony pohybují do 10 kWp, na  

Obr. 6.3 je zobrazeno schéma systému pro vlastní spotřebu, kdy se přebytky 

prodávají do sítě (tato diplomová práce se bude zabývat hlavně systémem, kdy se 

přebytky neukládají ani neprodávají) 

• střechy a fasády administrativních budov, kde se instalují výkony nad 10 kWp 

• fotovoltaické elektrárny na volné ploše (pole, kolem silnic u dálnic, v lesích, …)  

Fotovoltaické elektrárny jsou náročné na plochu. Pokud se potřebují umístit 

fotovoltaické panely na vodorovnou plochu, potřebná plocha pro zastavění se odhadem  

určí jako 20ti násobek instalovaného špičkového výkonu monokrystalických 

fotovoltaických panelů (například elektrárna o špičkovém výkonu 100 kWp 

monokrystalických panelů potřebuje ideálně 2000 m2).[18] 
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6.2 Ostrovní systém (Off-grid) 

Dalším možným systémem, je ostrovní systém (off-grid), který na veřejnou síť není 

připojený. Takové systémy se neobejdou bez akumulace, nebo v případě hybridního 

ostrovního systému, který je vybaven dalším záložním zdrojem elektrické energie.  

Záložním zdrojem může být například naftový generátor elektrické energie. Na Obr. 6.4 

je zobrazeno možné schéma řešení ostrovního systému.[18] 

Ostrovní systémy se uplatní tam, kde je objekt odříznutý od distribuční elektrické 

sítě, a natažení elektrického vedení k objektu by bylo nákladné či technicky náročné nebo 

stávající elektrická síť je velmi nestálá a přetrvávají časté výpadky elektrické energie. 

Obr.  6.3 Systém pro vlastní spotřebu a prodej přebytků do sítě [18] 

Obr.  6.4 Systém s akumulací elektrické energie (12V i 230V) [18] 



27 
 

Nevýhodami tohoto systému jsou vysoké investiční náklady, kdy je potřeba koupě 

velkého množství baterií, nebo koupě záložního zdroje spolu s potřebným palivem, a dále 

se při tomto používání nejedná o bezúdržbový systém oproti síťovému připojení. 

Investiční náklady na tento systém jsou oproti systému, který je připojený k distribuční 

síti, zhruba třínásobné.[18] 

7 Získání dat pro analýzu 

7.1 Sluneční ozáření na obecnou rovinu 

Pro výpočet celkového slunečního ozáření na obecně orientovanou rovinu byla 

použita naměřená data, která byla zpřístupněna Univerzitním centrem energeticky 

efektivních budov v Buštěhradě. Hodnoty slunečního ozáření byly vztažené k 

horizontálně položené rovině dopadu. Pomocí vhodně upravených vzorců pro 

výpočet sluneční geometrie se tato naměřená data přepočítávají na obecně 

nakloněnou rovinu (viz následující vztahy). Poskytnutá data byla v minutových a 

hodinových intervalech a byla doplněna o aktuální teplotu okolí.  

  Na Obr. 7.1 jsou graficky znázorněny úhly pro výpočet geometrie slunce. Do 

vzorových výpočtů budou dosazovány hodnoty patřící k 128. dni v roce (8. května) 

a 11:00 hodin (při hodinovém početním kroku).  Plocha, ke které jsou výpočty 

vztaženy, má sklon 35 ° a azimut 0 °. Postup výpočtu je upraven vzhledem 

k dostupnosti dat slunečního ozáření, které je již po průchodu atmosférou, tedy jsou 

po zohlednění znečištění atmosféry a hmoty atmosféry.  

 

  

Obr.  7.1 Geometrie slunečního záření [19] 
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Zeměpisná šířka ϕ 

Obecně se zeměpisná šířka určuje jako úhel mezi rovinou rovníku a přímkou 

spojující střed Země a dané místo na povrchu. Od rovníku směrem k severu jsou hodnoty 

kladné, od rovníku na jih jsou hodnoty záporné. Pro potřeby výpočtu bylo stanoveno  

50 ° severní zeměpisné šířky, což odpovídá zhruba městu Praha. Pro Českou republiku se 

severní zeměpisná šířka pohybuje od 48,5 ° do 51 °.  

6 ≈ 50 °            (7.1) 

Deklinace slunce δ 

Deklinace je úhel, který svírá spojnice středu Slunce se středem Země s rovinou 

rovníku. Při pohybu Země okolo Slunce se deklinace pohybuje mezi hodnotami -23,45 ° 

až +23,45 °. Sluneční deklinaci pro daný den lze vypočítat pomocí několika metod, 

v následujících výpočtech je použita metoda pomocí pořadí dne v roce.  

9 = 23,45° ⋅ sin 
360 ⋅ .>?@
��! � = 23,45° ⋅ sin 
360 ⋅ .>?@�.>

��! � ≐ 17,0 °  (7.2) 

kde:  9  sluneční deklinace       [°] 

 n pořadí dne v roce (1 až 365)      [-] 

 

Sluneční časový úhel τ 

Slunce se posune o 365 ° během 24 hodin, tedy o 15 ° za 1 hodinu. Sluneční časový 

úhel je zdánlivý posun slunce nad místními poledníky vlivem rotace Země, vztažený ke 

slunečnímu poledni a určuje se ze slunečního času ST, který je vztažen vždy 

k příslušnému poledníku, a určí se následujícími vztahy:  
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D = 15° ⋅ 
'E
�� − 12� = 15° ⋅ 
�-�,?

�� − 12� = −7,1 °     (7.3) 

2G = 2Č + 4 ⋅ (I�� − IJKL) + M = 690 + 4 ⋅ N−15° − (−14,5°)O + 3,7 ≐ 691,7 PQ% (7.4) 

 
 
M = 229,2 ⋅  (0,000075 +  0,001868 ⋅  ST�(U) −  0,032077 ⋅ sin(U) −  0,014615 ⋅
         cos(2 ⋅ U) −  0,040849 ⋅ sin(2 ⋅  U))  
    = 229,2 ⋅  (0,000075 +  0,001868 ⋅  ST�(125,3) −  0,032077 ⋅ sin(125,3) −  0,014615 ⋅
         cos(2 ⋅ 125,3) −  0,040849 ⋅ sin(2 ⋅  125,3)) ≐ 3,7    (7.5) 
 
 

U = (% − 1) ⋅ ���
��! = (128 − 1) ⋅ ���

��! ≐ 125,3      (7.6) 

kde: D  sluneční časový úhel       [°] 

ST sluneční čas daného místa      [min] 

SČ standartní čas v příslušné zeměpisné délce    [min] 

I�� zeměpisná délka, ke které je vztažen SČ    [°] 

IJKL zeměpisná délka, ke které je vztažen ST    [°] 

E odchylka vlivem nerovnoměrnosti rotace    [-] 

B koeficient zohledňující pořadí dne v roce    [-] 

n  pořadí dne v roce       [-] 

Výška slunce h 

Výška slunce je úhel,  který svírá spojnice  slunce a pozorovatele s horizontální 

rovinou pozorovatele. Pokud výška slunce je záporná, znamená to, že slunce ještě 

nevyšlo, nebo již zapadlo. Vypočítá se podle následujícího vztahu: 

sin(ℎ) = sin(9) ⋅ sin(6) + cos(9) ⋅ cos(6) ⋅ cos(D)    (7.7) 
ℎ = arcsin(sin(17) ⋅ sin(50) + cos(17) ⋅ cos(50) ⋅ cos(−7,1)) ≐ 56,5 °  

kde: h výška slunce        [°] 

 δ deklinace        [°] 

 ϕ zeměpisná šířka       [°] 

 τ časový úhel        [°] 
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 Azimut slunce Z� 

Azimut slunce je úhel, mezi průmětem spojnice Slunce se Zemí a místním 

poledníkem. Vždy se počítá od jižní světové strany, kdy směrem na západ jsou hodnoty 

kladné a směrem na východ jsou hodnoty záporné. Azimut slunce tedy nabývá hodnot od 

-180 ° až do +180 °. Výpočet se provádí podle následujícího vzorce: 

sin(Z�) = [\](^)
[\](_) ⋅ sin(D)        (7.8) 

Z� = arcsin 
 [\](�?)
[\](!�,!) ⋅ sin(−7,1)� = −12,2 °       

kde:  Z� azimut slunce        [°] 

 h výška slunce        [°] 

 δ deklinace        [°] 

 τ sluneční časový úhel       [°] 

Úhel dopadu slunečního záření θ 

Úhel dopadu slunečního záření se určí jako úhel mezi normálou plochy a spojnicí 

Slunce-plocha. Vypočítá se následujícím vztahem: 

cos(`) = sin(9) ⋅ sin(a) ⋅ cos(�) − sin(9) ⋅ cos(a) ⋅ sin(�) ⋅ cos(Z) + cos(9) ⋅
                  cos(a) ⋅ cos(�) ⋅ cos(D) + cos(9) ⋅ sin(a) ⋅ sin(�) ⋅ cos(Z) ⋅ cos(D) +
                  cos(9) ⋅ sin(�) ⋅ sin(Z) ⋅ sin(D)      (7.9) 

` = bcSST�(sin(17) ⋅ sin(50) ⋅ cos(45) − sin(17) ⋅ cos(50) ⋅ sin(45) ⋅ cos(0) +
        cos(17) ⋅ cos(50) ⋅ cos(45) ⋅ cos(−7,1) + cos(17) ⋅ sin(50) ⋅ sin(45) ⋅ cos(0) ⋅
        cos(−7,1) + cos(17) ⋅ sin(45) ⋅ sin(0) ⋅ sin(−7,1)) = 13,8 °     

kde:  ` úhel dopadu slunečního záření     [°] 

 δ deklinace        [°] 

 � sklon plochy (pro potřeby výpočtu zvoleno 45 °)   [°] 

 D sluneční časový úhel       [°] 
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 Z azimut plochy (pro potřeby výpočtu zvoleno 45°)   [°] 

 a zeměpisná šířka       [°] 

Přímé sluneční ozáření obecně orientované a skloněné plochy GbT 

Přímé sluneční ozáření obecně orientované roviny (pro konkrétní případ 

znázorněno na Obr. 7.2 oranžovou křivkou) se určí z přímého slunečního ozáření na 

horizontální (vodorovnou) rovinu, které bylo dodané v podobě dat pro hodinový a 

minutový časový krok pomocí následujícího vztahu: 

deE = de ⋅ [\](f)
]gh(_) = 671 ⋅ [\](��,>)

]gh(!�,!) = 781 i/P.     (7.10) 

kde:  deE přímé sluneční ozáření na danou plochu      [i/P.] 

de přímé sluneční ozáření na vodorovnou rovnu   [i/P.] 

` úhel dopadu slunečního záření     [°] 

h  výška slunce        [°] 

Difuzní sluneční ozáření obecně orientované a skloněné plochy GbT 

Difuzní sluneční ozáření obecně orientované roviny (pro konkrétní případ 

znázorněno na Obr. 7.2 modrou křivkou) se určí z difuzního slunečního ozáření na 

horizontální (vodorovnou) rovinu, které bylo dodané v podobě dat pro hodinový a 

minutový časový krok pomocí následujícího vztahu: 

dkE = 
�@[\](�)
. � ⋅ (dk) = 
�@[\](l!)

. � ⋅ 68 = 58 i/P.    (7.11) 

kde:  dkE difuzní sluneční ozáření na danou plochu    [i/P.] 

dk difuzní sluneční ozáření na vodorovnou rovnu  [i/P.]  

� sklon plochy (pro potřeby výpočtu zvoleno 45°)  [°]  
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Odražené sluneční ozáření dopadající na obecně orientovanou skloněnou plochu 

GrT 

 Odražené sluneční ozáření (pro konkrétní případ znázorněno na Obr. 7.2 zelenou 

křivkou) je ve výsledku malé, i když nezanedbatelná část celkového ozáření a je závislá 

na aktuálním povrchu okolo počítaného místa. Stanoví se podle následujícího vztahu, 

přičemž odrazivost terénu se pohybuje v rozmezí 0 až 1, kdy vyšších hodnot nabývá při 

terénu, který je vysoce odrazivý, jako je například čerstvě napadaný sníh. Nejčastěji 

během roku má povrch odrazivost okolo 0,2, což náleží klasickému terénu v České 

republice.  

dmE = no ⋅ 
��[\](�)
. � ⋅ (de + dk) = 0,2 ⋅ ��[\](l!)

. ⋅ (671 + 68) = 22 i/P. (7.12) 

kde:  dmE odražené sluneční ozáření na danou plochu    [i/P.] 

de přímé sluneční ozáření na vodorovnou rovnu  [i/P.]  

dk difuzní sluneční ozáření na vodorovnou rovnu  [i/P.] 

no odrazivost terénu      [-] 

� sklon plochy (pro potřeby výpočtu zvoleno 45°)  [°]  

Celkové sluneční ozáření dopadající na obecně orientovanou skloněnou plochu 

 Je znázorněno červenou křivkou na Obr. 7.2, a vypočítá se jako součet 

jednotlivých složek slunečního ozáření dle následujícího vztahu: 

dE = deE + dkE + dmE = 781 + 58 + 22 ≐ 861 i/P.    (7.13) 
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 Jelikož jsou naměřená data již s korekcí zohledňující nečistotu atmosféry a 

prostup záření atmosférou pro získání konkrétních hodnot ozáření na obecně nakloněnou 

rovinu, nebudou tyto prvky do výpočtu zahrnuty.   

  Na následujících grafech (Obr. 7.3) je uvedeno roční rozložení celkového 

slunečního ozáření na obecně orientovanou plochu s minutovým výpočtovým krokem. 

Prostřední graf, kde je sklon plochy (FV panelů) 45 °, se jeví jako ideální z důvodu 

největšího úhrnu ročního slunečního ozáření. Zbylé dva grafy již nejsou tak vhodné pro 

získání maximálních zisků elektrické energie z fotovoltaických panelů.  

Obr.  7.2 Průběh jednotlivých slunečních ozářeních pro typový květnový 
den, naklonění panelů 45 °; azimut 0 ° 

Obr.  7.3 Roční průběh celkového slunečního ozáření na obecně orientovanou plochu s minutovým početním krokem 
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7.2   Parametry fotovoltaického panelu 

Pro potřeby analýzy byl uvažován konkrétní polykrystalický fotovoltaický panel 

(modul) od firmy AEG, konkrétně panel AS-P606-280. Je to fotovoltaický panel, který 

je tvořen 60-ti křemíkovými polykrystalickými články o rozměru 156,75 x 156,75 mm, 

jehož špičkový výkon je 280 Wp. Jeho rozměry a vzhled je  zobrazen na Obr. 7.4. 

Špičkový výkon je výkon fotovoltaického panelu, který se získá při standartních 

podmínkách měření, kterými jsou mimo jiné také sluneční záření 1000 W/m2, při 

koeficientu AirMass AM = 1,5 a při teplotě článků 25 °C. Při zohlednění jmenovité 

provozní teplotě článku, výrobce uvádí hodnotu výkonu 206 Wp. Jmenovitá provozní 

teplota článku se označuje NOCT (Normal Operating Cell Temperature) a má další 

okrajové podmínky při měření, jejímž jsou sluneční záření 800  W/m2, rychlost větru 

1 m/s, teplota fotovoltaických článků 45 °C, při teplotě okolí 25 °C.[20]   

  

• Parametry AEG P-606-280:  

Referenční účinnost panelu     ηref = 17,2 %  

Špičkový výkon jednoho panelu   Ppk1 = 280 Wp  

Činná plocha panelu    AFV = 1,52 m2   

Teplotní výkonový součinitel   γ = -0,41 %/K  

Jmenovitá provozní teplota článku   NOCT = 45 °C ± 2 °C  

Pokles účinnosti s poklesem ozáření  ΔηG = -0,74 % 

Dále výrobce uvádí : - možnou nepřesnost při měření jmenovitého výkonu ± 3 %.  

- toleranci jmenovitého výkonu -0 W až + 5 W.[20] 

Obr.  7.4 Fotovoltaický panel AEG AS-P606-280 [20] 
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7.3 Celková získaná energie získaná z FV panelů 

 Celková získaná energie z fotovoltaických panelů byla vypočtena postupem podle 

zjednodušeného bilančního výpočtu ročních přínosů fotovoltaických instalací, který 

sepsal doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D na svých stránkách portálu fs.cvut.cz [21], nebo 

na portálu tzb-info.cz [22]. Jelikož je zmiňovaný postup výpočtu uveden pro měsíční 

bilance, jsou výpočtové vztahy upravené tak, aby správně počítaly v hodinovém a posléze 

minutovém časovém kroku.   

 Pro samotný výpočet je výhodné se zpočátku podívat na daný fotovoltaický panel, 

zda jeho výrobce uvádí potřebné parametry fotovoltaického modulu. Parametry potřebné 

k výpočtům jsou vypsány v předchozí kapitole 7.2. Uvedené vztahy jsou pro hodinový 

početní krok a vzorové dosazení do vztahů je opět provedeno pro 128. den v roce v 

11. hodině a pro špičkový výkon 1 kWp při sklonu FV panelů 45 ° a azimutu 0 °. Uvedené 

grafické průběhy se vztahují k typovému, téměř jasnému, květnovému dni (129. den 

v roce).  

  Součinitel prostupu tepla fotovoltaickým panelem se určí za pomocí parametru 

NOCT, který je v datovém listu dodávaném od výrobce. Zahrnuje jak vliv konvekce, 

sálání, ale i vliv tepelného odporu vrstev mezi článkem a okolím, stanoví se podle 

následujícího vztahu: 

p = (��q)⋅rstu
(�+,vwxy��z) = (���,�!)⋅>��

(l!�.�) = 33,7 i/P. ⋅ {       (7.14) 

kde:  p součinitel prostupu tepla fotovoltaickým panelem  [i/P.  ⋅ {]  

n odrazivost panelů      [%] 

dK| ozáření použité při stanovení NOCT    [i/P.] 

}45vwxyteplota fotovoltaického panelu (NOCT)   [°~]  

}� teplota okolí v době zkoušek FV panelu   [°~� 
 

Teplota fotovoltaického panelu (průběh znázorněný na Obr. 7.5) se získá pomocí 

zjednodušeného výpočtu (při znalosti průměrné hodinové venkovní teploty v době 

slunečního svitu v případě počítání s hodinovým krokem, či průměrné měsíční venkovní 

teploty v době slunečního svitu v případě počítání s měsíčním krokem atd.), který uvažuje 
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průměrnou rychlost obtékajícího větru 1 P/� a odrazivost panelu 5 % podle následujícího 

vztahu: 

}45 � }�,� � ���q�⋅ry
� � 19,13 � ����,�!�⋅??�,l

��,? � 45,1 °~    (6.15) 

kde:  }45 teplota fotovoltaického modulu     [°~ ] 
}�,� průměrná hodinová teplota v době slunečního svitu, pro potřeby 

diplomové práce byla poskytnuta spolu s daty   [°~ ] 
n odrazivost panelu      [%] 

p součinitel prostupu tepla fotovoltaickým panelem  [i/P.  ⋅ {]  

dE sluneční ozáření      [i/P.] 

 

Hodinová účinnost fotovoltaických panelů byla určena podle následujícího vztahu 

s podmínkou znalosti referenční účinnosti, u kterého se počítá, že vliv na účinnost má 

vliv množství slunečního ozáření a vliv teploty (bez vlivu úhlu dopadu záření): 

�45 = �m�� ⋅ �1 � �
��� ⋅ �}45 F 25�� ⋅ �1 � 1 ⋅ �% 
 ru

������ � 17,2 ⋅ �1 � ��,l�
��� ⋅ �45 F

           25�� ⋅ �1 � 0,033 ⋅ �% 
 >��
������ � 15,7 %     (7.16) 

kde:  �45 hodinová účinnost FV panelů     [%] 

�m�� referenční účinnost FV panelu    [%] 

Z teplotní výkonový součinitel     [%/K] 

Obr.  7.5 Průběh teploty okolí a teploty FV panelu v květnovém dni; vlevo s hodinovým početním krokem, vpravo s 
minutovým početním krokem 
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}45 teplota fotovoltaického článku v danou hodinu  [°C]  

d| střední sluneční ozáření v danou hodinu   [i/P.] 

1 součinitel pro daný panel (0,033)    [-] 

 

Člen �1 � �
��� ⋅ �}45 F 25��, který je obsažen ve vztahu (7.16) ovlivňuje změny 

účinnosti v závislosti na teplotě FV panelu. Na Obr. 7.6 je znázorněn denní průběh 

relativní termické účinnosti pro hodinový a minutový časový krok během květnového 

dne. Je na první pohled vidět nerovnoměrnost přesnosti výpočtů při konkrétních 

aplikacích, kdy vlivem zatažení oblohy při stejném součiniteli prostupu tepla FV panelu 

se FV panel ochlazuje a zároveň tak získává lepší účinnost. Také je vidět jistá závislost 

mezi grafem relativní termické účinnosti (Obr. 7.6) a aktuální teplotou FV  

panelu (Obr. 7.5). 

Hodinová produkce fotovoltaického systému se stanoví na základě znalostí buď 

instalovaného špičkového výkonu, nebo znalosti činné plochy fotovoltaických článků. 

Pro potřeby diplomové práce bylo využito výpočetního vztahu, který počítá 

s instalovaným špičkovým výkonem fotovoltaických panelů. Optické ztráty vlivem 

nekolmého dopadu slunečního záření jsou v rovnici zohledněny koeficientem 0,9 a 

elektrické ztráty se uvažují cca 8%:  

M45,��� � 0,9 ⋅ ���
r�z�

⋅  �E ⋅ �+,
��z�

⋅ 
1 F &
���� � 0,9 ⋅ ����

���� ⋅  861 ⋅ �!,?
�?,. ⋅ 
1 F >

���� �
                  652 i/ℎ         (6.17) 

kde:  M45,��� hodinová produkce FV systému    [i/ℎ] 

�&� instalovaný špičkový výkon panelů   [i&] 

Obr.  7.6 Průběh relativní termické účinnosti 
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dm�� referenční sluneční ozáření rovné 1000 W/m2 [i/P.� 
�E hodinová dávka slunečního ozáření    [i/P. ⋅ ℎT�] 

�45 hodinová účinnost FV panelů   [%] 

� srážka vlivem elektrických ztrát   [-]   

7.4 Odběrový profil pro rodinný dům (RD) 

Pro získání odběrových profilů pro rodinné domy, byl pro účely diplomové práce 

využit generátor pravděpodobného profilu odběru elektrické energie pro domácnost, 

který v programu Microsoft Excel modifikoval se souhlasem původních dvou britských 

autorů, Ing. Jiří Novotný. Uživatel si v programu volí množství osob v domácnosti a 

k jednotlivým osobám definuje aktivní obsazenost a k jednotlivým domácnostem volí 

vybavenost domácnosti. Pod pojmem aktivní obsazenost se dá představit osobu 

pohybující se volně po domě a náhodně využívající dostupné předem definované 

Tab.  7.1 Uvažované vybavení domácností. (vlevo menší množství spotřebičů, vpravo větší množství spotřebičů) 
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spotřebiče domácnosti.  

  V této práci se odběrové profily pro rodinné domy tvoří ze dvou variant 

elektrických spotřebičů (Tab. 7.1), kde ani jedna varianta nezahrnuje elektrické vytápění 

či elektrický ohřev teplé vody. Spotřebovávaná elektrická energie je uvažována pouze pro 

vlastní spotřebu vlivem domácích spotřebičů (uživatelská elektrická energie) jako jsou 

televize, mrazák, lednice, fén na vlasy, žehlička, Hi-Fi věž, a další.  

 Osvětlení v rodném domě je uvažováno ledkové v počtu 20 kusů pro variantu 

s větším množství vybavení, 15 kusů pro variantu s menším množství vybavení.  

 Aktivní obsazenost je zvolena tak, aby pokryla co největší množství případů. Je 

zde například obsažena domácnost, kdy uživatel bydlí v rodinném domě sám a přes den 

se pohybuje mimo domov, nebo dvoučlenná domácnost, kdy jsou oba uživatelé téměř 

celý den přítomni doma, což by mohlo odpovídat manželskému páru, kdy jsou již oba v 

penzi. U tříčlenných domácností jsou profily aktivní obsazenosti již tři, neboť byla 

zvolena také možnost, kdy jsou všichni uživatelé přes den mimo domácnost, což by 

mohlo odpovídat rodině, kdy manželé chodí do práce a jejich potomek je přes den ve 

škole, dále např. profily, kdy je jedna osoba v přes den v domácnosti, což by odpovídalo 

osobě pracující z domova, nebo také možnost, kdy jsou dvě osoby přes den v domácnosti. 

U zbývajících čtyřčlenných a pětičlenných osob byly odběrové profily voleny tak, aby 

byly přes den v domácnosti přítomni maximálně dva uživatelé. Na následujících profilech 

aktivní obsazenosti jsou veškeré uvažované možnosti zobrazeny. 

• profily aktivní obsazenosti pro 1 uživatele  

 

 

 
Obr.  7.7 Profil aktivní obsazenosti pro 1 osobu přes den mimo domácnost; 0 
osob přes den v domácnosti 
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• profily aktivní obsazenosti pro 2 uživatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7.8Profil aktivní obsazenosti pro 0 osob přes den mimo domácnost; 1 osoba 
přes den v domácnosti 

Obr.  7.10 Profil aktivní obsazenosti pro 2 osoby přes den mimo domácnost; 0 
osob přes den v domácnosti 

Obr.  7.9 Profil aktivní obsazenosti pro 1 osobu přes den mimo domácnost; 1 
osoba přes den v domácnosti 

Obr.  7.11 Profil aktivní obsazenosti pro 0 osob přes den mimo domácnost; 2 
osoby přes den v domácnosti 
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• profily aktivní obsazenosti pro 3 uživatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• profily aktivní obsazenosti pro 4 uživatele 

 

 

 

Obr.  7.12 Profil aktivní obsazenosti pro 3 osoby přes den mimo domácnost; 0 
osob přes den v domácnosti 

Obr.  7.13 Profil aktivní obsazenosti pro 2 osoby přes den mimo domácnost; 1 
osoba přes den v domácnosti 

Obr.  7.14 Profil aktivní obsazenosti pro 1 osobu přes den mimo domácnost; 2 osoby 
přes den v domácnosti 

Obr.  7.15Profil aktivní obsazenosti pro 4 osoby přes den mimo domácnost; 0 osob 
přes den v domácnosti 
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• profily aktivní obsazenosti pro 5 uživatelů 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7.16 Profil aktivní obsazenosti pro 2 osoby přes den mimo domácnost; 1 osobu 
přes den v domácnosti 

Obr.  7.17 Profil aktivní obsazenosti pro 2 osoby přes den mimo domácnost; 2 osoby 
přes den v domácnosti 

Obr.  7.18 Profil aktivní obsazenosti pro 5 osob přes den mimo domácnost; 0 osob 
přes den v domácnosti 

Obr.  7.19Profil aktivní obsazenosti pro 4 osoby přes den mimo domácnost; 1 osobu 
přes den v domácnosti 
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  Pro každý profil aktivní obsazenosti byly provedeny dvě varianty vybavení 

elektrických spotřebičů a každá tato varianta byla dále třikrát vygenerována z důvodu 

získání širšího spektra náhodně generovaných profilů, tudíž se získalo celkem 84 různých 

odběrových profilů s minutovým krokem. Získané profily s minutovým krokem byly 

následně zprůměrovány na profily s hodinovým krokem. 

7.5 Odběrový profil pro bytový dům (BD) 

Odběrové profily pro bytové domy byly generovány třemi způsoby. 

Pravděpodobný profil odběru elektrické energie  

  Jako první způsob, kterým byl určován odběrový 

profil elektrické energie pro bytové domy, je velice 

podobný postupu jako u rodinného domu, kde jsou drobně 

pozměněny spotřebiče. Obývání domácnosti je zde 

tvořeno s ohledem na velikost bytu, kdy je předpokládáno, 

že byt obývá stejný počet lidí jako je pokojů, nebo o jednu 

osobu víc. Úvahu určování počet osob v domácnosti 

znázorňuje Tab. 7.2, kdy je navíc uvažováno, že v případě 

většího počtu bytů jednoho rozměru, je rozdělení osob 

v domácnosti cca poloviční. Odběrové profily takto určených domácností byly 

následně sečteny, čímž se získal odběrový profil celého BD. Pro hodnocení BD je zde 

uvažováno pouze s hodinovým krokem odběrových profilů. 

Tab.  7.2 Obsazenost bytového domu A 

Obr.  7.20 Profil aktivní obsazenosti pro 3 osoby přes den mimo domácnost; 2 osoby 
přes den v domácnosti 
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Typové diagramy dodávek elektřiny  

 

 Pro analýzu spotřeby elektrické energie bytových domů bylo dále využito 

typových diagramů dodávek elektrické energie pro bytové domy (TDD4), které jsou 

volně dostupné na internetových stránkách ote-cr.cz [23]. Mimo bytových domů České 

republiky jsou zde další data jako například odběr elektrické energie průmyslovými 

aplikacemi, či odběr elektrické energie tříděný podle krajů České republiky. Získaná data 

jsou ve formě tabulky, kde jsou vypsané hodnoty pro 365 dní v roce v hodinových 

intervalech. Jelikož pro rok 2018 nejsou prozatím data kompletní, bylo využito dat pro 

rok 2017. Pro rok 2017 byly získány relativní hodinové hodnoty spotřeb elektrické 

energie bytových domů s hodinovým krokem. Tyto hodinové relativní poměry byly pak 

následně vyděleny svým ročním součtem relativních poměrů, čímž se vyčíslila procenta 

z celku. Poté každé toto hodinové procento již pak stačilo vynásobit celkovou roční 

spotřebou elektrické energie [kWh/rok], čímž vznikl hodinový průběh spotřeby elektrické 

energie pro ucelený rok respektující průběh definovaný TDD4.   

  Diagram spotřeby podle postupu uvedeným v publikaci od Kamila Staňka[15] je 

sestrojen za pomocí prolínání periodicky se opakujících se křivek, v jejichž rovnicích jsou 

zahrnuty součinitelé, které vychází z typových diagramů dodávek.    
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8 Prezentace výsledků analýz 

8.1 Rodinný dům 

Jako modelový rodinný dům, ke kterému se budou vztahovat jednotlivé grafy 

průběhů produkce a spotřeby uživatelské elektrické energie, byla vybrána domácnost, 

kterou obývají 3 osoby, přičemž jedna se převážně pohybuje přes den v domácnosti a 

zbylé dvě jsou po čas dne převážně mimo domácnost. Dále je zvolena ta možnost, kdy 

domácnost je vybavena větším množstvím domácích spotřebičů.   

  Jako typový fotovoltaický panel je vybrán opět polykrystalický od firmy AEG PS-

P606, jehož špičkový výkon je 280 Wp. Parametry panelu jsou uvedené v kapitole 7.2.   

 Jednotlivé denní průběhy produkce a spotřeby elektrické energie jsou vztaženy na 

jeden květnový a jeden lednový den. Sklon fotovoltaických panelů je zvolen β = 45 °, 

orientace natočení panelů je zvolena přímý jih, tedy γ = 0 °.  

8.1.1 Průběh výroby a spotřeby elektrické energie – hodinový krok 

Uvedené grafy znázorňují bilanční poměry mezi vyráběnou energií pomocí 

fotovoltaických panelů (modré křivky) a energií odebíranou z veřejné elektrické 

sítě (zelené křivky). Samotná spotřeba uživatelské elektrické energie je pak znázorněna 

červenou křivkou. Takhle jsou uvedeny dvě varianty, a to pro poměr  EFV/EUŽ  ≈ 0,5  

(Obr. 8.1) a EFV/EUŽ  ≈ 1 (Obr. 8.2), kde EFV je celková elektrická energie, která je za 

jeden kalendářní rok vyprodukována fotovoltaickým systémem a EUŽ je celková 

uživatelská elektrická energie spotřebovaná taktéž za jeden kalendářní rok. Obě dvě 

hodnoty jsou v tabulkách uváděny v kWh/rok.   

  Na Obr. 8.1, který se vztahuje k fotovoltaickému systému se špičkovým 

instalovaným výkonem 2,4 kWp, je vidět na horním grafu (pro květnový den) téměř 

ideální pokrytí přes den, přičemž nedokáže pokrýt večerní špičku, kdy již není potřebná 

dopadající sluneční energie. Oproti tomu na spodním grafu (pro lednový den) je vidět, že 

téměř všechna elektrická energie musí být kryta z veřejné sítě a jen malá část je kryta 

z fotovoltaického systému, což je typické pro zimní dny, kdy není jasná obloha.  
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Pro špičkový instalovaný výkon 4,8 kWp  jsou během květnového dne (Obr. 8.2, 

horní graf) značné přebytky elektrické energie, která se v tomto řešení nijak neakumuluje, 

takže navýšení výkonu v takovýchto dnech je přínosné jen minimálně. Oproti lednovému 

dni, kdy je na spodním grafu Obr. 8.2 vidět větší pokrytí spotřeby uživatelské elektrické 

energie než v předchozím případě instalování systému o Ppk = 2,4 kWp, ale opět systém 

nedokáže pokrýt zdaleka potřebné množství. V případě více slunečného dne by vyšlo 

vyšší solární pokrytí denní spotřeby uživatelské energie i během zimních dnů.  

Pod Obr. 8.2 je uvedena číselná tabulka ročního srovnání obou variant (Tab. 8.1). 

Z číselného porovnání (i grafického na Obr. 8.3) je vidět, že při navýšení roční produkce 

fotovoltaického systému o 100 % (z 2055 kWh/rok na 4109 kWh/rok), není tomu úměrná 

využitelnost elektrické energie vyrobené fotovoltaickým systémem domácnosti. Spotřeba 

domácnosti je sice pokryta z větší části, ale jen o 9 % více než v předchozím modelu. 

Celkové roční solární pokrytí se tedy navýšilo z 24,8 % (při poměru EFV/EUŽ  ≈ 0,5) na 

33,8 % (při poměru EFV/EUŽ  ≈ 1).  

 

Obr.  8.1 Denní průběhy výroby a spotřeby el.en. pro EFV/EUŽ ≈ 0,5; 
Ppk=2,4 kWp; hodinový početní krok 
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Grafické znázornění Tab. 8.1 je na Obr. 8.3.  Na první pohled jsou vidět veliké 

rozdíly mezi skokem celkové produkce a dodávkou elektrické energie. 

 

Obr.  8.2 Denní průběhy výroby a spotřeby el.en. pro EFV/EUŽ ≈ 1;Ppk=4,8 kWp; 
hodinový početní krok 

Tab.  8.1 Číselné zpracování ročních bilancí energií obou variant (EFV/EUŽ ≈ 0,5; EFV/EUŽ ≈ 1); 
hodinový početní krok 

Obr.  8.3 Grafické zpracování ročních bilancí energií obou variant (EFV/EUŽ ≈ 0,5; EFV/EUŽ ≈ 1); 
hodinový početní krok 

2055 kWh/rok 4109 kWh/rok

4065 kWh/rok 4065 kWh/rok

24.8 % 33.8 %

0.51 - 1.01 -

3057 kWh/rok 2690 kWh/rok

1008 kWh/rok 1375 kWh/rok

Odebraná energie ze sítě 

Celková produkce FV

Celková spotřeba domácnosti

Celkové solární pokrytí FV

Využitelnost FV 

Poměr       EFV/EUŽ 

V1 - 2,4 kWp V1 - 4,8 kWp
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8.1.2 Průběh výroby a spotřeby elektrické energie – minutový krok 

V případě použití stejných okrajových podmínek s jedinou změnou, a to záměnou 

hodinového kroku za minutový krok výpočtu, bilanční diagramy výroby a spotřeby 

elektrické energie odhalí špičkové odběry, které fotovoltaická elektrárna „nestíhá“ 

pokrýt. Při pohledu na Obr. 8.4 a horní graf, jsou zde vidět zmiňované špičkové odběry, 

které nebyly při použití hodinového výpočetního kroku vidět, a proto se jevila denní 

spotřeba jako pokrytá z fotovoltaického zdroje. U spodního grafu, který ukazuje lednový 

den, jsou vidět opět špičkové výkyvy spotřeby, které během tohoto dne nejsou pokryty.  

 

 

 

 

Obr.  8.4 Denní průběhy výroby a spotřeby el.en. pro EFV/EUŽ ≈ 0,5; Ppk=2,4 kWp; 
 minutový početní krok 
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Při použití poměru EFV/EUŽ  ≈ 1 (Ppk = 4,8 kWp) Obr. 8.5, horní graf květnového dne, 

ukazuje až na dvě špičky odběru téměř celkové denní pokrytí uživatelské elektrické 

energie. Při porovnání spodních grafů pro lednový den, je opět vidět, že by se domácnost 

bez dalšího zdroje elektrické energie neobešla (v tomto případě bez připojení k veřejné 

síti elektrické energie).  

 

  Tabulka ročních bilancí výroby a spotřeby elektrické energie (Tab. 8.2) počítá 

s minutovým výpočetním krokem, proto je při této konkrétní aplikaci přesnější. 

Z porovnání mezi hodinovými a minutovými daty vychází skutečnost, že při poměru 

EFV/EUŽ  ≈ 0,5 se roční solární pokrytí u minutového početního kroku pohybuje o 6,2 % 

níž než u hodinového početního kroku. U poměru EFV/EUŽ  ≈ 1 je rozdíl 6,4 % (pro 

doplnění, při poměru EFV/EUŽ  ≈ 0,25 je rozdíl sol.  pokrytí 16,2 % – 12,1 % = 4,2 %). 

Obr.  8.5 Denní průběhy výroby a spotřeby el.en. pro EFV/EUŽ ≈ 1; Ppk=4,8 kWp; 
 minutový početní krok 
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Tab. 8.2 je stejně jako u hodinového početního kroku doplněna o grafický výstup 

k přehlednosti bilancí (Obr. 8.6). 

8.1.3 Celkové solární pokrytí fotovoltaickými panely – rodinný dům 

Pro analýzu celkového solárního pokrytí uživatelské elektrické energie 

v rodinném domě bylo použito odběrových diagramů, které jsou popsány podrobněji 

v kapitole 6.4. Celkem bylo tedy použito 84 různých odběrových profilů uživatelské 

elektrické energie. Pro každý odběrový profil se posléze vyhodnotilo 20 případů solárního 

pokrytí. Hodnoty instalovaných výkonů byly uvažovány s ohledem na zvolený 

fotovoltaický panel o špičkovém výkonu 280 Wp tak, že v prvním kroku byly použity dva 

tyto panely (fotovoltaický systém o instalovaném špičkovém výkonu 560 Wp) a každý 

další krok bylo o dva panely navýšeno. V analýze pro rodinný dům bylo dosaženo 

maximálního instalovaného výkonu 11200 Wp. Následující Graf 1  

popisuje právě hledané celkové solární pokrytí fotovoltaických instalací pro rodinné 

domy při hodinovém výpočetním kroku. Provoz fotovoltaických systémů 

v domácnostech, ve kterých se osoby zdržují přes den mimo domácnost a přicházejí domu 

ve večerních hodinách, kdy dodávka slunečního záření není taková jako přes den, mají 

Tab.  8.2 Číselné zpracování ročních bilancí energií obou variant (EFV/EUŽ ≈ 0,5; EFV/EUŽ ≈ 1); 
minutový početní krok 

Obr.  8.6 Grafické zpracování ročních bilancí energií obou variant (EFV/EUŽ ≈ 0,5; EFV/EUŽ ≈ 1); 
minutový početní krok 

2047 kWh/rok 4095 kWh/rok

4064 kWh/rok 4064 kWh/rok

18.6 % 27.4 %

0.50 - 1.01 -

3307 kWh/rok 2952 kWh/rok

757 kWh/rok 1112 kWh/rok

Odebraná energie ze sítě 

Celková produkce FV

Celková spotřeba domácnosti

Celkové solární pokrytí FV

Využitelnost FV 

Poměr       EFV/EUŽ 

V1 - 2,4 kWp V2 - 4,8 kWp
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nejnižší pokrytí, které popisuje zelená křivka, jejichž rovnice je uvedena v textu pod 

Grafem 1. U těchto domácností nebyla rozlišena rovnice trendu zvlášť pro domácnosti 

s větším a menším množstvím domácích spotřebičů, neboť, jak ukazuje graf, se tyto 

průběhy prolínají, a v jisté míře se dají brát jako jedna oblast. Jeden výkyv, který vyčnívá 

z grafu, náleží domácnosti, kde je 5 osob a neshoduje se s ostatními, z důvodu uvažování 

občasného dřívějšího příchodu osoby do domácnosti, a tudíž větší využití sluneční 

energie.  

U domácností, kde je přes den aktivní obsazenost osob, se Graf 1 dále dělí ve své 

horní části na dvě části. První část (červené body), ve které jsou obsaženy domácnosti 

s větším množstvím domácích spotřebičů, má solární pokrytí vyšší, než druhá část (modré 

body), ve které jsou obsaženy domácnosti s menším množstvím domácích spotřebičů. 

Jejich rovnice jsou uvedeny taktéž pod Grafem 1. 

 

 

Graf  1 Celkové solární pokrytí pro rodinný dům; hodinový početní krok 
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1) Rovnice polynomy 6. stupně náležící hodnotám označených v Grafu 1 jako „Přes 

den v domácnosti s větším množstvím spotřebičů“.: 

� = 0,0998 ⋅ �� + 1,7235 ⋅ �! − 11,783 ⋅ �l + 40,789 ⋅ �� − 76,731 ⋅ �. + 81,303 ⋅ �
+ 0,5155                                                                                                           (8.1) 

2) Rovnice polynomy 6. stupně náležící hodnotám označených v Grafu 1 jako „Přes 

den v domácnosti s menším množstvím spotřebičů“.:  

 

� = −0,0856 ⋅ �� + 1,49 ⋅ �! − 10,29 ⋅ �l + 36,058 ⋅ �� − 68,636 ⋅ �. + 73,095 ⋅ �
+ 0,2839                                                                                                            (8.2) 

3) Rovnice polynomy 6. stupně náležící hodnotám označených v Grafu 1 jako „Přes 

den mimo domácnost s větším množstvím spotřebičů“ + „Přes den mimo domácnost 

s menším množstvím spotřebičů“.:  

� = −0,0689 ⋅ �� + 1,1522 ⋅ �! − 7,5626 ⋅ �l + 24,795 ⋅ �� − 43,425 ⋅ �. + 43,297 ⋅ �
+ 0,4997                                                                                                           (8.3) 

Stejným způsobem, jako u hodinového početního kroku, je nyní stanoven Graf 2 

pro minutový početní krok. Z porovnání je vidět velikost dopuštěné chyby, pokud se 

analyzují tyto konkrétní modelové situace hodinovým krokem.  



53 
 

4) Rovnice polynomy 6. stupně náležící hodnotám označených v Grafu 2 jako „Přes 

den v domácnosti s větším množstvím spotřebičů“.:  

� = −0,0701 ⋅ �� � 1,2026 ⋅ �! F 8,1804 ⋅ �l � 28,335 ⋅ �� F 54,273 ⋅ �. � 62,224 ⋅ �
� 0,4756                                                                                                           �8.4� 

5) Rovnice polynomy 6. stupně náležící hodnotám označených v Grafu 2 jako „Přes 

den v domácnosti s menším množstvím spotřebičů“.:  

� = −0,063 ⋅ �� � 1,0556 ⋅ �! F 6,954 ⋅ �l � 23,037 ⋅ �� F 41,711 ⋅ �. � 46,552 ⋅ �
� 0,4846                                                                                                           �8.5� 

Graf  2 Celkové solární pokrytí pro rodinný dům; minutový početní krok 
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6) Rovnice polynomy 6. stupně náležící hodnotám označených v Grafu 1 jako „Přes 

den mimo domácnost s větším množstvím spotřebičů“ + „Přes den mimo domácnost 

s menším množstvím spotřebičů“.:  

� = −0,0637 ⋅ �� + 1,0653 ⋅ �! − 6,9616 ⋅ �l + 22,545 ⋅ �� − 38,433 ⋅ �. + 36,985 ⋅ �
+ 0,4766                                                                                                           (8.6) 

8.1.4 Ideální poloha fotovoltaických panelů pro systémy rodinného domu 

Ideální poloha umístění fotovoltaických panelů se spolu s měnícím se odběrovým 

profilem také mění. Níže jsou znázorněny mapy solárního pokrytí pro tři různé odběrové 

profily. První uvažovaný odběrový profil je stejný, jako v předchozích kapitolách, ze 

kterého se tvořily denní profily výroby a spotřeby elektrické energie a jejich roční bilance, 

což je konkrétně tříčlenná domácnost, kdy jeden člen je přes den převážně doma, zbylí 

dva obyvatelé se pohybují po čas dne mimo domácnost. Tato domácnost má vyšší 

množství domácích spotřebičů. Druhý profil je zvolený pro rodinný dům obývaný čtyřmi 

obyvateli, kteří se přes den nepohybují v domácnosti a mají doma větší množství 

domácích spotřebičů. Třetí profil byl zvolen jako domácnost, kterou obývají 2 osoby, 

které se přes den převážně pohybující mimo domov s větším množství domácích 

spotřebičů. Z porovnání plyne skutečnost, že se ideální orientace fotovoltaických panelů 

mění spolu s různorodostí odběrových profilů. Proto nelze stanovit ideální polohu, která 

by platila pro všechny uživatele solárních instalací určené čistě pro krytí uživatelské 

elektrické energie. 

Obr. 8.7 zobrazuje klasické využívání elektrické energie soustavně přes den,  

Obr. 8.8 znázorňuje využití elektrické energie hlavně v odpoledních a večerních 

hodinách, což je typické pro domácnosti, kdy osoby domácnost brzy ráno opouští a vrací 

se odpoledne, a poslední Obr. 8.9 je charakteristický pro domácnosti, kde obyvatelé 

domácnost opouští v dopoledních hodinách a vrací se večer. 
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• 1. odběrový profil (vlevo EFV/EUŽ  ≈ 0,5; vpravo EFV/EUŽ  ≈ 1) 

 

• 2. odběrový profil (vlevo EFV/EUŽ  ≈ 0,5; vpravo EFV/EUŽ  ≈ 1) 

 

• 3. odběrový profil (vlevo EFV/EUŽ  ≈ 0,5; vpravo EFV/EUŽ  ≈ 1) 

 

   

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

5 24,0 24,1 24,2 24,3 24,3 24,4 24,5 24,6 24,6 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,6 24,6 24,5 24,4

10 23,6 23,7 23,9 24,1 24,2 24,4 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,0 25,0 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,3

15 23,1 23,3 23,6 23,8 24,1 24,3 24,6 24,8 25,0 25,1 25,2 25,2 25,1 25,0 24,8 24,7 24,5 24,3 24,1

20 22,6 22,9 23,2 23,5 23,9 24,2 24,5 24,8 25,0 25,2 25,2 25,2 25,1 25,0 24,8 24,6 24,3 24,1 23,8

25 22,2 22,5 22,9 23,3 23,6 24,0 24,4 24,7 25,0 25,2 25,2 25,2 25,1 24,9 24,7 24,5 24,2 23,8 23,5

30 21,7 22,1 22,5 23,0 23,4 23,8 24,2 24,6 24,9 25,1 25,2 25,1 25,0 24,9 24,6 24,3 23,9 23,6 23,2

35 21,3 21,8 22,2 22,6 23,1 23,6 24,0 24,4 24,8 24,9 25,0 25,0 24,9 24,7 24,4 24,1 23,7 23,3 22,9

40 20,9 21,4 21,9 22,3 22,8 23,3 23,8 24,2 24,6 24,8 24,8 24,8 24,7 24,5 24,2 23,9 23,5 23,1 22,6

45 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,3 24,5 24,5 24,6 24,5 24,2 24,0 23,6 23,2 22,8 22,3

50 20,1 20,6 21,1 21,6 22,2 22,7 23,1 23,7 23,9 24,2 24,2 24,3 24,1 24,0 23,7 23,3 22,9 22,4 21,9

55 19,7 20,2 20,7 21,2 21,7 22,3 22,7 23,3 23,5 23,7 23,8 23,9 23,8 23,7 23,3 23,0 22,6 22,1 21,5

60 19,3 19,8 20,3 20,9 21,3 21,9 22,4 22,8 23,1 23,2 23,4 23,4 23,4 23,2 23,0 22,6 22,2 21,7 21,1

65 18,9 19,4 19,9 20,4 20,9 21,4 21,9 22,3 22,6 22,7 22,9 22,9 23,0 22,8 22,6 22,2 21,8 21,3 20,7

70 18,5 19,0 19,5 19,9 20,5 20,9 21,4 21,8 22,0 22,1 22,3 22,4 22,4 22,3 22,1 21,7 21,3 20,8 20,3

75 18,0 18,5 19,0 19,5 19,9 20,4 20,8 21,2 21,3 21,4 21,6 21,8 21,9 21,8 21,5 21,2 20,8 20,3 19,8

80 17,6 18,1 18,5 19,0 19,4 19,8 20,2 20,5 20,6 20,7 20,8 21,0 21,2 21,2 21,0 20,7 20,3 19,8 19,3

85 17,1 17,6 18,0 18,4 18,9 19,2 19,5 19,7 19,8 19,8 20,0 20,3 20,5 20,5 20,4 20,1 19,7 19,3 18,8

90 16,6 17,1 17,5 17,9 18,2 18,6 18,8 18,9 18,9 18,9 19,1 19,4 19,7 19,8 19,7 19,4 19,1 18,7 18,3

Azimut fotovoltaických panelů γ [°]
N
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ů
 

β
 [

°]
Solární 

pokrytí [%]
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5

5 33,1 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7 33,7 33,8 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,8 33,8 33,7

10 32,4 32,5 32,7 32,9 33,1 33,3 33,5 33,7 33,9 34,0 34,1 34,2 34,2 34,2 34,1 34,0 33,9 33,8 33,7

15 31,6 31,9 32,1 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 33,9 34,1 34,3 34,3 34,3 34,3 34,2 34,0 33,9 33,7 33,5

20 31,0 31,3 31,6 32,0 32,4 32,8 33,2 33,5 33,9 34,2 34,3 34,4 34,4 34,2 34,1 33,8 33,6 33,4 33,1

25 30,3 30,7 31,1 31,5 32,0 32,5 33,0 33,4 33,8 34,1 34,3 34,4 34,3 34,1 33,9 33,7 33,4 33,1 32,8

30 29,7 30,1 30,6 31,1 31,6 32,1 32,7 33,2 33,7 34,0 34,2 34,2 34,1 34,0 33,8 33,5 33,2 32,8 32,4

35 29,2 29,6 30,0 30,6 31,2 31,8 32,4 33,0 33,5 33,8 34,0 34,0 34,0 33,8 33,5 33,2 32,9 32,5 32,1

40 28,7 29,1 29,6 30,2 30,7 31,4 32,1 32,7 33,3 33,6 33,7 33,8 33,8 33,5 33,3 33,0 32,6 32,2 31,7

45 28,2 28,7 29,2 29,8 30,4 31,0 31,8 32,4 32,9 33,3 33,4 33,6 33,5 33,3 33,1 32,7 32,3 31,8 31,3

50 27,8 28,2 28,8 29,3 30,0 30,6 31,3 32,1 32,5 33,0 33,0 33,2 33,1 33,0 32,8 32,4 32,0 31,4 30,9

55 27,3 27,8 28,4 28,9 29,5 30,2 30,8 31,7 32,2 32,6 32,6 32,8 32,8 32,7 32,4 32,0 31,6 31,0 30,5

60 26,8 27,3 27,9 28,5 29,1 29,8 30,5 31,2 31,7 32,1 32,2 32,3 32,4 32,3 32,0 31,6 31,1 30,6 30,0

65 26,4 26,9 27,4 28,0 28,7 29,2 30,0 30,6 31,3 31,4 31,7 31,8 32,0 31,8 31,6 31,1 30,7 30,2 29,5

70 25,9 26,4 27,0 27,5 28,2 28,8 29,5 30,1 30,7 30,8 31,1 31,3 31,5 31,4 31,1 30,7 30,2 29,6 29,0

75 25,4 25,9 26,4 27,0 27,6 28,3 28,9 29,5 30,0 30,1 30,4 30,7 30,9 30,8 30,5 30,2 29,6 29,1 28,5

80 24,9 25,4 25,9 26,5 27,0 27,7 28,3 28,8 29,2 29,4 29,7 30,0 30,2 30,2 29,9 29,6 29,1 28,5 27,8

85 24,4 24,9 25,4 25,9 26,5 27,0 27,7 28,1 28,3 28,5 28,9 29,2 29,5 29,5 29,3 28,9 28,4 27,8 27,3

90 23,8 24,3 24,8 25,2 25,8 26,4 26,9 27,3 27,4 27,5 27,9 28,3 28,7 28,7 28,5 28,2 27,7 27,2 26,7

Azimut fotovoltaických panelů γ [°]

N
ak

lo
n

ěn
í f

o
to

vo
lt

ai
ck

ýc
h

 p
an

el
ů

 
β

 [
°]

Solární 

pokrytí [%]

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

5 16,8 16,8 16,9 17,0 17,0 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 17,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,4 17,4

10 16,3 16,4 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,4 17,5 17,6 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 17,6 17,5

15 15,9 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,1 17,2 17,4 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,7 17,6

20 15,4 15,6 15,9 16,1 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,5 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8 17,7

25 15,1 15,3 15,5 15,8 16,2 16,5 16,8 17,1 17,3 17,5 17,6 17,7 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 17,9 17,8

30 14,7 15,0 15,2 15,6 15,9 16,3 16,6 16,9 17,2 17,4 17,5 17,7 17,9 18,0 18,1 18,2 18,2 18,1 17,9

35 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 16,0 16,4 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,3 18,3 18,3 18,1

40 14,2 14,4 14,7 15,0 15,4 15,8 16,2 16,6 16,8 17,0 17,2 17,5 17,8 18,0 18,3 18,4 18,4 18,4 18,2

45 14,0 14,2 14,4 14,8 15,1 15,5 15,9 16,3 16,5 16,8 17,0 17,3 17,7 18,1 18,3 18,5 18,5 18,4 18,3

50 13,8 14,0 14,2 14,5 14,8 15,2 15,6 16,0 16,2 16,5 16,8 17,1 17,6 18,0 18,3 18,5 18,5 18,5 18,3

55 13,6 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9 15,3 15,6 15,9 16,1 16,5 16,9 17,5 18,0 18,3 18,5 18,5 18,4 18,3

60 13,4 13,5 13,8 14,0 14,3 14,6 15,0 15,2 15,5 15,7 16,2 16,7 17,4 17,9 18,2 18,4 18,4 18,4 18,2

65 13,2 13,3 13,5 13,7 14,0 14,3 14,6 14,8 15,0 15,3 15,8 16,4 17,2 17,7 18,1 18,3 18,3 18,3 18,1

70 13,1 13,1 13,3 13,5 13,7 14,0 14,2 14,4 14,5 14,9 15,4 16,1 16,9 17,5 17,9 18,1 18,2 18,1 17,9

75 12,9 13,0 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 13,9 14,0 14,4 15,0 15,8 16,6 17,3 17,7 17,9 18,0 17,9 17,7

80 12,8 12,8 12,8 12,9 13,1 13,3 13,4 13,4 13,5 13,8 14,5 15,4 16,3 17,0 17,4 17,6 17,7 17,7 17,4

85 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 13,3 14,0 15,0 15,9 16,6 17,1 17,3 17,4 17,4 17,1

90 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,3 12,3 12,7 13,5 14,5 15,4 16,2 16,7 17,0 17,1 17,0 16,7

Azimut fotovoltaických panelů γ [°]

N
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n

ěn
í f
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to
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β

 [
°]

Solární 

pokrytí [%] -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9

5 23,4 23,4 23,5 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 24,3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,3

10 22,7 22,8 22,9 23,1 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,5 24,5 24,6 24,6 24,6 24,5 24,5 24,4

15 22,0 22,2 22,4 22,6 22,9 23,1 23,4 23,7 24,0 24,2 24,4 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,5 24,4 24,4

20 21,4 21,6 21,9 22,1 22,5 22,8 23,2 23,6 23,9 24,2 24,4 24,5 24,6 24,6 24,5 24,5 24,5 24,4 24,3

25 21,0 21,2 21,5 21,8 22,1 22,5 22,9 23,4 23,8 24,1 24,3 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,3

30 20,5 20,8 21,1 21,4 21,8 22,2 22,7 23,2 23,6 23,9 24,1 24,2 24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,4 24,3

35 20,1 20,4 20,7 21,1 21,5 21,9 22,4 22,9 23,4 23,7 23,8 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,5 24,4

40 19,8 20,0 20,4 20,7 21,2 21,6 22,1 22,7 23,1 23,4 23,5 23,8 24,0 24,2 24,5 24,6 24,7 24,6 24,5

45 19,5 19,7 20,1 20,4 20,9 21,3 21,8 22,4 22,8 23,1 23,2 23,6 23,8 24,2 24,5 24,6 24,7 24,6 24,5

50 19,2 19,5 19,8 20,1 20,5 21,0 21,5 22,1 22,4 22,7 22,9 23,3 23,7 24,1 24,4 24,6 24,6 24,6 24,5

55 18,9 19,2 19,5 19,8 20,2 20,7 21,2 21,7 22,1 22,2 22,5 22,9 23,5 24,1 24,4 24,5 24,6 24,5 24,4

60 18,7 18,9 19,2 19,5 19,9 20,3 20,8 21,2 21,7 21,7 22,1 22,6 23,4 23,9 24,3 24,4 24,5 24,5 24,3

65 18,5 18,7 18,9 19,2 19,6 20,0 20,5 20,8 21,2 21,2 21,7 22,3 23,2 23,8 24,1 24,3 24,4 24,4 24,2

70 18,3 18,4 18,6 18,9 19,2 19,7 20,0 20,4 20,6 20,7 21,2 21,9 22,9 23,5 23,9 24,1 24,2 24,2 24,1

75 18,1 18,2 18,3 18,6 18,9 19,3 19,6 19,9 20,0 20,1 20,7 21,5 22,6 23,3 23,7 23,9 24,0 24,1 23,9

80 17,9 18,0 18,1 18,2 18,5 18,9 19,2 19,3 19,3 19,5 20,1 21,1 22,2 23,0 23,4 23,7 23,8 23,8 23,7

85 17,7 17,8 17,8 17,9 18,1 18,4 18,7 18,8 18,6 18,8 19,6 20,6 21,8 22,6 23,1 23,4 23,6 23,6 23,4

90 17,4 17,5 17,6 17,6 17,7 18,0 18,2 18,1 17,9 18,1 19,0 20,1 21,3 22,2 22,8 23,1 23,3 23,3 23,0

Azimut fotovoltaických panelů γ [°]
N
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β
 [

°]
Solární 

pokrytí [%]

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

5 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

10 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2

15 14,5 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 14,0 13,9 13,9

20 14,4 14,4 14,5 14,5 14,5 14,6 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,7 13,7

25 14,3 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,6 13,6 13,5

30 14,3 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 14,4 14,4 14,3 14,1 14,0 13,8 13,7 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

35 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,3 14,1 13,9 13,8 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5

40 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 13,3 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5

45 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,1 13,7 13,5 13,3 13,2 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5

50 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,0 13,9 13,5 13,3 13,0 13,0 13,0 13,1 13,3 13,4 13,4 13,5 13,5

55 14,1 14,2 14,2 14,1 14,0 14,0 13,8 13,7 13,3 13,1 12,8 12,8 12,8 13,1 13,2 13,3 13,4 13,4 13,4

60 14,1 14,1 14,1 14,1 13,9 13,9 13,7 13,5 13,2 12,8 12,6 12,6 12,8 13,0 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4

65 14,0 14,0 14,0 14,0 13,8 13,7 13,6 13,2 13,0 12,5 12,3 12,4 12,7 12,9 13,1 13,2 13,3 13,3 13,3

70 13,9 13,9 13,9 13,9 13,7 13,5 13,4 13,0 12,7 12,2 12,1 12,2 12,5 12,8 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3

75 13,8 13,8 13,8 13,7 13,6 13,4 13,1 12,7 12,3 11,9 11,8 12,0 12,4 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2

80 13,6 13,7 13,7 13,6 13,4 13,2 12,9 12,5 12,0 11,6 11,6 11,8 12,2 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,1

85 13,5 13,5 13,5 13,4 13,2 13,0 12,6 12,1 11,7 11,3 11,3 11,6 12,1 12,4 12,6 12,8 12,9 13,0 13,0

90 13,3 13,3 13,3 13,2 13,0 12,8 12,4 11,8 11,3 11,0 11,1 11,4 11,9 12,2 12,5 12,7 12,8 12,8 12,8

Azimut fotovoltaických panelů γ [°]
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Solární 

pokrytí [%] -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

5 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

10 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2

15 18,3 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3 18,2 18,0 17,9 17,8 17,7 17,7 17,6

20 18,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,4 18,3 18,3 18,3 18,2 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,3 17,2 17,2

25 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,3 18,2 18,1 18,0 17,8 17,5 17,3 17,1 17,0 17,0 16,9 16,9

30 18,2 18,2 18,3 18,2 18,2 18,1 18,1 18,1 18,1 17,9 17,7 17,4 17,2 17,0 16,9 16,8 16,7 16,7 16,7

35 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,1 18,0 17,9 17,9 17,6 17,4 17,1 16,9 16,7 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

40 18,2 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0 17,8 17,7 17,4 17,0 16,8 16,7 16,4 16,4 16,5 16,6 16,6 16,6

45 18,2 18,2 18,2 18,2 18,1 18,0 17,9 17,7 17,4 17,2 16,7 16,6 16,3 16,2 16,4 16,5 16,5 16,6 16,6

50 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0 17,8 17,6 17,1 16,9 16,3 16,3 16,0 16,2 16,3 16,4 16,5 16,5 16,5

55 18,1 18,2 18,1 18,1 18,0 17,9 17,7 17,5 16,9 16,5 16,1 15,9 15,8 16,1 16,2 16,4 16,4 16,4 16,5

60 18,1 18,1 18,1 18,0 17,9 17,8 17,6 17,3 16,7 16,1 15,8 15,5 15,7 16,0 16,2 16,3 16,3 16,4 16,4

65 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,7 17,5 17,1 16,5 15,7 15,5 15,2 15,6 15,9 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3

70 17,9 17,9 17,9 17,9 17,7 17,6 17,3 16,9 16,2 15,3 15,1 15,0 15,4 15,7 15,9 16,1 16,2 16,2 16,3

75 17,7 17,8 17,8 17,7 17,6 17,4 17,1 16,6 15,9 15,0 14,7 14,8 15,3 15,6 15,8 16,0 16,1 16,1 16,2

80 17,6 17,6 17,6 17,6 17,5 17,3 16,9 16,4 15,5 14,7 14,4 14,6 15,1 15,4 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1

85 17,4 17,5 17,5 17,4 17,3 17,1 16,7 16,0 15,1 14,3 14,1 14,3 14,9 15,2 15,5 15,7 15,8 15,9 16,0

90 17,2 17,3 17,3 17,2 17,1 16,8 16,4 15,7 14,7 13,9 13,7 14,1 14,7 15,1 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9
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Obr.  8.7 Mapa solárního pokrytí pro 1. odběrový profil 

Obr.  8.8 Mapa solárního pokrytí pro 2. odběrový profil 

Obr.  8.9 Mapa solárního pokrytí pro 3. odběrový profil 
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8.1.5 Porovnání s jinými zdroji dat 

Pro kontrolu, zda vytvořená výpočetní pomůcka vytvořená v Excelu počítá správně, 

se dané výpočty porovnávaly s výpočtovým nástrojem PVGIS (Photovoltaic 

Geographical Information System) [24], který je volně k dispozici na webových 

stránkách Evropské komise http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#HR[24]. 

Porovnání je provedeno pro lokalitu obce Buštěhrad, odkud se získala původní naměřená 

data. Jelikož data z UCEEBU byly dodána za rok 2016, ostatní databáze budou voleny 

taktéž pro tento rok.   

  Prvním porovnání bude roční dávka slunečního ozáření na vodorovnou rovinu, 

kdy se budou zjišťovat rozdíly v naměřených (vygenerovaných) datech, druhé porovnání 

bude za cílem zjištění správnosti výpočtu při změně naklonění fotovoltaických panelů a 

třetím porovnáním ročních dávek slunečního ozáření bude se zaměřením na změnu 

azimutu.    

  Posledním ověření přes data z PVGIS je ověření výpočetního postupu dle 

zjednodušené bilanční metody pro výpočet zisků fotovoltaického systému.  

 PVGIS dává uživateli na výběr několik zdrojů vypočtených dat solární radiace, 

která jsou většinou vypočtena ze satelitních dat a tak lze zadat libovolné místo na světě. 

V současné době jsou k dispozici pro vhodné porovnání s naměřenými daty 

z Buštěhradu, tři různé databáze. Dvě databáze, PVGIS-CMSAF a PVGIS-SARAH, 

využívají různých algoritmů a počítají právě ze zmíněných satelitních dat. Třetí 

použitelná databáze je založená na datových sadách klimatické analýzy (PVGIS-ERA5).  

První porovnání roční dávky slunečního ozáření je porovnání zdrojových dat pro  

β = 0 ° a azimut γ = 0 °, tedy horizontální rovinu. Na Obr. 8.10 je porovnání s naměřenými 

Obr.  8.10 Roční dávka slunečního ozáření na horizontální rovinu 
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daty (šedá data) s ostatními vygenerovanými z PVGIS, které byly vygenerovány taktéž 

na horizontální rovinu. 

Na Obr. 11 je porovnání roční dávky slunečního ozáření na obecně orientovanou 

plochu, v tomto případě je to sklon FV panelů β = 45 ° a azimut γ = 0 °. Šedé hodnoty 

jsou vypočítány dle výpočtových vzorců uvedených v této diplomové práci a ostatní jsou 

opět vygenerovány dle zmíněného naklonění panelů.      

         

Na posledním porovnání (Obr. 8.12) je zobrazena roční dávka slunečního ozáření ve třech 

složkách při sklonu FV panelů β = 90 ° a azimutu γ = 90 °.   

 Z porovnání grafů je vidět velmi podobné poměrové rozložení jednotlivých dat 

v závislosti na jejich zdroji. Data z výpočtového Excelu se tedy přibližují výsledkům 

PVGIS. 

 

 

 

Obr.  8.11 Roční dávka slunečního ozáření na skloněnou rovinu a jižní orientaci 
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Kontrola správnosti výpočtového postupu zjednodušené bilanční metody 

fotovoltaického systému se prováděla zadáním potřebných dat pro výpočet dle nástroje 

PVGIS, jež byl špičkový instalovaný výkon 3 kWp a ztráty ve FV systému 8 %. S tímto 

zadáním bylo vygenerované celkové množství elektrické energie vyrobené 

fotovoltaickým systémem za jeden rok pro orientaci FV panelů  β = 45 ° a azimut  

Obr.  8.12 Roční dávka slunečního ozáření na vertikální rovinu a západní orientaci 

Obr.  8.13 Porovnání jednotlivých grafů solárního pokrytí pro čtyři různé datové zdroje ozáření 
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γ = 0 °. Dle databáze SARAH vyšlo EFV = 3288 kWh/rok. Nyní se data získaná při druhém 

porovnávání vložila do buněk výpočetního Excelu tak, aby se přepsala přímá, difuzní i 

odražená složka ozáření na obecně orientovanou rovinu pro každou hodinu v roce. 

Výsledkem bylo výpočetní získání roční produkce energie z databáze SARAH,  

EFV = 3013 kWh/rok, což je rozdíl cca 9 % (v případě jiných porovnání se hodnoty lišily 

v rozmezí 5 až 10 %).   

  Na Obr 8.13 (grafy uvedeny pouze pro vizuální porovnání průběhů) jsou 

zobrazeny miniatury Grafu 1 z kapitoly 8.1.3. Trendové křivky byly ponechány pro 

názorné porovnání a data jednotlivých solárních pokrytí byla nahrazena novými, dle 

jednotlivých databází (měnila se data přímo pro ozáření obecně orientované roviny  

β = 45 °; γ = 0 °, pro co největší vliv jednotlivých databází). Jsou vidět očividné rozdíly, 

přičemž by se dalo říci, že graf s daty ERA5 se nejvíce shoduje s původními, neboť jsou 

získána z datových sad klimatické analýzy. Na druhou stranu se zbylé dva grafy (se zdroji 

CMSAF a SARAH), u kterých byla data vypočtena algoritmy ze satelitních dat, liší o cca 

4 %.  

Pro ověření průběhů solárního pokrytí s minutovým početním krokem byl použit 

simulační nástroj PV*SOL, který je volně k dispozici na webových stránkách 

https://www.valentin-software.com/en[25].  

  Pro porovnání, jako modelový příklad jsem použil tříčlennou domácnost, která má 

větší množství vybavení a roční spotřebu elektrické energie 4122 kWh/rok. Při analýze 

byl použit postup zadávání pomocí počtu instalovaných panelů, aby byly nastaveny stejné 

vstupní podmínky. Dále byl nastavený integrovaný fotovoltaický panel do střechy, 

přičemž rozdíl integrovaného a volně položeného panelu mělo vliv na celkové solární 

pokrytí dle PV*SOL cca 0,2 %. Dále se v aplikaci PV*SOL vybírá typ a počet střídače, 

který byl zvolen náhodně, neboť dle testů neměl vliv na výslednou hodnotu solárního 

pokrytí. Odrazivost terénu byla uvažována 0,2 a znečištění atmosféry pro městskou  

oblast 4.    

  Na Obr. 8.14 je znázorněno grafické porovnání jednotlivých metod, kde je vidět 

průběh zelené křivky (PV*SOL), která zprvu téměř kopíruje trend pro výpočet dle  
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hodinového kroku a poté přechází k trendu minutového kroku. Z důvodu náhodného 

generování odběrových profilů se výsledky mohou takto lišit. Hodnoty solárního pokrytí 

jsou uvedeny v Tab. 8.3.  
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Hodinový početní krok

Minutový početní krok

PV*SOL

EFV/EUŽ Solární pokrytí EFV/EUŽ Solární pokrytí EFV/EUŽ Solární pokrytí

[-] [kWp] [-] [%] [-] [%] [-] [%]

1 0,28 0,1 5,7 0,1 4,6 0,1 5,0

2 0,56 0,1 9,9 0,1 7,5 0,1 8,7

3 0,84 0,2 13,4 0,2 9,8 0,2 11,8

6 1,68 0,4 21,2 0,4 15,1 0,4 18,3

12 3,36 0,8 30,2 0,7 22,8 0,8 25,5

18 5,04 1,1 35,3 1,0 28,1 1,1 29,8

24 6,72 1,5 38,6 1,4 31,7 1,5 32,5

36 10,08 2,3 42,8 2,1 36,5 2,2 36,1

Minutový krok PV*SOLPočet použitých 

panelů

Instalovaný 

špičkový výkon

Hodinový krok

Obr.  8.14 Grafické porovnání solárního pokrytí výsledků Excelové analýzy se simulačním 
programem PV*SOL 

Tab.  8.3 Číselné porovnání solárního pokrytí výsledků Excelové analýzy se simulačním 
programem PV*SOL 
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8.2  Bytový dům 

8.2.1 Bytový dům A 

Jako první příkladový objekt byl vybrán čtyř patrový bytový dům s 26 byty, jehož 

3D pohled je zobrazen na Obr. 8.15. V tabulce Tab. 8.4 je uvedena bytová obsazenost 

řešeného objektu, kdy první tři nadzemní podlaží mají stejné obsazení bytů, a pouze ve 

4. patře se objevují dva byty, které jsou vybaveny 4 místnostmi a kuchyňským koutem. 

Dále jsou v uvedené tabulce uvedeny počty obyvatelů a celkové plochy, kdy obyvatelná 

plocha je brána, jako plocha kde se trvale 

pohybují osoby (spadá sem obývací pokoj, 

ložnice, pokud je obývací pokoj spojen s kuchyní, 

je to i kuchyň).   

  Celková použitelná plocha pro instalaci 

fotovoltaických panelů při uvažování umístění na 

plochou střechu nad 4. nadzemním podlažím je cca 180 m2 (přičemž půdorysná plocha 

bytového domu je cca 480 m2).  Při uvažování umístění panelů ve sklonu β= 30 ° a s 

návrhovým úhlem �� =16,5 ° je množství FV panelů cca 43 kusů. Celý fotovoltaický 

systém by tedy měl mít špičkový výkon Pp = 12,04 kWp.  

 

�	 =  
 �� (�)
�� (��) + cos (�)��� = 
 �� (��)

�� (��,!) + cos (30)��� = 0,39   (8.7) 

Tab.  8.4 Bytová obsazenost bytového domu A Obr.  8.15 3D pohled na typový bytový dům A 

Celková Obyvatelná

[-] [-] [m
2
] [m

2
] [-]

2x 1

1x 2

6x 2

6x 3

4x 3

5x 4

1x 4

1x 5

Celkem 26 1500.6 1118.4 75

4+kk

9 69.8 53.1

65.187.92

49.8 36.5122+kk

3+kk

Počet bytů v 

objektu

Označení 

bytu

Výměra Počet 

osob

1+kk 3 33 24.1
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%& = '(∙�*
	+,

= �>�∙�,�-
�,�. ≐ 43 1�       (8.8) 

Celková spotřeba uživatelské energie u tohoto případu bytového domu byla 

stanovena na 34,6 MWh/rok. Spotřeba byla  stanovena podobným postupem jako u 

rodinných domů, přičemž bylo jednotlivé vybavení bytů spotřebiči pozměněno, aby se co 

nejblíže přiblížilo běžnému vybavení u bytů, takže se zároveň získalo i hodinové 

rozložení odběrů. Zbylé dvě rozložení hodinových odběrů, se kterými se daná metoda 

porovnává je popsána v 5. kapitole, kde se popisuje získání hodinových dat pomocí 

typových diagramů dodávek elektrické energie [23] a dále pomocí výpočtových vztahů, 

které jsou uvedeny v publikaci od K. Staňka [11].   

 Na Obr. 8.16 je grafické znázornění odběrových profilů pro jednotlivé rozložení 

při instalovaném špičkovém výkonu fotovoltaického systému 12,04 kWp a dle orientace 

β = 30 °; γ = 0 °. Je vidět, že u druhého odběrového profilu (sestrojený podle typových 

diagramů dodávek energie) je signifikantní odběr během dne, kdy profil vygenerovaný 

pomocí generátoru pravděpodobného odběrového profilu uživatelské energie (GPP) 

uvažuje převážnou přítomnost osob mimo domov, kdy jen několik domácností spouští 

přes poledne spotřebiče například k přípravě oběda. U třetího odběrového profilu je vidět 

hladká křivka bez různých významných výkyvů, která je typická pro početně stanovená 

data s vyrovnáním ostrých výkyvů. První odběr by měl být v tomto konkrétním případu 

nejreálnější, neboť zde není zahrnuto ohromné množství dat, pomocí kterých se stanovují 

typové diagramy dodávek  (TDD) elektrické energie, nebo početně aproximované 

hodnoty. 
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Obr.  8.16 Porovnání odběrových diagramů typového bytového domu během zvoleného květnového 
dne; 1. graf – vygenerovaný pomocí generátoru pravděpodobného profilu uživatelské energie 
(GPP); 2. graf – odběrový profil podle typových diagramu dodávek dle OTE.cz; 3. graf – Odběrový 
profil vygenerovaný výpočtem dle publikace K.Staňka. 
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Na níže uvedeném Obr. 8.17 jsou uvedeny stejné diagramy jako na  

Obr. 8.16, s napojením dalších 6 po sobě jdoucích dnů. Je vidět vývoj odběrového profilu, 

kdy první odběrový profil stanovený pomocí GPP, má nejčlenitější charakter, druhý profil 

(TDD) má charakter reálného odběru velkého množství odběrových míst, kdy je jasně 

vidět na diagramu, kdy nastává víkend (sobota, neděle), a lidé jsou dopoledne přítomní 

v domácnosti. Třetí odběrový profil je tvořen hladkou křivkou, která se denně opakuje. 

V porovnání druhého a třetího odběrového profilu by se dalo říci, že až na víkendové 

výkyvy se profily celkem shodují.  

Na následujícím grafu (Obr. 8.18) je znázorněno solární pokrytí uživatelské energie, 

kdy 100 % náleží právě uvažovanému špičkovému výkonu 12,04 kWp s počtem 

fotovoltaických panelů 43. U dalších variant je počet panelů 22, 86 a 129. Větší množství 

panelů by se sice na uvažovanou střechu nevešlo, ale mohly by se připojit jako solární  

Obr.  8.17 Sedmidenní vývoj výroby/spotřeby elektrické energie bytového domu A s instalovaným špičkovým výkonem 
Ppk = 12,04 kWp; pro tři různé odběrové profily; hodinový početní krok 
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pole blízko řešeného objektu. Z grafu je vidět, že rozdíly solárního pokrytí jednotlivých 

metod se zvyšujícím se výkonem taktéž zvyšují.  

(EFV/EUŽ)50%  ≈ 0,17;  (EFV/EUŽ)100%  ≈ 0,3;  (EFV/EUŽ)200%  ≈ 0,65;  (EFV/EUŽ)300%  ≈ 1  

 Vzhledem k maximálnímu solárnímu pokrytí, je zvolené umístění fotovoltaických 

panelů (β= 30 ° a �� =16,5 °) ideální a další hodnoty solárního pokrytí pro jiné orientace 

jsou uvedeny na Obr. 7.19. 

  

 

 

 

 

 

 

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

5 21,2 21,3 21,4 21,4 21,5 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,3

10 21,0 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 21,7 21,6 21,5 21,4 21,3 21,1

15 20,8 21,0 21,2 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,3 21,1 20,9

20 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,7 21,8 21,9 22,0 22,0 22,0 21,9 21,9 21,7 21,6 21,4 21,2 21,0 20,7

25 20,3 20,6 20,9 21,1 21,4 21,6 21,8 21,9 22,0 22,0 22,0 21,9 21,8 21,7 21,5 21,3 21,1 20,8 20,5

30 20,0 20,3 20,6 21,0 21,3 21,5 21,7 21,8 21,9 22,0 21,9 21,9 21,8 21,6 21,4 21,2 20,9 20,6 20,3

35 19,7 20,1 20,4 20,8 21,1 21,4 21,6 21,7 21,8 21,9 21,8 21,8 21,7 21,5 21,3 21,0 20,8 20,4 20,0

40 19,4 19,8 20,2 20,6 20,9 21,2 21,5 21,6 21,6 21,7 21,7 21,6 21,5 21,3 21,1 20,9 20,6 20,2 19,7

45 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,0 21,3 21,4 21,4 21,5 21,5 21,4 21,3 21,2 21,0 20,7 20,3 19,9 19,4

50 18,7 19,2 19,7 20,1 20,4 20,8 21,0 21,1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,1 20,9 20,7 20,4 20,0 19,6 19,1

55 18,4 18,9 19,3 19,8 20,2 20,5 20,7 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 20,7 20,5 20,1 19,7 19,3 18,8

60 18,0 18,5 19,0 19,4 19,8 20,2 20,4 20,5 20,5 20,5 20,6 20,5 20,5 20,4 20,1 19,8 19,4 18,9 18,4

65 17,6 18,1 18,6 19,1 19,5 19,8 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,0 19,8 19,4 19,0 18,6 18,0

70 17,1 17,7 18,2 18,7 19,1 19,4 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,7 19,6 19,4 19,1 18,6 18,1 17,6

75 16,7 17,3 17,8 18,2 18,6 18,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,2 19,2 19,2 18,9 18,6 18,2 17,7 17,2

80 16,1 16,8 17,3 17,7 18,1 18,4 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,7 18,6 18,4 18,1 17,7 17,2 16,7

85 15,6 16,2 16,8 17,2 17,6 17,8 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8 18,0 18,1 18,0 17,8 17,6 17,2 16,7 16,3

90 15,1 15,6 16,2 16,6 17,0 17,2 17,2 17,1 17,0 17,0 17,1 17,2 17,4 17,4 17,2 17,0 16,6 16,2 15,7
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Obr.  8.19 Mapa solárního pokrytí pro bytový dům A; Ppk = 12,04 kWp; (EFV/EUŽ  ≈ 0,33) 

Obr.  8.18 Solární pokrytí bytového domu A 
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8.2.2 Bytový dům B 

Druhým řešeným bytovým domem (Obr. 7.20)  je podobný prvnímu případu, liší 

se ve velikosti, přičemž v tomto případě je objekt obsazen celkovým počtem 72 bytů. 

Dalším velkým rozdílem je velikost plochy pro umístění fotovoltaických panelů na střeše 

objeku, kterou má objekt B po odečtení míst, kam nelze panely umístit, cca 850 m2. 

Bytové obsazení objektu je vypsáno v Tab. 8.5. 

Pokud by se uvažovalo opět 100% obsazení střechy 

objektu fotovoltaickými panely v orientaci stejné, 

jako v předešlém případě. Celkové množství 

použitých panelů se urči stejným postupem:  

 
 

�	 =  
 �� (�)
�� (��) + cos (�)��� = 
 �� (��)

�� (��,!) + cos (30)��� = 0,39   (8.9) 

 

%& = '(∙�*
	+,

= >!�∙�,�-
�,�. ≐ 200 1�        (8.10) 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.  8.20 3D pohled na bytový dům B (jiho-západní pohled) 

Celková Obyvatelná

[-] [-] [m
2
] [m

2
] [-]

2x 1

1x 2

6x 2

6x 3

4x 3

5x 4

1x 4

1x 5

Celkem 72 4193,3 3015,8 207

Počet bytů v 

objektu

Označení 

bytu

Výměra Počet 

osob

1+kk 8 32,6 23,1

50,3 35,2362+kk

3+kk

4+kk

21 69,6 51,7

68,394,37

Tab.  8.5 Bytové obsazení bytového domu B 
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Obr.  8.21 Porovnání celkového solárního pokrytí bytových domů. Spodní hodnoty náleží odběrovému profilu 1, 
prostřední hodnoty odběrovému profilu 3, vrchní hodnoty odběrovému profilu 2. 

Uvedené rovnice polynom 6. stupně popisují solární pokrytí v závislosti na 

poměru EFV/EUŽ  : 

• Odběrový profil 1 (generátor pravděpodobného profilu): 

� = −1,7348 ⋅ �� � 16,907 ⋅ �! F 65,963 ⋅ �l � 132,34 ⋅ �� F 147,32 ⋅ �. � 94,97
⋅ � � 2,5755                                                                                                           �8.11� 

• Odběrový profil 2 (typové diagramy dodávek):  

� = −2,7546 ⋅ �� � 26,775 ⋅ �! F 104,13 ⋅ �l � 207,83 ⋅ �� F 228,24 ⋅ �. � 140,85
⋅ � F 1,6197                                                                                                           �8.12� 

• Odběrový profil 3 (Fotovoltaika pro budovy; K.Staněk): 

� = −2,1799 ⋅ �� � 21,213 ⋅ �! F 82,612 ⋅ �l � 165,24 ⋅ �� F 182,54 ⋅ �. � 114,8
⋅ � � 1,0448                                                                                                           �8.13� 
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8.2.3   Průběh solárního pokrytí v závislosti na výšce bytového domu 

Pro rychlé odhadnutí solárního pokrytí bytových domů byl sestaven Graf 3, se 

kterým při znalosti obytných pater bytového domu lze získat nejen zmíněné solární 

pokrytí uživatelské elektrické energie, ale i využitelnost (využitelností je myšleno 

procentuální využití vyrobené elektrické energie z FV systému) a celkový poměr  

EFV/EUŽ, ze kterého posléze lze výpočtem stanovit množství fotovoltaických panelů 

*Graf 3 lze použít za splnění následujících podmínek:  

 - bytový dům má plochou střechu o velikosti rozlohy svého půdorysu   

 - k instalaci FV systému je dispozici alespoň 90 % nezastíněné plochy střechy   

 - instalace fotovoltaických panelů při β = 30 °; γ = 0 °; �� =16,5 °   

 - použití referenčních FV panelů p-Si od firmy AEG (viz kapitola 6.2)  

  Trend červené křivky (solárního pokrytí) na Grafu 3 také znázorňuje procentuální 

míru poklesu ročních plateb obyvatel bytového domu za elektrickou energii. Trend modré 

křivky (využitelnosti) znázorňuje míru rychlosti návratnosti investic.    

 Z Grafu 3 je tedy vidět, že pokud by si bytový dům s dvanácti obytnými podlažími 

a půdorysnou plochou 350 m2 pořídil fotovoltaický systém (podle podmínek zmíněných 

výše) bude fotovoltaický systém využit na cca 90 % oproti variantě třípatrového bytového 

domu se stejnou rozlohou, který by využíval FV systém pouze na 50 %. Návratnost 

investice vložené do výstavby FV systému by u dvanáctipatrového BD byla o polovinu 

kratší.  

Graf  3 Návrhový diagram podle typových diagramů dodávek elektrické energie 
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Pokud by se uvažoval zmíněný bytový dům A s nahrazením posledního patra 

typickým, aby se splnila podmínka rovnosti plochy střechy s plochou půdorysu BD (cca 

470 m2), byla by celková potřeba uživatelské elektrické energie přibližně 38 MWh/rok. 

Podle Grafu 3 by byl poměr EFV/EUŽ ≈ 0,72, využitelnost FV 50 % a solární pokrytí 

celkové spotřeby 35 %, což by znamenalo:  

Množství vyrobené elektrické energie FV systémem za 1 rok:  

M45 = 0,42 ⋅ M�Ž = 0,72 ⋅ 38 000 = 27 360 1iℎ/cT1     (8.14) 

kde:  M45 vyrobená elektrická energie z FV systému   [1iℎ/cT1]   

  M�Ž spotřeba uživatelské elektrické energie   [1iℎ/cT1]   

 

  Za předpokladu, že instalovaný 1 kWp v dané pozici vyrobí 0,9 kWh/rok se 

vypočítá celkový instalovaný špičkový výkon:  

�&� = �+,
�,-l = .? ��� 

�,- = 30,4 1i&        (8.15) 

kde:  �&� instalovaný špičkový výkon FV systému   [i&]   

  M45 vyrobená elektrická energie z FV systému   [1iℎ/cT1]    

  

 Velikost potřebné volné střešní nezastíněné plochy se stanoví: 

2� = ���
����

⋅ 	+,
�*

= �� l��
.>� ⋅ �,!.

�,�- ≐ 423 P.      (8.16) 

kde:  2� potřebná půdorysná plocha střechy    [P. ]   

�&� instalovaný špičkový výkon FV systému   [i&]  

�&�� špičkový výkon jednoho FV panelu    [i&]  

345 činná plocha jednoho FV panelu    [P.]  

�	 stupeň pokrytí střešní plochy      [-]   

Potřebná plocha pro umístění daného FV systému zabírá právě 90 % plochy střechy. 
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9 Závěr 

Diplomová práce řeší problém bilancí spotřebované uživatelské elektrické energie a 

vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem, kdy v praktické části je 

poukázáno na rozdíl hodinového a minutového výpočetního kroku, s přihlédnutím na 

aktivní obsazenost domácnosti. V případě rodinného domu se podle uvedených grafů 

ročního solárního pokrytí uživatelské elektrické energie liší jednotlivé výpočetní kroky 

v případě domácností s aktivní obsazeností osob a s větším množstvím domácích 

spotřebičů o zhruba 7 % v případě jednonásobného poměru EFV/EUŽ a o 5,5 % v případě 

dvojnásobného poměru EFV/EUŽ. V případě, kde osoby přes den nejsou přítomni 

v domácnosti, je rozdíl mezi hodinovým a minutovým početním krokem 3 % v případě 

jednonásobného poměru EFV/EUŽ a 4 % v případě dvojnásobného poměru EFV/EUŽ. 

 Dále bylo poukázáno, že v případě rodinného domu, který má na střeše 

fotovoltaický systém pro krytí vlastní spotřeby uživatelské elektrické energie, je ideální 

nasměrování fotovoltaických panelů individuální. Výsledné hodnoty rozdílů jsou ale 

v řádech procent, a s měnícím se chování spotřebitele v domácnosti ztrácí přesné 

nasměrování na důležitosti.  

 V případě bytového domu bylo provedeno nejdříve porovnání solárních pokrytí 

bytového domu A s ohledem na jednotlivé metody získání odběrových profilů, přičemž 

se ukázalo, že při nízkém poměru EFV/EUŽ (do 0,2), se hodnoty solárního pokrytí určené 

pomocí odběrových profilů jednotlivých metod nijak významně nelišilo. Při poměru 

EFV/EUŽ ≈ 0,6 a výš, jsou již rozdíly při použití jednotlivých metod stanovení odběrových 

profilů významnější, konkrétně se solární pokrytí liší až o 7 %. Při uvažování konkrétního 

bytového domu s daným odběrovým profilem, je tedy výpočet podle dat z typových 

diagramů dodávek elektrické energie méně přesný (o 5 – 10 %) než při uvažování profilů 

získaných z generátoru pravděpodobnostního profilu    

 Dále byla provedena analýza solárního pokrytí bytového domu v závislosti na 

jeho výšce, přičemž bylo ukázáno, že se zvyšující se výškou bytového domu a neměnícím 

se instalovaném výkonu se solární pokrytí snižuje, jelikož se při zvyšujícím se bytovém 

domu zvyšuje i množství odebírané elektrické energie. Využitelnost vyrobené energie 

z fotovotlaického systému se s narůstajícími patry bytového domu, taktéž zvyšovala. 
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