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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá využitím sluneční energie pro výrobu tepla a chladu. 

Začátek diplomové práce popisuje sluneční energii a její technické využití. Součástí práce je 

popis základních prvků solárního systému. Podrobně se věnuje jednotlivým typům slunečních 

kolektorů a jejich využitím v daném systému. Popisuje praktické využití solárního systému 

pro ohřev vody v bazénu, přípravu teplé vody a vytápění. Rovněž jsou zde uvedeny různé 

technologie využití sluneční energie pro chlazení a klimatizaci. Závěrečná část je věnována 

energetickému hodnocení a studii optimalizovaného solárního systému pro výrobu tepla a 

chladu v rodinném domě. 

Klíčová slova 

Sluneční energie, solární kolektory, solární systém, potřeba tepla, absorpční chlazení. 

 

 

ABSTRACT 
This thesis deals with the use of solar energy for the production of heat and cold. The 

beginning of the thesis describes the solar energy and its technical applications. The thesis 

includes the description of the basic solar system elements. It focuses in detail on individual 

types of solar collectors and their use in particular system. It describes the practical use 

of solar water heating system in the swimming pool, preparation of hot water and heating. It 

also deals with different technologies for usage of solar energy for cooling and air 

conditioning. The final section is devoted to energy evaluation and study of the optimalized 

solar system for production of heat and cold in the family house. 

 

Keywords 
Solar energy, solar collectors, solar system, the need for heating, absorption cooling 
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1 ÚVOD

Současný svět lze rozdělit na vyspělý a rozvíjející. V rozvíjejícím světě člověk někdy 
bojuje o holé přežití a snaží se zlepšit svůj život jakýmkoliv způsobem. Nehledí na to, jak 
toho dosáhnout. Naopak ve vyspělém světě lze pozorovat rostoucí závislost člověka na 
materiálních hodnotách. Současnou společnost lze označit za konzumní, kdy výroba a 
spotřeba nesmyslně narůstá. Nelze si nepovšimnout, jaké dopady má lidská činnost na životní 
prostředí. Nárůst spotřeby energie je jedním z důvodů globálního oteplování.

Stoupající poptávkou po energii dochází ke zmenšování zásob ropy a zemního plynu. 
Tyto zdroje již nestačí pokrývat naši spotřebu a dochází k jejímu rekordnímu růstu cen. 
Negativní vliv na rostoucí cenu mají politické nepokoje a válečné konflikty ve státech 
s přední produkcí těchto neobnovitelných zdrojů.

Současná společnost by měla začít hledat moderní technologie, které nahradí tyto 
neobnovitelné zdroje a zároveň budou šetrnější k životnímu prostředí. Člověk by si měl 
uvědomit, že je součástí tohoto světa a ne pánem planety. Stále častější přírodní katastrofy 
dávají za pravdu. Jednou z možností, jak tyto neobnovitelné zdroje nahradit, je jaderná 
energie a obnovitelné zdroje. Mezi obnovitelné zdroje patří sluneční energie, energie přílivu a 
geotermální energie.

Energie slunečního záření má největší potenciál. Tato energie se využívá přímo, nebo 
přeměnou na jinou energii, např. energii větru, energii vody či energii biomasy. Přímé využití 
slunečního záření se využívá k výrobě tepla nebo elektřiny. Z pohledu lidského života lze 
sluneční energii považovat za nevyčerpatelnou. Hlavní výhodou slunečního záření je její 
všudypřítomnost a skutečnost, že dopadající energie je zadarmo.

Tato diplomová práce se zabývá využitím sluneční energie v solárních termických 
systémech, ve kterých se sluneční energie přeměňuje na teplo. Česká republika má poměrně 
dobré podmínky pro využití energie slunečního záření. Nevýhodou může být, že množství 
dopadající sluneční energie v průběhu roku kolísá a největší solární zisky jsou v době 
nejmenší spotřeby. Otázkou však zůstává, co s těmito letními přebytky. Jednou z možností je 
tuto energii akumulovat v dlouhodobých zásobnících a využívat v době potřeby nebo využít 
tyto přebytky pro ohřev bazénu. Pro dlouhodobou akumulaci jsou zapotřebí zásobníky o 
velikosti stovek m3 a ne každý má bazén. Mnohem efektivněji lze tyto přebytky využít pro 
výrobu chladu a tím snížit energetickou náročnost na chlazení budov. Lze například nahradit 
elektricky poháněné kompresorové chlazení, které má vysoké nároky, na spotřebu energie a 
využívajícího chladiva s negativními ekologickými dopady na životní prostředí.

Fototermická přeměna slunečního záření bude využita pro výrobu tepla a chladu. 
V diplomové práci je provedena studie optimalizace solárního systému, který bude 
v rodinném domě využit pro ohřev teplé vody, vytápění a chlazení.
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2 SLUNEČNÍ ENERGIE

„Země 
a nejdůležitější 

je součástí planetární soustavy, jejíž středem je Slunce. Slunce je nám nejbližší 
hvězdou. Je trvalým zdrojem veškeré energie pro naší planetu. Slunce má tvar 

koule o průměru 1,39.109 m, tj. 109krát větším než je průměr Země. Skládá se převážně 
z atomárního vodíku (70 %), helia (28 %) a z nepatrného množství ostatních prvků periodické 
soustavy (2 %). Všechny prvky jsou ve hmotě Slunce obsaženy jako žhavé elektricky vodivé 
prvky, tj. ve skupenství plasmy. Hmotnost Slunce je 1,98.1030 kg. Od Země je Slunce 
vzdáleno v průměru 1,49.1011 m.“

„Termonukleární reakce (jaderná syntéza, fúze) probíhající v centrálních oblastech 
Slunce, při niž dochází k přeměně vodíku na helium, je zdrojem energie Slunce. Přeměna 
probíhá při teplotě 13.106 K a tlaku 2.1010 MPa, tj. za stavu, při němž jsou všechny atomy 
zcela ionizovány. Jádro atomu vodíku má za těchto podmínek podstatně vyšší hmotnost a 
ztrácí svůj záporně nabitý obal elektronů, které narážejí rychlostí okolo 1000 km.s-1 na jiné 
atomy vodíku. Do reakce vstupují čtyři protony vodíku, spojují se a vytváří jedno jádro helia. 
Hmotnost jádra helia je menší než hmotnost čtyř protonů vodíku. Rozdíl hmoty se při reakci 
přemění na energii. Podle množství helia, které až dosud vzniklo, lze stáří Slunce odhadnout 
na 5 miliard let a předpokládá se, že jaderné fúze budou pokračovat ještě dalších 5 až 10 
miliard let. Přitom v průběhu 3 miliard let se jeho aktivita změnila jen velmi málo a lze 
očekávat, že ani za další 3 miliardy roků nenastanou větší změny v charakteru jeho aktivity. 
To je z hlediska existence  lidstva nepředstavitelně dlouhá doba, takže bez nadsázky můžeme 
mluvit o nevyčerpatelném zdroji energie.“

„Při syntéze se 564.109 kg.s-1 vodíku přemění na 560.109 kg.s-1 helia, rozdíl hmoty 
4.109 kg.s-1 se při reakci přemění na energii podle E=m.c2 a vyzáří se do prostoru (výkon 
3,6.1026 W). Měrný tok energie (intenzita záření) na povrchu Slunce je 6.107 W.m-2. Slunce 
září jako absolutně černé těleso s povrchovou teplotou okolo 5770 K. Na obr. 1 je znázorněna 
spektrální charakteristika zářivého toku sluneční energie. Sluneční záření zahrnuje vlnové 
délky od 10-10 m (rentgenové a ultrafialové záření) až do několika metrů (radiové záření). 

Obr. 1  Spektrální charakteristika zářivého toku sluneční energie na hranicích zemské 
atmosféry [1]
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Největší část energie nicméně připadá na vlnové délky 0,3 až 3,0 μm (světelné a 
infračervené záření), z čehož viditelné záření je od 380 do 720 nm (0,98 až 0,72 μm, cca 45 % 
celkové energie).“

„Sluneční záření není při dopadu na Zemi ničím pohlcováno a přichází na hranici 
atmosféry v původní podobě, s niž opustilo Slunce, avšak při značně zmenšené intenzitě tím, 
že výkon se s rostoucí vzdálenosti rozptýlí na větší plochu. Z celkového výkonu 
vyzařovaného Sluncem dopadají na naší Zemi jen přibližně dvě miliardtiny, tj. asi 
7,7.1017 kW. Podobně nepatrná část je zachycena ostatními planetami. Zbývající tok záření, 
tzn. téměř celý tok vyzařované sluneční energie, uniká do mezihvězdného a mezigalaktického 
prostoru.“ [1].

Sluneční záření dopadá na zemskou atmosféru ve směru spojnice uvažovaného místa 
se Sluncem, které vysílá elektromagnetické záření na zemský povrch v různých vlnových 
délkách, rozsahu přibližně 10-1 nm až 1 m. Procházející sluneční záření se odrazí zpět do 
kosmického prostoru (34 %), přijaté záření (47 %) prochází zemskou atmosférou v původním 
směru, ale část (19 %) absorbuje atmosféra a zbývající část mění směr v důsledku rozptylu a 
odrazu.

Zemská vrstva je vzduchová vrstva složena z kyslíku a dusíku a sahá do výšky asi 
1000 km. Atmosférické plyny ve výšce nad 60 km pohlcují ultrafialové a rentgenové záření a 
jsou jimi ionizovány (viz. obr. 2). Tato vrstva atmosféry se nazývá ionosféra. Níže, ve výšce 
20 až 30 km, kde se zachycuje ultrafialové záření, kterým se tato vrstva s vysokým obsahem 
ozonu zahřívá, je ozonosféra. V obou vrstvách se zachytí ta část slunečního záření, která je 
pro život člověka na Zemi nebezpečná.

Obr. 2  Spektrální charakteristika zářivého toku sluneční energie procházejícího 
zemskou atmosférou [1]

V nejnižších vrstvách atmosféry (v troposféře), kde je soustředěno více než 75 % 
z celkové hmoty vzduchu, dochází k pohlcování slunečního záření vodní párou, oxidem 
uhličitým, prachem a kapkami vody v mracích. Z obr. 3 je patrné, že z celkového toku energie 
se v atmosféře pohltí 19 %. Kromě toho se značná část slunečního záření (34 %) odráží od 
mraků, částeček prachu a od zemského povrchu zpět do vesmíru, takže do procesů na povrchu 
Země nezasáhne. Tato část záření je pro Zemi ztracena a Země je pro ni pouze odrazným 
zrcadlem.
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Obr. 3  Přeměny sluneční energie dopadající na Zemi [2]

Sluneční energie pohlcená zemským povrchem (47 %) prochází různými proměnami:

 Záření pohlcené zemským povrchem se mění v teplo. Teplo se pak z povrchu 
Země vyzařuje jako infračervené záření o vlnové délce přibližně 10 μm. Pro toto 
infračervené záření je atmosféra z větší části nepropustná. Vyzářené teplo se ve 
vzduchu přítomnými víceatomovými plyny (CO2, H2O, O3) absorbuje a to pak 
vede k trvalému zvýšení teploty zemského povrchu (jde o tzv. skleníkový efekt).

 Značné množství energie dopadající na rozsáhlé hladiny oceánů se spotřebuje na 
vypařování vody (latentní teplo). Vzestupnými proudy vzduchu je vodní pára 
vynášena nahoru, kde v chladnějších vyšších vrstvách atmosféry kondenzuje, a 
tím předává svoje skupenské teplo okolnímu vzduchu.

 Vzduch zahřátý od povrchu Země stoupá nahoru a na jeho místo proudí těžší 
chladný vzduch. Tak vznikají větry, jejichž kinetická energie mající původ ve 
sluneční energii je značná (na celé Zemi je to 1020 J). Při proudění ztrácí vzduch 
část své kinetické energie (celkem je to za každou sekundu 1015 J). Tento výkon 
(1015 W) Slunce trvale dodává do atmosférické cirkulace. Je to asi 1 % 
z celkového toku sluneční energie zachycené povrchem Země. Atmosférická 
cirkulace vyvolaná a udržovaná slunečním zářením je pro život na Zemi velmi 
důležitá. Větry například přenášení teplo z tropů a subtropů do chladnějších 
oblastí, přenášejí vlhkost z oceánů na pevniny a na místo znečištěného vzduchu ve 
velkých městech přivádějí čistý vzduch

 Složitými přeměnami prochází sluneční energie v biosféře – vrstvě těsně při 
povrchu Země, kde existuje život. Ze záření dopadajícího na Zemi připadá na 
biologické reakce probíhající v biosféře sice pouze jedno promile, avšak toto 
nepatrné množství je nezbytně nutné pro zachování života na Zemi.

Sluneční záření se při průchodu zemskou atmosférou oslabuje v závislosti na 
vzdálenosti Slunce a Země, atmosférickém rozptylu a odrazu od molekul vzduchu, vodní páry 
a tuhých částic – atmosférické absorpci kyslíku, ozonu, vody a jiných nečistot. Uvedené vlivy 
způsobují, že na zemský povrch dopadá v globálním měřítku jen 50 % původního slunečního 
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záření, které se kvalitativně mění na tři druhy: přímé sluneční záření, které při průchodu 
zemskou atmosférou nezměnilo směr, difúzní záření, působící ze všech stran oblohy, a 
odražené záření, působící od povrchu Země. Součet těchto složek záření je celkové záření, 
ovlivňující návrh a výkon slunečních energetických systémů [2].

2.1 Energie slunečního záření

Z obr. 4 vyplývá, že prostorový úhel zaujímaný Zemí vzhledem ke Slunci je 32´.
Paprsky slunečního záření dopadající na Zemi můžeme tedy považovat za rovnoběžné. 
S rostoucí vzdálenosti Země od Slunce se zářivý výkon rozptyluje na větší plochu, na Zemi 
dopadá cca 2.10-9 díl (2 miliardtiny) z celkově vyzářené energie.

Obr. 4  Geometrické vztahy mezi Sluncem a Zemí [1]

Hustota sluneční energie dopadající na jednotku plochy, kolmé ke směru šíření záření, 
vně zemské atmosféry se nazývá solární konstanta. Vyjadřuje střední hodnotu zářivého toku 
na jednotkovou plochu během roku a její hodnota naposledy určena organizací World 
Radiation Center je Gsc = 1367 W.m-2.

Hustota toku slunečního záření dopadajícího na vnější povrch zemské atmosféry 
během roku není konstantní, mění se o cca 3 % podle vztahu








 


365

360
cos033,01

n
GG scon      (W.m-2) (1)

kde Gsc je solární konstanta   (W.m-2),
n - pořadí dne v roce  (1).

Graficky je tato závislost znázorněna na obr. 5. Proměnlivost toku slunečního záření 
vyplývá ze skutečnosti, že Země obíhá okolo Slunce po eliptické dráze, přičemž Slunce je 
v jednom z ohnisek.

Obr. 5  Změna toku slunečního záření dopadajícího na vnější povrch atmosféry během 
roku [1]
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V zimě je Slunce k Zemi blíž než v létě a vnější povrch atmosféry přijímá více záření 
než v zimě. Nicméně, nízká úroveň slunečního záření v zimním období je způsobena nižším 
úhlem dopadu slunečních paprsků (překonávají větší hmotu atmosféry, více se pohltí) a 
samozřejmě zvýšenou oblačností v zimě [1].

2.1.1 Průchod slunečního záření atmosférou

Průchodem paprsků atmosférou se intenzita slunečního záření zmenšuje; dochází 
jednak k rozptylu paprsků odrazem o molekuly plynů a částečky prachu ve vzduchu, jednak 
k absorpci záření víceatomovými plyny (vodní párou H2O, oxidem uhličitým CO2 a ozónem 
O3) obsaženými ve vzduchu. Mírou tohoto zmenšení intenzity slunečního záření je tzv. 
součinitel znečištění (zakalení) atmosféry Z, který závisí na obsahu příměsí ve vzduchu a na 
atmosférickém tlaku (na nadmořské výšce).

Součinitel znečištění atmosféry je definován Linkeho vztahem

0lnln

lnln

bon

bnon

GG

GG
Z




      (1) (2)

kde Gon je sluneční konstanta  (W.m-2),
Gbn - intenzita záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při daném znečištění 

ovzduší  (W.m-2),
Gb0 - intenzita záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při dokonale čistém 

ovzduší  (W.m-2).

Na venkově, kde je čistý vzduch, je součinitel Z menší než ve městech se značnou 
koncentrací exhalací. Také s přibývající nadmořskou výškou se součinitel Z zmenšuje. 
Nejmenší hodnoty znečištění atmosféry byly zjištěny na vrcholcích velehor (Z = 2), největší 
naopak v průmyslových městech (Z = 5 až 6, krátkodobě až 8). Za normálních okolností lze 
počítat s průměrnými hodnotami

Z = 3 pro venkov bez průmyslových exhalací,
Z = 4 pro města s průmyslovými exhalacemi.

Pro vysoko položená místa ( v nadmořské výšce nad 1000 m) lze počítat s hodnotou 
menší než Z = 3, např.

Z = 2,5 pro místa nad 1000 m n. m.,
Z = 2,0 pro místa nad 2000 m n. m.

Součinitel znečištění atmosféry Z není v daném místě stálý. Méně se periodicky mění 
s denní a roční dobou, větší krátkodobé výkyvy pak mohou nastat v souvislosti s výskytem 
exhalací a dále vlivem počasí (popř. souhrou obou těchto činitelů). Pravidelné dlouhodobé 
(roční) změny hodnot Z souvisí s obsahem vodní páry ve vzduchu (mění se teplotou). 
V podmínkách střední Evropy lze počítat s průměrnými měsíčními hodnotami Z podle 
tab. 1 [2].
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Tabulka 1  Průměrný měsíční součinitel znečištění atmosféry [2].

Leden 1,5 2,1 3,1 4,1
Únor 1,6 2,2 3,2 4,3

Březen 1,8 2,5 3,5 4,7
Duben 1,9 2,9 4 5,3
Květen 2 3,2 4,2 5,5
Červen 2,3 3,4 4,3 5,7

Červenec 2,3 3,5 4,4 5,8
Srpen 2,3 3,3 4,3 5,7
Září 2,1 2,9 4 5,3

Říjen 1,8 2,6 3,6 4,9
Listopad 1,6 2,3 3,3 4,5

Prosinec 1,5 2,2 3,1 4,2

Průměrné měsíční hodnoty součinitele Z  pro 

oblasti s rozdílnou čistotou ovzduší
Měsíc

horské 

oblasti
venkov města

průmyslové 

oblasti

5,0
roční 

průměr
1,9 2,76 3,75

2.2 Globální záření

Doba slunečního svitu a intenzita záření jsou závislé na zeměpisné poloze, ročním 
období a povětrnostních podmínkách. Z obr. 6 je zřejmé, že průměrné roční hodnoty 
globálního slunečního záření leží v ČR v dlouholetém průměru mezi 3000 MJ.m-2 a až 
4300 MJ.m-2. Z celosvětového hlediska leží hodnoty mezi 2880 MJ.m-2 např. ve Skandinávii a 
7920 MJ.m-2 např. na Sahaře.

Obr. 6  Průměrné roční hodnoty globálního slunečního záření v ČR [3]

Jednotlivé měsíční hodnoty globálního slunečního záření se mohou od dlouholetého 
průměru lišit až o 50 %, jednotlivé roční hodnoty až o 30 %.

V České republice se pohybuje počet hodin slunečního svitu (bez oblačnosti) mezi cca 
1400 – 1700 h.rok-1. Z obr. 7 lze vyčíst, že nejvyšší počet hodin má jihovýchod, naopak 
nejmenší počet hodin má severozápad. Rozdíl se většinou pohybuje průměrně kolem 10 %. 
V lokalitách se silně znečištěnou atmosférou je nutno počítat s globálním zářením až o 10 % 
nižším. Naopak u oblastí s vyšší nadmořskou výškou od 700 do 2000 m n.m. je možné počítat 
s nárůstem globálního záření až o 5 % [4].
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Obr. 7  Počet hodin slunečního svitu v ČR [3]

2.2.1 Přímé a difúzní sluneční záření

Globální záření se skládá z přímého a rozptýleného, difúzního záření. Přímé sluneční 
ozáření Gb je tok slunečního záření dopadající na plochu bez jakéhokoliv rozptylu v atmosféře 
a zároveň je závislé na geometrii záření. Intenzita slunečního záření na plochu kolmou ke 
směru paprsků












Z
GG obn exp      (W.m-2) (3)

kde Go je sluneční konstanta  (W.m-2),
Z - součinitel znečištění atmosféry  (1),
ε - součinitel závislý na výšce Slunce nad obzorem a nadmořské výšce  (1).

Součinitel ε lze vyjádřit vztahem

  
 

91018,0
1010015,2

sin003,0sin38076,9
4

5,02








vL

hh
      (1) (4)

kde h je výška Slunce nad obzorem  (°),
Lv - nadmořská výška daného místa  (m).

Intenzita přímého slunečního záření na obecně položenou plochu, jejíž poloha je 
určena azimutem γ a úhlem sklonu β je daná vztahem

cos bnb GG      (W.m-2) (5)

kde Gbn je přímé sluneční ozáření na plochu kolmou ke směru paprsků  (W.m-2),
θ - úhel dopadu slunečního záření  (°).

Difúzní sluneční ozáření Gd je tok slunečního záření dopadající na plochu po změně 
směru záření vlivem rozptylu v atmosféře. Intenzitu difúzního záření lze přibližně vypočítat
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     dhbhdhdG  GGrG   cos15,0cos15,0      (W.m-2) (6)

kde β je úhel sklonu osluněné plochy od vodorovné roviny  (°),
r - reflexní schopnost okolních ploch pro sluneční paprsky  (r = 0,15 – 0,25)  (1),
Gbh - intenzita přímého slunečního záření na vodorovnou plochu  (W.m-2),
Gdh - intenzita difúzního slunečního záření na vodorovnou plochu  (W.m-2).

Pro přímé a difúzní sluneční záření dopadající na vodorovnou plochu platí vztahy

hGG bnbh sin      (W.m-2) (7)

  hGGG bndh sin33,0 0       (W.m-2) (8)

kde Gbn je přímé sluneční ozáření na plochu kolmou ke směru paprsků  (W.m-2),
h - je výška Slunce nad obzorem  (°),
G0 - sluneční konstanta  (W.m-2).

Přímé sluneční záření se vyznačuje mnohonásobně vyšší intenzitou v jednom směru 
než v ostatních, zatímco difúzní sluneční záření má intenzitu ve všech směrech stejnou 
(izotopické). Prakticky to znamená, že přímé sluneční záření je oproti difúznímu značně 
závislé na úhlu dopadu paprsků. Difúzní záření vzniká v atmosféře rozptylem o molekuly 
plynů ve vzduchu, částečky prachu a mraky (voda a vodní pára). K difúznímu záření se počítá 
i část přímého záření, která se odrazí od okolních ploch (odražené sluneční záření). Celkové 
sluneční ozáření je součtem přímého a difúzního ozáření

dp GGG       (W.m-2) (9)

kde Gp je přímé záření  (W.m-2),
Gd - difúzní záření  (W.m-2).

V tab. 2 jsou uvedeny typické hodnoty celkového slunečního ozáření pro různé stavy 
oblačnosti [5].

Tabulka 2  Hodnoty celkového slunečního ozáření [1]

G=Gb+Gd poměr Gd/G

 jasná obloha 800-1000 W.m
-2 10-20 %

 lehce zataženo 400-700 W.m
-2 podle oblačnosti

 silně zataženo 100-300 W.m
-2 100%

Na letní polovinu roku připadnou tři čtvrtiny slunečního záření, naproti tomu 
v měsících s nejvyšší spotřebou (od listopadu do února) dopadne na zem pouze šestina 
ročního souhrnu záření.

Pro dimenzování solárních zařízení jsou rozhodující dlouhodobé průměry globálního 
záření, které jsou zaznamenávány meteorologickými stanicemi. Tab. 3 znázorňuje rozmezí 
měsíčních průměrů globálního záření ve vybraných lokalitách. Lze tu rozpoznat, že výše 
položená místa jsou zvýhodněna především v zimě, protože jsou nad nízkou oblačností a 
mlhou. Nižší hodnoty záření v nížinách se vyskytují u zdrojů znečištění, tedy převážně u 
velkých měst [6].
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Tabulka 3  Průměrné měsíční  a roční úhrny globálního záření na horizontální 
rovinu [6]

místo/měsíc L
ed

en

Ú
n

or

B
ře

ze
n

D
u

b
en

K
vě

te
n

Č
er

ve
n

Č
er

ve
n

ec

S
rp

en

Z
ář

í

Ř
íj

en

L
is

to
p

ad

P
ro

si
n

ec

R
oč

n
ě

Hradec Králové 22,1 39,8 76,2 115,7 160,8 163,8 162,7 142,2 92,9 57 23,8 17,1 1074

Praha-Karlov 21,8 38,3 69,6 109,5 150,9 146,2 153,8 136 84,8 54,5 22,6 16,1 1004

Ostrava-Poruba 24,9 40,7 69,9 101,8 145,6 140,3 146,2 122,7 79,9 56,8 25,6 18,1 972

Kuchařovice (JM) 26,1 47,8 81,3 121,9 164,9 166,1 169,1 142,4 94,2 59,9 26,8 19,3 1119
Kocelovice (JČ) 26,5 46,4 77,3 115,7 158,5 165,3 165,3 145,4 91,9 58,4 26,9 19 1090

2.2.2 Geometrie slunečního záření

Výkon a energie slunečního záření dopadajícího na obecnou plochu je ovlivněna 
faktory, které lze změnit (zeměpisná šířka místa instalace, orientace plochy vůči světovým 
stranám = azimut plochy, sklon plochy vůči vodorovné rovině) a které nelze změnit (pohyb 
Země vzhledem ke Slunci = čas). Veličiny definující rovinu jsou znázorněny na obr. 8.

Obr. 8  Geometrie slunečního záření [3]

Zeměpisná šířka :úhel, který svírá rovina s přímkou, procházející středem Země a 
příslušným bodem na povrchu Země. Pro ČR se uvažuje hodnota 50° severní šířky. Konvekce 
znamének: severně od rovníku (+), jižně od rovníku (-).

Azimut plochy γ : úhel mezi průmětem normály plochy a jihem (odlišuje se od 
běžného chápání azimutu jako směrové odchylky od severu). Konvekce znamének: jih (0°), 
na východ (-), na západ (+).

Úhel sklonu β : úhel mezi vodorovnou rovinou a rovinou plochy.

Deklinace δ : je ve své podstatě způsobena náklonem zemské osy vlivem precesního 
pohybu během rotace. Z obr. 9 je zřejmé, že úhel náklonu se během roku mění od -23,45° při 
zimním slunovratu (odklon od Slunce) přes 0° při jarní a podzimní rovnodennosti do 23,45° 
při letním slunovratu (příklon ke Slunci).
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Obr. 9  Deklinace [3]

Další definice deklinace (viz obr. 10):

úhel, který svírá spojnice středů Země a Slunce s rovinou rovníku
zeměpisná šířka místa, kde v daný den ve 12 h je Slunce kolmo nad obzorem

Obr. 10  Definice deklinace [5]

Deklinaci lze stanovit z různých vztahů, například podle [2]

  1097,2998,0sin45,23 MD      (°) (10)

kde D je pořadí dne v měsíci  (1),
M - pořadí měsíce v roce  (1).

Sluneční časový úhel τ : úhel zdánlivého posunu Slunce (z východu na západ) nad 
místními poledníky vlivem rotace Země. Z předpokladu, že Země se otočí jednou kolem osy 
(360°) za 24 hodin, vyplývá, že 1 hodině odpovídá 15° (viz obr. 11).

Obr. 11  Sluneční časový úhel [5]
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Sluneční časový úhel se tedy stanoví ze slunečního času ST jako

 1215  ST      (°) (11)

kde ST je sluneční čas  (h)

kde platí konvekce znamének pře polednem (-) a po poledni (+).

Časový úhel západu (nebo východu) Slunce τ1,2 lze stanovit z podmínky nulové výšky 
Slunce h z rovnice (14) jako

  tgtg  arccos2,1      (1) (12)

kde  je zeměpisná šířka  (°),
δ - deklinace  (°).

a z něj potom určit dobu mezi východem a západem Slunce, tzv. teoretickou dobu 
slunečního svitu jako
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2 2,1 teor      (h) (13)

kde 1,2 je časový úhel západu nebo východu Slunce  (h).

Výška Slunce (nad obzorem) h : úhel sevřený spojnicí plochy a Slunce s vodorovnou 
rovinou

 coscoscossinsinsin h      (°) (14)

kde δ je deklinace  (°),
 - zeměpisná šířka  (°),
τ - sluneční časový úhel  (°).

Doplňkový úhel do 90° je zenitový úhel θz (úhel zenitu) : úhel sevřený spojnicí 
pozorovatele a Slunce a svislicí (vertikálou)

hz  90      (°) (15)

kde h je výška Slunce nad obzorem  (°).

Azimut Slunce γs : úhel mezi průmětem spojnice plochy a Slunce a jižním směrem. 
Konvekce znamének je stejná jako u časového úhlu, na západ (+), na východ (-). Azimut 
Slunce se stanoví podle vztahu
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 sin
cos

cos
sin 

h
s      (°) (16)

kde δ je deklinace  (°),
h - výška Slunce nad obzorem  (°),
τ - sluneční časový úhel  (°).

Úhel dopadu slunečního záření θ : úhel mezi spojnici plochy a Slunce a normálou 
plochy se stanoví podle vztahu

   shh cossincoscossincos      (°) (17)

kde h je výška Slunce nad obzorem (°),
 - úhel sklonu  (°),

  - azimut plochy  (°),
γs - azimut Slunce  (°).

Vzduchová hmota je poměr mezi hmotou atmosféry, kterou přímé sluneční záření 
prochází ke hmotě, kterou by procházelo, kdyby Slunce bylo v zenitu (v nadhlavníku). Pro 
zenitové úhly θz od 0 do 70° platí zjednodušený vztah

z

m
cos

1
      (1) (18)

kde θz je zenitový úhel  (°).

Pro zenitové úhly > 70° je nutné již brát v úvahu zakřivení Země. Vzduchová hmota m
se často označuje jako AM (z angl. Air Mass). Hodnota AM1 značí, že Slunce je v zenitu 
(zenitový úhel θz = 0°), AM2 odpovídá θz = 60°. Označení AM se používá také pro 
charakterizaci spektrální křivky zářivé sluneční energie [5].

2.3 Energie dopadající na osluněnou plochu a doba slunečního svitu

Teoreticky možná denní dávka celkového slunečního ozáření (množství dopadající 
energie) HT,den,teor se stanoví integrací teoreticky stanoveného celkového slunečního ozáření 
plochy GT od východu do západu Slunce, tedy za dobu teoretické doby slunečního svitu τteor

podle






dGH TteordenT  
2

1

,,      (J.m-2.den-1, Wh.m-2.den-1) (19)

kde GT je teoreticky stanovené celkové sluneční ozáření plochy  (W.m-2).

Teoretická denní dávka celkového slunečního ozáření HT,den,teor dopadá na osluněnou 
plochu jen v jasných slunečných dnech, kdy na povrch země dopadá přímé sluneční záření 
nepřetržitě po celou teoreticky možnou dobu. Tabelované hodnoty teoretické dávky 
slunečního ozáření v jednotlivých měsících jsou uvedeny pro oblasti s různým stupněm 
znečištění [5].
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Během dne se však střídá jasná obloha s oblohou zataženou mraky, kdy dopadá jen 
difúzní záření. Teoretická denní dávka difúzního ozáření se stanoví podobně jako 
teoretická celková integrací






dGH dTdifdenT  
2

1

,,      (J.m-2.den-1, Wh.m-2.den-1) (20)

kde GdT je teoreticky stanovené difúzní sluneční ozáření plochy  (W.m-2).

Denní průběh slunečního ozáření za jasné a částečně zatažené oblohy je patrný z 
obr. 12.

Obr. 12  Průběh slunečního ozáření za jasné a částečně zatažené oblohy [5]

Z teoretické dávky slunečního ozáření HT,den,teor je možno vypočítat střední denní 
hodnotu slunečního ozáření GT,m dané plochy vydělením teoretickou dobou slunečního svitu 
τteor (viz vztahy 12, 13) podle rovnice

teor

teordenT
T

teor

mT

H
dGG










,,
,

2

1

1
       (W.m-2) (21)

kde GT je teoreticky stanovené celkové sluneční ozáření plochy  (W.m-2).
 τteor - teoretická doba slunečního svitu  (h),

HT,den,teor - teoretická dávka slunečního ozáření  (Wh.m-2.den-1).

Střední hodnota slunečního ozáření GT,m je důležitou veličinou ve výpočtech střední 
denní účinnosti solárních kolektorů při navrhování jejich plochy a bilancování zisků solární 
soustavy.

Pro praktické výpočty v reálných dnech s běžnou oblačností je nutné znát skutečnou 
dobu slunečního svitu τskut. Ta je definována jako doba, kdy je k dispozici přímé sluneční 
ozáření a jeho hodnota je větší než 120 W.m-2. V České republice ji měřením zjišťuje Český 
hydrometeorologický ústav a hodnoty pro jednotlivé měsíce ve vybraných lokalitách 
zpřístupňuje veřejnosti. Ze skutečné doby slunečního svitu lze potom vyjádřit tzv. poměrnou 
dobu slunečního svitu jako [5]
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teor

skut
r 




     (1) (22)

kde τskut je skutečná doba slunečního svitu  (h),
τteor - teoretická doba slunečního svitu  (h).

V našich klimatických podmínkách je celková doba slunečního svitu 1400 až 
1700 h.rok-1; směrem k východu se doba slunečního svitu prodlužuje. V některých oblastech, 
jako například v nížinách na jižní Moravě je udávána doba slunečního svitu dokonce až 
2000 h.rok-1. Tato doba je však na jednotlivé měsíce rozdělena značně nerovnoměrně, jak také 
vyplývá z tab. 4.

Tabulka 4  Průměrná doba slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR [7]

měsíc/místo Brno Olomouc Ostrava Praha

leden 41 37 40 43

únor 67 62 57 62

březen 127 117 119 128

duben 159 155 135 149

květen 224 210 191 208

červen 218 205 191 210

červenec 212 212 183 204

srpen 219 213 193 214

září 155 138 138 150

říjen 117 118 108 103

listopad 44 43 52 55

prosinec 37 32 39 47

rok 1620 1542 1446 1573

V zimních měsících je průměrná doba slunečního svitu velmi krátká. To souvisí nejen 
se zkrácenou teoreticky možnou dobou slunečního svitu, ale také s oblačností, která je v zimě 
velká. Naopak v letních měsících se doba slunečního svitu prodlužuje a současně se také 
zmenšuje oblačnost. Průměrná doba slunečního svitu je proto poměrně dlouhá.
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3 TECHNICKÉ VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE

Fototermální přeměna energie slunečního záření je jednou z možností, jak využít 
sluneční záření a přeměnit jej v tepelnou energii. Z hlediska způsobu využití tepelné energie 
se sluneční či solární tepelné systémy dělí na:

 Aktivní – tepelná energie je odváděna z povrchu cíleně a transportována 
teplonosným médiem k akumulátorům tepla nebo přímo spotřebiči. Dle použití 
teplonosného média je možno aktivní systémy dále rozdělit na kapalinové a nebo 
vzduchové.

 Pasivní – teplená energie je využívaná přímo v místě výroby a není aktivně 
transportována (využití slunečního záření v budovách pomocí architektonických 
prvků).

 Hybridní – tepelná energie je využívaná v místě výroby s transportem za podpory 
zařízení s elektrickým pohonem (rysy pasivního systému).

Sluneční záření lze přeměnit zároveň na elektrickou energii (fotovoltaické systémy), 
mechanickou nebo chemickou energii. Lze také využít fotochemických účinků slunečního 
záření.

Energie slunečního záření je v České republice využívána zejména v aktivních 
solárních systémech s kapalinovými plochými kolektory, které slouží především k přípravě 
teplé vody v rodinných domech, zemědělství, službách a k ohřevu vody v bazénu. V mnohem 
menší míře jsou využívány i pro přitápění či jako zdroj pro dlouhodobou akumulaci tepla. 
Využití teplovzdušných kolektorů se uplatňuje pro sušení v zemědělství a v menší míře 
k vytápění budov [8].

3.1 Aktivní solární systémy

Aktivní solární systémy se od pasivních jasně odlišují tím, že sběrné zařízení 
(kolektor) a zařízení pro akumulaci energie jsou řešeny jako separátní technické instalace jen 
volně (nikoliv funkčně) související s budovou.

Přenos energie u nich probíhá za pomoci rozvodného systému, vyžadujícího import 
energie (elektřiny k pohonu ventilátoru, čerpadel a regulačních zařízení). Fototermické aktivní 
solární systémy se v současnosti využívají především pro ohřev teplé vody, ohřev vody 
v bazénu nebo temperování či přitápění budov. V počátcích se nachází využití termických 
systémů pro chlazení a klimatizaci. 

Pro ohřev vody, eventuálně v menší míře pro kombinované využití, tedy k ohřevu 
teplé vody a přitápění budov na jaře a na podzim, se nejčastěji používají systémy 
s kapalinovými solárními kolektory. Ty přeměňují sluneční záření zachycené absorbérem 
kolektoru na tepelnou energii, která se koncentruje v teplonosné kapalině, jež ji odvádí do 
místa spotřeby (např. solární zásobník teplé vody, akumulační nádoba topné vody). 
V současnosti jsou převažujícím způsobem využití sluneční energie aktivní solární systémy 
s plochými kapalinovými kolektory, které jsou vybaveny hliníkovým nebo měděným 
absorbérem, obvykle pokrytým selektivní vrstvou. Selektivní vrstva má za následek zlepšení 
absorpce slunečního záření a tím i zvýšení účinnosti solárních kolektorů. V současné době 
dostupné solární kolektory dokáží absorbovat i rozptýlené sluneční záření. Účinnost plochých 
kolektorů se obvykle pohybuje kolem 70 %.
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V aktivních systémech lze použít i dražších trubicových vakuových kolektorů, které 
dosahují vyšší účinnosti než ploché kolektory, nebo naopak levnějších plastových kolektorů a 
absorbérů, které jsou však vhodné především pro ohřev vody v bazénech, případně pro 
sezónní použití. 

Z méně využívaných možností to jsou pak teplovzdušné kolektory, u kterých je 
zachycené teplo předáváno vzduchem, který je pak přirozenou nebo nucenou cirkulací 
odveden do vnitřních prostor budovy nebo je využíván např. pro sušení v průmyslu či 
zemědělství. V našich klimatických podmínkách nelze reálně uvažovat o samostatném 
vytápění pomocí aktivních solárních systémů.

Sluneční energii lze i dlouhodobě akumulovat v zásobnících (vodních, štěrkových aj.). 
Nejčastěji se používá krátkodobá akumulace (několikadenní) spolu s pružnými otopnými 
systémy, které okamžitě sníží výkon, jsou-li v místnosti solární zisky prosklením. Aktivní 
solární systémy je téměř vždy možné dodatečně instalovat na stávající budovu.

3.1.1 Rozdělení aktivních solárních systémů

Aktivní využití sluneční energie lze dělit podle různých kritérií. Hlavní typy solárních 
soustav můžeme rozdělit podle typu aplikace:

 Předehřev nebo příprava teplé vody;

 Příprava teplé vody a vytápění (kombinované solární systémy);

 Solárně podpořené chlazení, resp. klimatizace;

 Předehřev větracího vzduchu.

Podle využití teplonosné látky v okruhu kolektoru lze aktivní systémy rozdělit na:

 Kapalinové systémy – pro tyto systémy jsou specifické malé průměry potrubního 
rozvodu v okruhu kolektorů. V okruhu může jako teplonosná látka proudit 
nemrznoucí kapalina, voda nebo syntetická kapalinová směs s nízkým bodem 
tuhnutí a s vysokým bodem varu.

 Vzduchové systémy – se naopak vyznačují velkými průřezy rozváděcích 
potrubních kanálů.

Podle způsobu předání tepla teplonosné kapaliny zásobníku tepla:

 Uzavřený kolektorový okruh – zde dochází k výměně tepla z teplonosné kapaliny
na vodu v zásobníku prostřednictvím výměníku tepla. Nedochází k promísení 
teplonosné kapaliny s vodou v zásobníku.

 Otevřený kolektorový okruh – teplonosnou kapalinu zde představuje voda, která se 
může promísit s vodou v zásobníku. Není zde zapotřebí výměníku tepla. Tento 
způsob se používá pouze výjimečně  u jednoduchých zařízení např. pro ohřev 
užitkové vody nebo přímý ohřev vody v bazénu.

Podle cirkulace teplonosné kapaliny v okruhu kolektorů:

 Přirozená – vzniká rozdílem hustot při rozdílu teplot. Tento systém se dá využít jen 
realizací, kde je zásobník s výměníkem umístěn ve vyšší poloze než kolektory.
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 Nucená – cirkulaci kapaliny zabezpečuje oběhové čerpadlo. Využívá se v naprosté 
většině aplikací, jelikož většina kolektorů se umísťuje na střechu a solární zásobník 
do nejnižšího místa (např. suterénu, kotelny apod.)

Podle celkové koncepce:

 Jednoduché (monovalentní) – solární systém je jediným zdrojem tepla. Využívá se 
jen u sezónního ohřevu tepla v době, kdy je dostatek energie slunečního záření 
(např. pro ohřev vody v bazénu, při ohřevu teplé vody v letním období).

 Kombinované (bivalentní, trivalentní) – využívají se při celoročním ohřevu teplé 
vody nebo přitápění, kdy je třeba pokrýt potřebu tepla v chladných měsících 
s nedostatkem energie slunečního svitu. Bivalentní systémy mají kromě 
kolektorového pole další zdroj energie (např. tepelné čerpadlo, elektrokotel, 
plynový kotel apod.). U trivalentních systémů je kromě kolektorového okruhu jako 
další zdroj tepla tepelné čerpadlo, které pokrývá spotřebu tepla při mírných 
venkovních teplotách. Při nižších teplotách (pod -5 °C) je zapojen další zdroj 
tepla [2].

Podle velikosti kolektorové plochy:

 Malé solární soustavy – maloplošné (do 20 m2)

 Střední solární soustavy – středněplošné (od 20 m2 do 200 m2)

 Velké solární soustavy – velkoplošné (nad 200 m2)

Solární soustavy do 20 m2 můžeme označit za maloplošné, které vzhledem ke svému 
výkonu ještě nevyžadují externí deskový výměník tepla. Pro použití postačují trubkové 
výměníky v akumulačních zásobnících běžné velikosti plochy do 3,5 m2.

Rozdělení podle plochy je nicméně nejednotné. Např. kolektorové plochy s více než 
50 m2 se již často označují za velkoplošné soustavy. Velikost kolektorové plochy Ak lze určit 
ze vztahu
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kde Qk je výkon trubkového výměníku  (W),
ηk - účinnost kolektorů  (1),
G - intenzita slunečního záření  (W.m-2) [9].

Podle měrného průtoku teplonosné kapaliny kolektory:

 S nízkým průtokem – “low flow“ soustavy (10 až 15 l.h-1.m-2)

 S vysokým průtokem – “high flow“ soustavy (40 až 70 l.h-1.m-2)

 S proměnným průtokem – “matched flow“ soustavy (8 až 70 l.h-1.m-2)

 Systém zpětného odvodnění – “drain back“

Soustavy s nízkým průtokem se navrhují hlavně jako velkoplošné soustavy (snížení 
nákladu na potrubí a izolace) a v kombinaci se stratifikačními zásobníky. Při nízkém průtoku 
se teplonosná kapalina v kolektoru ohřeje o cca 30 až 50 K. Tato využitelná teplota pro 
aplikaci je k dispozici již po první průchodu kapaliny kolektorem. V horní části 
stratifikačního zásobníku je i při nízkém slunečním záření k dispozici část objemu o 
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dostatečně vysoké teplotě, použitelná pro okamžitou spotřebu. Není zde zapotřebí
dodatkového ohřevu jako u “high flow“ soustav. V dolní části stratifikačního zásobníku se 
udržuje nízká teplota vstupující do kolektoru  až do konečného nabití zásobníku. I přes vyšší 
teplotu se účinnost kolektoru nesnižuje. Podmínkou soustav s nízkým průtokem je využití 
zásobníku s řízeným teplotním spádem (stratifikací), jinak se výhody tohoto provozu 
znehodnocují. Zatímco u systému s vysokým průtokem jsou kolektory řazeny z větší části 
paralelně a jen výjimečně sériově, je tomu u systému s nízkým průtokem právě naopak. Tím 
dochází nejen k většímu zvýšení teploty v kolektoru, ale i k větší tlakové ztrátě kolektoru, 
kterou musí oběhové čerpadlo překonat [10].

Soustavy s vysokým průtokem se v první řadě využívají u maloplošných soustav pro 
rodinné domy. Teplonosná kapalina se při vysokém průtoku ohřeje o 6 až 10 K. Malý nárůst 
teplot má tu výhodu, že kolektor je zpočátku nabíjení provozován s dobrou účinností. 
Z důvodu nárůstu tlakových ztrát je omezen počet kolektorů v jedné hydraulické skupině. Pro 
dosažení vyšší teploty teplonosného média je nutné oběhnout systém vícekrát. Objem 
zásobníku je nabíjen postupně a nevyužívá se zde vrstvení teplot. Při nedostatečném 
slunečním svitu se nemusí požadované teploty vody v zásobníku dosáhnout [11].

Systémy s proměnným průtokem vychází z myšlenky spojit výhody obou předchozích 
systémů, tedy s nízkým průtokem docílit dostatečně vysoké teploty a s vysokým průtokem 
optimalizovat zisky. Protože však oba systémy vyžadují rozdílné komponenty a konstrukční 
části, je použití “matched flow“ velmi obtížné a vyžaduje relativně náročný systém regulace. 
V současnosti je jen málo výrobců, kteří nabízejí zařízení podle této koncepce. 

Zajímavou variantou z pohledu konstrukce solárního okruhu je “drain back“ systém 
(systém zpětného odvodnění). V klidovém stavu čerpadla, tedy když není sluneční záření 
dostatečné, aby zajistilo dostatek tepla, nebo při výpadku proudu či nebezpečí mrazu a 
uvedení soustavy do klidu, zůstanou kolektory prázdné. Teplonosné médium vyteče 
z kolektoru do úměrně velké záchytné nádrže, odkud je kapalina při příštím naběhnutí 
čerpadla znovu čerpána do kolektoru. Jedná se tedy o uzavřený oběh, v němž se vedle 
teplonosného média nachází i jisté množství vzduchu. Voda z kolektorů a horní části 
solárního okruhu steče samospádem do rezervy zásobníku. Při teplotě kolektorů, vyšší než je 
teplota ve spodní části zásobníku, sepne oběhové čerpadlo a tlakem vody vytlačí přebytečný 
vzduch do prostoru v rezervě zásobníku. Rezervu zásobníku je nutné umístit pod úroveň 
nejnižší části slunečních kolektorů. V kolektorech není potřeba nemrznoucí náplně. Voda má 
o 10 až 15 % vyšší měrnou tepelnou kapacitu. Soustava zaručuje automatickou ochranu před 
přehřátím a zamrznutím. V systému není nutné zabezpečovací zařízení. Jedná se tedy o 
beztlakovou soustavu, u které je možné využití levných plastových zásobníků. Požadavkem je 
správné nadimenzování oběhového čerpadla s dostatečnou výtlačnou výškou [12].

3.2 Pasivní a hybridní solární systémy

Pasivní solární systémy nevyžadují pro svou činnost žádné speciální technické zařízení 
zabezpečující transport energie. V podstatě pasivní systémy pracují pouze s energií 
dodávanou okolním prostředím. Pasivním solárním systémem je každá budova nebo její část, 
která je navržena tak, aby zachycovala sluneční záření a přeměnila je na teplo, které lze 
v budově dále využít. O pasivním využívání sluneční energie tedy obvykle hovoříme tam, kde 
je budova již při architektonickém návrhu řešena se záměrem maximálně využít tepelné zisky 
za slunečního záření, případně také tam, kde je stávající budova doplněna tzv. pasivními 
solárními prvky. Pasivní solární prvky se především využívají u tzv. nízkoenergetických 
domů. Nejčastěji se využívají prosklené plochy na jižní stěně budovy, zimní zahrady, 
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prosklené lodžie, velká solární okna a verandy nebo tzv. Trombeho stěny či transparentní 
tepelné izolace.

V reálných podmínkách se však ani pasivní systémy často neobejdou bez 
mechanických zařízení, například elektronické regulace nebo jednoduchých ventilátorů, které 
podporují distribuci energie do vzdálenějších částí budovy. V případě, kdy je transport 
energie podporován zařízením s elektrickým pohonem, ale systém si jinak zachovává rysy 
pasivního systému, hovoříme o tzv. hybridních systémech.

Hybridní soustavy odstraňují nevýhody ryze pasivních soustav – umožňují lepší 
transport tepla po celé budově a také účinnější akumulaci tepla v tepelných zásobnících, tzn. 
že konkrétní plochy mohou být bohatěji dimenzovány (odpadá zde nebezpečí přehřátí) a 
přínos sluneční energie je větší.

Při využívání pasivních solárních prvků pro přitápění (vytápění) budov se sleduje:

 Maximální využití jižní strany budovy, která musí být osluněna bez stínících 
překážek, měla by mít co největší plochu, naopak severní stěna by měla mít plochu 
co nejmenší.

 Prvky pasivní solární architektury se umísťují na jižní stěnu, u jednodušších 
systémů to jsou např. velká okna pro zachycení solárního zařízení, u dokonalejších 
systémů je celá jižní stěna prosklená a za ní je teprve vlastní nosná a akumulační 
stěna s okny do místnosti, dveřmi, větracími kanály apod.

 Je potřebné zabezpečit akumulaci takto získaného tepla – zpravidla do stavebních 
konstrukcí a zabezpečit rozvod teplého vzduchu do ostatních místností.

 Jižní stěna, prosklené plochy a další prvky musí být zkonstruovány tak, aby se 
zabránilo úniku tepla vedením a sáláním v době minimálního slunečního svitu 
(např. v zimě v noci).

 Je nutné zajistit, zejména v letních měsících, odvětrání jižních místností v budově 
a také zabezpečit systém clonění velkých prosklených ploch z důvodu přehřívání 
budovy.

 V ideálním případě lze využít přebytky tepla pro ohřev teplé vody nebo bazénu
[13].
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4 ZÁKLADNÍ PRVKY SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Solární 
využívají tepl

zařízení jsou systémy, které prostřednictvím technických zařízení (kolektorů) 
o přinášené slunečním zářením k ohřevu tekutiny, kterou pak transportují ke 

spotřebiči (zásobník teplé vody, topná soustava budovy, plavecký bazén). Hlavním stavebním 
prvkem solárního zařízení je kolektor čili sběrač (slunečního záření).

Základním stavebním prvkem slunečního kolektoru (solární tepelný jímač) je 
absorbér, což je např. plochá deska s neodrazivým povrchem a trubicemi pro odvod 
teplonosného média. Uložením absorbéru pod skleněnou desku vznikne sluneční kolektor, 
který využívá "skleníkového efektu". Z hlediska teplonosného média dělíme kolektory na 
kapalinové a vzduchové, resp. kombinované. Sluneční absorbéry přeměňují zachycené 
sluneční záření na tepelnou energii (dlouhovlnné záření). Ta je pomocí teplonosného média 
(kapalina, vzduch) odváděna do místa okamžité spotřeby nebo akumulována v zásobníku.

Solární zásobník slouží pro přípravu teplé vody, bivalentně se dohřívá tepelnou energií 
z ústředního vytápění a elektřinou (při nedostatku sluneční energie). Objem zásobníku musí 
odpovídat navržené ploše kolektorů, aby i v létě akumuloval zachycenou energii a nedošlo 
k přehřívání a následnému poškození systému. Z hygienických důvodů je vhodné alespoň 
jednou týdně ohřát obsah zásobníku nad teplotu 65 °C, neboť při provozu za nízkých teplot a 
nízkém odběru vody se mohou rozmnožit nežádoucí mikroorganismy. Solární výměník tepla
v zásobníku je umístěn co nejníže, v horní části je umístěn výměník okruhu ústředního 
vytápění a nejvýše je elektrické topné těleso. Plochy výměníků musí být navrženy s ohledem 
na materiál, z něhož jsou vyrobeny, na teplotu kapaliny v solárním okruhu a dále na průtok a 
objem zásobníku.

Potrubí je zapotřebí co nejkratší s kvalitní tepelnou izolací, navržené na požadovaný 
průtok, teplotu a tlak teplonosné kapaliny v solárním okruhu. Na prvním místě se používá 
měď, nedoporučují se plasty. Oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplonosné kapaliny u 
systému s nuceným oběhem. Armatury zabezpečují správnou funkci z hlediska spolehlivosti a 
bezpečnosti včetně kontroly a regulace (manometr, teploměr, zpětný ventil). Vyrovnání tlaku 
vlivem značného výkyvu teploty zajišťuje tlaková expanzní nádoba, jejíž konstrukce a 
umístění musí odpovídat předpokládané maximální teplotě, objemu a tepelné roztažnosti 
teplonosné kapaliny. Jako ochrana proti extrémnímu zvýšení tlaku při výpadku elektřiny se 
instaluje pojistný ventil.

Řízení a optimální výkon systému zabezpečuje automatická regulace, která zároveň
chrání systém před poškozením a umožňuje potřebnou regulaci tepla mezi spotřebiči. Pro 
celoroční provoz je nutné jako teplonosnou kapalinu použít nemrznoucí směs, která má mít 
podobné fyzikální vlastnosti jako voda (kromě bodu tuhnutí). Tomu vyhovují kapaliny na 
bázi roztoku vody a propylenglykolů s inhibitory koroze [14].

4.1 Solární kolektory

Fototermální přeměna energie slunečního záření je jednou z nejjednodušších cest, jak 
využít sluneční záření a přeměnit jej v tepelnou energii (absorpcí slunečního záření na 
povrchu tuhých látek a kapalin se energie fotonů mění v teplo – pohyb molekul). Je-li tepelná 
energie odváděna z povrchu cíleně a transportována teplonosnou látkou na jiné místo,
hovoříme o aktivních systémech. Odvádět tepelnou energie z povrchu můžeme různými 
teplonosnými látkami, převážně nemrznoucími směsmi, vodou nebo vzduchem. Podle typu 
teplonosné látky pak rozdělujeme kolektory na kapalinové nebo vzduchové.
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Solární kolektor je základní částí veškerých solárních systémů. Základním stavebním 
prvkem slunečního kolektoru je absorbér. Absorbér je zpravidla plochá deska s neodrazivým 
(tmavým) povrchem, na níž jsou uchyceny trubice pro odvod ohřátého teplonosného média. 
Uložením absorbéru do uzavřené skříně, která má jednu stěnu prosklenou, vznikne sluneční 
kolektor. Sluneční kolektor s uzavřeným absorbérem má mnohem vyšší výkon zejména za 
horších meteorologických podmínek.

Energie má bohužel i často nevítanou snahu tepelným tokem vyrovnávat teplotní 
rozdíly. To má za následek, že i zářením ohřátý absorbér část absorbovaného slunečního tepla 
zase ztrácí. Obr. 13 představuje jednotlivé pochody, odehrávající se v kolektoru:

 Ztráty následkem vyzařování tepla: každé těleso, v našem případě absorbér, které 
má teplotu vyšší než je okolní teplota prostředí, vyzařuje teplo formou 
dlouhovlnného infrazáření do okolí.

 Ztráty konvekcí: na horkém absorbéru a všech tepelných tělesech se ohřívá 
vzduch, stoupá a odnáší tím teplo. Tento jev je patrný především v oblastech 
s výskytem vysoké rychlosti větru. Vliv větru negativně ovlivňuje tepelné ztráty 
konvekcí, neboť ohřátá transparentní plocha kolektoru se ochlazuje větrem. 

 Ztráty vedením tepla: upevňovacími prvky absorbéru, trubkami a zadní stranou 
absorbéru je část tepla odváděna a ztracena.

Obr. 13  Pochody ve slunečním kolektoru [3]

Pro minimalizaci těchto ztrát je absorbér plochého kolektoru vestavěn do skříně. Skříň 
je ze všech stran uzavřená (omezení konvekce). Zároveň je po stranách a na zadní straně 
dobře tepelně zaizolována (omezení vedení tepla a vyzařování). Kolektor je na osluněné 
straně opatřen transparentním krytem (nejčastěji sklem). Kryt musí sluneční záření dobře 
propouštět dovnitř a současně musí tepelné vyzařování absorbéru co možná nejlépe zadržovat 
(skleníkový efekt). Vyšší výkonnosti dosahují kolektory, které namísto izolačních hmot 
používají vakuum (kolektory s vakuovanými trubicemi) [12].

4.1.1 Typy solárních kolektorů

Solární termické kolektory jsou zařízeními určenými k pohlcování slunečního záření a 
jeho přeměně na tepelnou energii, která je předávána teplonosné látce, protékající kolektorem. 
Užívání termínu „panel“ se potlačuje, aby se předešlo nežádoucím záměnám s 
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fotovoltaickými panely. Ve většině budovách převládají solární systémy využívající solární 
kolektory, ve kterých je používána kapalina jako teplonosná látka (voda, nemrznoucí směs 
vody a propylenglykolu), v menší míře vzduchové kolektory pro předehřev čerstvého 
vzduchu pro větrání nebo oběhového vzduchu pro cirkulační vytápění (teplovzdušné, sálavé).

Solární kapalinové kolektory lze rozdělit podle řady kritérií:

a) teplonosné látky
- kapalinové
- vzduchové

b) konstrukce
- ploché
- trubicové
- koncentrační

c) absorbéru
- plastový
- kovový – neselektivní
- kovový – selektivní
- akumulační

d) zasklení
- bez zasklení
- jednoduché
- vícevrstvé
- struktura

e) tlaku výplně
- atmosférický
- subatmosférický (vakuový)

Z rozdělení vyplývají konstrukční kombinace, se kterými je možné se v praxi setkat:

 plochý nezakrytý kolektor s plastovým absorbérem – plastová rohož bez 
zasklení využívaná pro sezónní ohřev nejčastěji bazénové vody o nízké teplotní 
úrovni;

 plochý neselektivní kolektor – deskový kolektor s kovovým absorbérem se 
spektrálně neselektivním povlakem a tlakem uvnitř kolektoru rovným 
atmosférickému tlaku v okolí kolektoru - určený pro sezónní předehřev vody při 
nízké teplotní úrovni;

 plochý selektivní kolektor – deskový kolektor s kovovým absorbérem se 
spektrálně selektivním povlakem a tlakem uvnitř kolektoru rovným 
atmosférickému tlaku v okolí kolektoru - určený pro celoroční ohřev vody a 
vytápění;

 plochý vakuový kolektor - deskový kolektor s kovovým absorbérem se 
spektrálně selektivním povlakem a tlakem uvnitř kolektoru nižším (tlak cca 1 až 
10 kPa) než atmosférický tlak v okolí kolektoru - určený pro celoroční ohřev vody 
a vytápění, případně průmyslové vysokoteplotní aplikace;

 trubkový vakuový kolektor - kolektor s plochým nebo válcovým selektivním 
absorbérem umístěným ve vakuované (tlak < 10-3 Pa) skleněné trubce, s 
variantami předávání tepla do teplonosné látky: přímo protékaný registr nebo 
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tepelná trubice – určené pro kombinované soustavy pro vytápění či průmyslové 
vysokoteplotní aplikace

 soustřeďující (koncentrační) kolektor - obecně kolektor, ve kterém jsou použity 
reflektory (zrcadla), čočky nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění 
slunečního záření, procházejícího aperturou kolektoru na absorbér. Ploché 
kolektory vybavené vnějším zrcadlem nebo kolektory s vakuovanými trubkami s 
reflektorem vně trubic jsou považovány za soustřeďující kolektory.

Kapalinové kolektory mají absorbér zpravidla tvořený trubkami, protékanými 
teplonosnou kapalinou (voda, nemrznoucí směs, apod.), která odvádí teplo z povrchu 
absorbéru. Hydraulické zapojení trubek v absorbéru je vidět na obr. 14. I různá hydraulická 
provedení absorbéru mohou mít vliv na chování celé solární soustavy.

Obr. 14 Základní varianty hydraulického zapojení absorbéru [1].

Hlavně u serpentinového absorbéru (S) je zajištěno dobré zatékání teplonosné kapaliny 
v kolektorovém poli. Z uvedených sestav sice vykazuje největší tlakovou ztrátu (cca 10 kPa 
pro 1 kolektor), avšak při zapojení více kolektorů do pole již nedochází k nárůstu tlakové 
ztráty. Současně je zajištěno rovnoměrné zatékání do kolektorů, vzhledem k vysoké 
hydraulické stabilitě zapojení. Zapojování do větších kolektorových polí (> 3 kolektory) je u 
absorbéru typu U a M nevhodné. Sériové zapojení těchto typů výrazně zvyšuje tlakové ztráty 
celého pole (nad 50 kPa). Zapojení se využívá u cíleně praktikovaných režimů s nízkým 
průtokem [5].

Kolektory se vyrábí v horizontálním a vertikálním provedeném. Vzhledem 
rovnoměrnému rozložení objemového průtoku lze pole kolektorů zapojit buď sériově nebo 
paralelně. U malých zařízení by se mělo v zásadě upřednostňovat sériové zapojení kolektorů. 
U větších zařízení by se mělo použít paralelního zapojení kolektorů. Tak lze zaručit 
rovnoměrné rozložení objemového průtoku pro celé kolektorové pole [15].

Převažujícím typem kolektorů, se kterými je možné se na trhu setkat, jsou ploché 
atmosférické selektivní kolektory a trubkové vakuové, často nazývané trubicové.

4.1.2 Nekryté absorbéry

Hlavní sférou využití nekrytých absorbérů je ohřev bazénové vody v rodinných 
domech a na veřejných koupalištích v letním období. Dle použití lze nekryté absorbéry někdy 
označit za bazénové kolektory. Obecně se jedná o výrobu tepla na nízkoteplotní úrovni. 
Konstrukce bazénových kolektorů jsou koncipovány tak, aby pracovaly s dobrým stupněm 
účinnosti v teplotní oblasti od 0 do 20 K oproti teplotě okolí. Při okolní teplotě vzduchu 20 °C 
lze tedy očekávat teploty v kolektoru maximálně 35 – 40 °C.

Z obr. 15 je zřejmé, že nekrytý absorbér se skládá zpravidla jen z černého absorbéru, 
bez skříně chránící teplo, a bez transparentního krytu. Při nízkých rozdílech teplot mezi 
absorbérem a okolím, není tepelná izolace potřebná. Tím je konstrukce kolektoru jen velmi 
jednoduchá a úměrně k tomu cenově příznivá. Protože je vynechán transparentní kryt, 
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odpadají také optické ztráty reflexí a transmisí, zůstávají jen optické ztráty neúplnou absorbcí. 
Přes větší ztráty vyzařováním a konvekcí je stupeň účinnosti při dostatečně nízkých teplotních 
rozdílech vyšší než u plochých a vakuovaných trubicových kolektorů. 

Obr. 15  Nekrytý absorbér [5]

Jako teplonosné médium v absorbéru slouží zpravidla samotná bazénová voda. 
Absorbér musí proto vykazovat korozní odolnost vůči chlorované vodě. Materiál absorbéru 
musí být dlouhodobě odolný vůči působení povětrnosti, zejména UV-záření a vlhkosti, také 
vůči déle trvajícím změnám a střídavému tepelnému zatěžování. Aby byla dosažena dobrá 
účinnost, má mít materiál dobrou absorpci záření (minimálně svým černým povrchem) a 
dobrou tepelnou vodivost. Hydraulický odpor má být pokud možno malý, tzn. že absorbér má 
mít dostačující průtokové průřezy, aby jimi bylo možno čerpat potřebné velké množství vody 
pro chlazení s přijatelnou potřebnou energií.

Absorbéry nemají zpravidla velké nároky na tlak a teploty, takže nejsou kladeny žádné 
zvýšené nároky na pevnost materiálu. Proto mohou být bazénové kolektory zhotoveny 
z plastických hmot, které vykazují dobrou odolnost vůči korozi a vlivům počasí: polyetylen 
(PE), zvláště polypropylen (PP) a syntetický kaučuk EPDM, který je světlostálý a sazemi je 
probarven načerno.

Optimální funkce dosahují absorbéry jen při vyšší úrovni slunečního ozáření absorpční 
plochy. Další nevýhodou je nižší životnost. Naopak mezi výhody můžeme zařadit nízkou 
cenu a jednoduchou instalaci.

4.1.3 Ploché kolektory

V současnosti se ploché kolektory využívají převážně k přípravě teplé vody, zejména 
mimo topné období, a k ohřevu bazénové vody. V menší míře se využívají také pro přitápění. 
Ploché kolektory mají tvar obdélníkové desky na přední sluneční straně zakryté 
transparentním krytem. Zadní strana kolektoru je opatřena tepelnou izolací. Zásluhou tepelně 
izolované skříni mohou ploché kolektory vyvinout teplo s dobrou účinností i při teplotách 
40 až 60 K nad teplotou okolí.

Střední vrstvu plochého kolektoru tvoří vodivá kovová absorpční deska, která je pro 
průtok teplonosné látky různě tvarovaná. Absorpční deska představuje hlavní část kolektoru. 
Kolektory jsou docela málo citlivé na směr dopadu slunečních paprsků a zachycují přímé i 
difúzní záření.

Plochý kolektor tvoří soustavu paralelních vrstev, přes které v provozním provozu 
procházejí tepelné toky kolmo na jeho povrch.  Soustavu vrstev tvoří transparentní, tepelně 
izolační a absorpční vrstva, nazývaná absorbér. Na obr. 16 je skladba plochého kolektoru, na 
jehož konstrukci jsou kladeny následující požadavky [18].
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Obr. 16  Skladba plochého kolektoru [5]

Dopadající sluneční záření musí absorbér měnit pokud možno úplně na teplo a toto 
dobře transportovat do teplonosného média. To znamená, že absorbér musí mít dostatečně 
vysoký součinitel absorpce plochy, dobrou tepelnou vodivost mezi absorbérem a nosičem 
tepla a malé zpětné vyzařování absorbéru.

Materiály v bezprostředním okolí absorbéru musí být z velké části teplotně odolné, a 
sice od –20 °C v zimě po 140 °C při možném běhu naprázdno v létě; kromě toho musí být 
absorbér odolný vůči tlaku a korozi teplonosným médiem.

Transparentní kryt by měl být co nejvíce propustný pro světlo a zároveň má 
minimalizovat ztráty tepelným vyzařováním a konvekcí. K tomu musí být odolný vůči 
vysokým teplotám, počasí a UV-záření. Nesmí mít tendence ke špinění a musí být natolik 
odolný, aby přestál krupobití či větší zátěž sněhem.

Zadní tepelně izolační vrstva musí být dostatečné šířky (6 až 10 cm, odpovídající 
hodnota součinitele prostupu tepla k= 0,3 až 0,5 W.m-2.K-1) a rovněž musí být teplotně odolná 
(až do teploty chodu absorbéru naprázdno), nesmí obsahovat pojidla, která se při vysokých 
teplotách vypařují a na vnitřní straně transparentního krytu pak vytváří povlak, zhoršující 
propustnost záření.

Samostatná kolektorová skříň musí být dostatečně dobře uzavřená, aby do prostoru 
mezi krytem a absorbérem nemohla vnikat vlhkost, prach a hmyz, které by trvale poškozovaly 
vlastnosti kolektoru. Eventuální vzniklý kondenzát musí být ze skříně odveden. Kolektor 
musí být co do velikosti a hmotnosti zkonstruován tak, aby mohl být na místě stavby 
dostupnými metodami vestavěn, případně opraven nebo vyměněn. Mezi výhody těchto 
kolektorů můžeme zařadit jejich snadnou integraci do obálky budov a vyšší životnost 
kolektorů [12].

4.1.4 Vzduchové kolektory

Vzduchové kolektory využívají skutečnosti, že při dopadu slunečního záření na 
tmavou plochu vzniká teplo, které se převážně okamžitě uvolňuje do okolního vzduchu. 
Úkolem konstrukce kolektoru je tento vzduch ohřát na požadovanou teplotní úroveň a posléze 
využít. Zvláště pro podporu vytápění jsou vzduchové kolektory zajímavou alternativou. 
Využívají se v budovách s velkou potřebou venkovního vzduchu, (např. v průmyslových 
stavbách, ve sportovních halách apod.) pro předehřívání venkovního vzduchu. Lze je využít i 
u obytných a rekreačních budovách pro snížení tepelných ztrát při větrání. Rozšířením
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solárního systému o tepelný výměník lze letní přebytky solárního záření využít pro ohřev 
teplé vody [16].

Vzhledem k nízké hustotě a tepelné kapacitě vzduchu je zapotřebí mnohem větších 
absorpčních průřezů. V podstatě se vzduchový kolektor od plochého kolektoru s vodním 
průtokem jinak příliš neliší. Na obr. 17 je znázorněn vzduchový kolektor s žebrovým 
absorbérem.

Obr. 17  Řez vzduchovým kolektorem [17]

Integrovaný fotovoltaický modul může dodávat proud pro pohon ventilátorových 
motorů. Akumulace tepla je však u systému se vzduchovými kolektory podstatně 
nákladnější [17].

4.1.5 Vakuové kolektory

Vakuové kolektory jsou specifické vysokou absorpcí slunečního záření a malými 
tepelnými ztrátami v důsledku nízké emise tepelného toku. Základní myšlenka spočívá ve 
vytvoření vakua uvnitř konstrukce kolektoru. Vytvoření vakuové tepelné izolace. Vakuum 
vylučuje vznik vlhkosti a korozi absorbéru s vysokoselektivní vrstvou. Vakuum zvyšuje 
tepelnou účinnost i při nízkých venkovních teplotách a při malé intenzitě slunečního záření.

Podle způsobu vytvoření vakua v kolektorech můžeme vakuové kolektory rozdělit na 
ploché nebo koncentrační, vyrábějící se jako trubicové [18].

4.1.5.1 Ploché vakuové kolektory

Ploché vakuové kolektory se vyznačují vysokou účinností a celoročním využitím. 
Kolektory se využívají v systémech, kdy je zapotřebí připravovat vodu v zásobníku na vyšší 
teplotu (nad 80 °C), tedy například v průmyslových provozech. Vakuové kolektory jsou také 
účinnější při počasí s nižší intenzitou slunečního záření, například v zimních měsících, jsou 
proto výhodné pro přitápěcí systémy. Dlouhou životnost a konstantní výkon kolektorů 
zajišťuji kvalitní konstrukční materiály, vysokoselektivní konverzní vrstva absorbéru a 
vakuová izolace. Klidová teplota může u tohoto kolektoru dosáhnout při optimálních 
podmínkách až 220 °C [19].

Na obr. 18 je řez plochého vakuového kolektoru, který je svou konstrukcí podobný 
plochému atmosférickému kapalinovému kolektoru. Absorbér s vysoce selektivní vrstvou je 
zavěšen ve vaně z ušlechtilé oceli. Transparentní zasklení je spojené se skříní speciálním, 
tepelně odolným těsněním. K eliminaci extrémního tlakového zatížení na přední a zadní 
stranu kolektoru slouží rastr nerezových kolíků kolmo na obě plochy a drží tak mezi nimi 
požadovaný odstup. Potrubí pro transport teplonosné kapaliny leží chráněno v kolektoru. 
Pomocí přípojek lze propojit navzájem více kolektorů. 
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Obr. 18  Plochý vakuový kolektor [20]

Součásti konstrukce kolektoru je dodatková přípojka potrubí pro vakuové čerpadlo 
(vývěvu). Kolektor je vývěvou vakuován až po montáži a dokončením kompletní instalace. 
Kolektor je vakuován na provozní tlak 1 až 100 mbar, při kterém jsou významně omezeny 
tepelné ztráty konvekcí. Případné netěsnosti vznikající při této geometrii kolektorů lze 
odstranit dodatečným vakuováním. Nově se kromě vakua začínají tyto kolektory plnit 
vzácným plynem kryptonem [12].

Výhodou těchto plochých vakuových kolektorů, oproti plochým atmosférickým 
kolektorům, je v celoročním využití, tedy i v době nedostatečného slunečního záření. 
Nevýhodou je v současné době vyšší investice do těchto kolektorů.

4.1.5.2 Trubicové vakuové kolektory

Trubicové (koncentrační) vakuové kolektory jsou obecně kolektory s válcovým 
zasklením (aperturou). Prostor mezi zasklením a absorbérem je vakuován na extrémně nízký 
tlak pod 10-3 Pa. Kombinací vakuové izolace s nízkoemisivním povrchem absorbéru,  
dosahuji tyto kolektory velmi nízkých tepelných ztrát i při vysokých rozdílech teplot mezi 
okolním prostředím a absorbérem. Využívají slunečního záření i při vysokých provozních 
teplotách. Využívají se pro většinu aplikací, ale vzhledem k relativně vysoké ceně hlavně pro 
kombinované soustavy pro vytápění či v oblasti průmyslového a technologického tepla nebo 
solárního chlazení.

Podle konstrukčního provedení můžeme trubicové vakuové kolektory rozdělit na dva 
základní typy. Na trubkové kolektory s jednostěnnou trubkou a na kolektory s dvojstěnnou 
trubkou (tzv. Sydney).

Oba základní konstrukční typy můžeme  podle konstrukčního uspořádání odvodu tepla 
dále rozdělit na další podtypy:

 přímo protékané – absorbérem přímo protéká teplonosná kapalina (koncentrické 
potrubí, potrubí ve tvaru smyčky U-registr);

 s tepelnou trubicí: suché napojení – v pouzdru omývaném teplonosnou kapalinou 
je zasunutý kondenzátor;

mokré napojení – kondenzátor přímo omývaný teplonosnou 
kapalinou.

V současné době se setkáváme s řadou trubkových kolektorů využívající pro přenos 
tepla mezi povrchem absorbéru a teplonosnou kapalinou tzv. tepelných trubic. Trubice pracují 
na principu vypařování pracovní látky ve výparníkové části vodivě spojené s absorbérem, 

http://www.econet2012.cz/ThermoSolarSystems_CollectorTypes.htm citace 20.2
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pára samovolně stoupá trubicí do kondenzační části, kde se sráží na kapalné skupenství a 
kapalina stéká zpět do výparníkové části. Pro správnou funkci tepelné trubice musí být 
zajištěn minimální sklon 20–25°, aby docházelo k samovolnému navrácení kondenzátu zpět 
do výparníku. Jako tepelná trubice se využívá měděná trubka, jejíž výparníková část má 
průměr 8–12 mm, kondenzační část má většinou větší průměr cca 18–20 mm pro zajištění 
optimální teplosměnné plochy. Pracovními látkami je buď čistá voda (eventuálně se 
zvláštními aditivy) nebo líh při určitém podtlaku [5]

Trubicové kolektory s jednostěnnou skleněnou trubkou využívají jednoduché 
uzavřené skleněné trubky, ve které je umístěná plochá lamela absorbéru se selektivním 
povrchem. Na obr. 19 je vidět příčný a podélný řez jednostěnným vakuovým kolektorem. 
Odvedení tepla z absorbéru zajišťují tepelné trubice, přímo protékaným U-registrem nebo 
přímo protékaným koncentrickým potrubím. Vnitřní prostor trubice je vakuován.

Obr. 19  Příčný a podélný řez jednostěnným vakuovým kolektorem s přímo 
protékaným U-registrem (1) a s tepelnou trubicí (2) [5]

Vysoký přestup tepla z absorbéru do teplonosného media je zajištěn ultrazvukovým 
nebo laserovým navařením absorbéru na teplosměnné potrubí. Praktické využití těchto typů je 
na obr. 20. Výhodou vakuových trubicových kolektorů je výrazně vyšší energetický výnos, 
především v chladnějších ročních obdobích. Solární systém s vakuovými kolektory vyžaduje, 
ve srovnání s normálními plochými kolektory, menší plochu. Nevýhodou jsou podstatně vyšší 
pořizovací náklady [21].

Obr. 20  Vakuový jednostěnný trubicový kolektor s přímo průtočnou trubicí (vlevo) a 
s tepelnou trubicí (vpravo) [5]
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Trubicové kolektory s dvoustěnnou skleněnou trubkou, s tzv. Sydney trubkou, jsou 
založeny na válcové dvojstěnné koncentrické celoskleněné trubce. Vnitřní absorpční trubka 
slouží k zachycení slunečního záření a přeměně na teplo. K ochraně před atmosférickými 
vlivy slouží vnější krycí trubka. Prostor mezi skleněnými trubkami je vakuován a vnější 
povrch vnitřní absorpční trubky je opatřen selektivním absorpčním povrchem.

Trubkové Sydney kolektory jsou konstrukčně řešeny s přímo protékaným trubkovým 
U-registrem nebo s tepelnou trubicí (viz obr. 21). Kritickým místem je přenos tepla 
z vnitřního povrchu vnitřní absorpční trubky do teplonosné kapaliny. Přenos zabezpečuje 
teplosměnná vodivá lamela, která by měla mít co nejvodivější kontakt jak s vnitřním 
povrchem absorpční trubky, tak s vnějším povrchem potrubí pro odvod tepla. Ne však u všech
konstrukcí je toho docíleno. Negativně se to projevuje na účinnosti kolektoru [22].

Obr. 21 Příčný a podélný řez trubkovým vakuovým Sydney kolektorem s přímo 
protékaným U-registrem (1) a s tepelnou trubicí (2) [5]

4.1.6 Koncentrační kolektory

Za koncentrační kolektor můžeme obecně považovat kolektor, ve kterém jsou použita 
zrcadla, čočky nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění přímého slunečního záření, 
procházejícího aperturou kolektoru, do ohniska o výrazně menší ploše než je vlastní plocha 
apertury (viz obr. 22). Za koncentrační kolektory můžeme považovat ploché kolektory 
vybavené vnějším zrcadlem nebo kolektory s vakuovými Sydney trubkami opatřenými 
reflektorem [23].

Obr. 22  Trubkový vakuový Sydney kolektor s reflektorem a solární kolektor s lineární 
Fresnelovou čočkou (vpravo) [23]
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Argumentem pro koncentraci záření je primárně snížení tepelných ztrát absorbéru, a 
tím i dosažení vyšší teploty. Použitím koncentrátoru lze tedy dosáhnout snížení množství 
materiálu na výrobu absorbéru, jeho ceny a tepelné setrvačnosti. Obvykle je však celý optický 
systém dražší než plochý kolektor stejného výkonu [24].

4.1.6.1 Koncentrační kolektory s lineárními Fresnelovými čočkami

Koncentrační kolektor lze považovat za víceúčelové zařízení, ve kterém jsou spojeny 
prvky aktivního i pasivního systému. Základním konstrukčním prvkem je koncentrátor 
slunečního záření – lineární Fresnelova čočka, vyráběná ze skla metodou kontinuálního lití 
s koeficientem koncentrace cca 5. Dvojskla s lineární Fresnelovou čočkou osazená do 
hliníkových nebo dřevěných zasklívacích rámů jsou pak součástí střešního pláště a nahrazují 
střešní krytinu (viz obr. 23).

Obr. 23  Koncentrační kolektor na bázi lineární Fresnelovy čočky [25]

Lineární Fresnelova čočka soustřeďuje přímou složku slunečního záření do lineárního 
ohniska, kde se nachází absorbér z hliníkového profilu s vyvložkovanou měděnou trubkou, na 
kterém dochází k přeměně koncentrovaného slunečního záření na teplo. To je z absorbéru 
odváděno teplonosnou kapalinou, která jimi protéká do zásobníku teplé vody nebo 
akumulační nádoby. Na obr. 24 je vidět vzor Fresnelovy čočky přizpůsobené svislému a 
šikmému umístění.

Obr. 24  Vzor lineární Fresnelovy čočky přizpůsobené svislému nebo šikmému 
umístění [26]

Se změnou polohy Slunce na obloze se mění i poloha ohniska Fresnelových čoček. 
Z toho důvodu je rám s absorbéry pohyblivý a řídící elektronika kolektoru se stará o to, aby se 
absorbéry vždy nacházely v místě maximálního slunečního záření, tedy v ohnisku čoček.

Veškeré solární komponenty jsou umístěny v interiéru. Celý systém s lineárními 
Fresnelovými čočkami plní tři základní funkce:
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 Osvětlovací funkce – střešní plášť místnosti je průsvitný a do místnosti tak pod 
kolektorem prochází sluneční záření. Energeticky významná přímá složka je 
čočkou zkoncentrována a pohlcena na absorbérech. Rozptýlené světlo osvětluje 
interiér rovnoměrně bez kontrastních stínů.

 Klimatizační funkce – dopadající přímá složka slunečního záření je 
zkoncentrována Fresnelovou čočkou na pohyblivé absorbéry a na jejich černém 
povrchu je přeměněna na teplo. Zhruba 60 % energie přímé složky slunečního 
záření je ohřátou teplonosnou kapalinou odvedeno mimo prostor s kolektory. Tím 
dosáhneme výrazného snížení energetické zátěže místnosti pod kolektory v letních 
měsících. Při průchodu slunečního záření přes běžná skla, které se mění 
v místnosti na teplo, je nutno místnost odvětrávat klimatizací. V zimních měsících 
kolektor propouští rozptýlené sluneční záření do místností, kde se mění v teplo. 
V místnosti dochází ke skleníkovému efektu a tím ke snížení nákladů na vytápění.

 Ohřev teplé a topné vody – teplo vznikající fototermální přeměnou na černém 
povrchu absorbéru je transportováno teplonosnou kapalinou a prostřednictvím 
výměníku je předáváno do akumulační nádrže či zásobníku.

Koncentrační kolektory se především využívají jako prosvětlovací stavební prvek. 
Sekundárně slouží zachycené teplo koncentračními kolektory pro ohřev teplé vody a 
přitápění. Oproti klasickým kolektorům je účinnost, vztažená na metr čtvereční plochy, 
koncentračního kolektoru zhruba třetinová. Koncentrační kolektory se využívají především 
tam, kde využití klasických kolektorů není možné. Jedná se většinou o historické objekty 
nebo historická jádra měst. Lze je využít i v zimních zahradách a nebo nad vnitřními bazény, 
kde má prosvětlení prostoru přednost před výrobou tepelné energie.

4.2 Solární zásobníky

Významnou funkci mají v solární technice zásobníky tepla. Můžeme o nich hovořit 
jako o srdci solární soustavy. Zásobníky mají na výslednou účinnost solárního systému 
přinejmenším stejně velký vliv jako solární kolektory. Nevhodně navržený solární zásobník 
v kombinaci se sebelepším solárním kolektorem bude vykazovat nízké celkové zisky a zajistí 
nízké pokrytí potřeby tepla [27].

Teoreticky existuje celá řada možností, jak akumulovat teplo. K akumulaci energie lze 
využít libovolný vratný nebo cyklický proces, při němž dochází k nárůstu vnitřní energie 
systému. Podle využití fyzikálně chemického principu lze rozdělit akumulaci tepelné energie 
do několika typů:

 akumulace s využitím citelného tepla

- využití tepelné kapacity látek, úměrné rozdílu teplot

- hustota akumulace 100 – 300 MJ.m-3

 akumulace s využitím skupenského tepla

- využití změny skupenství tání-tuhnutí + tepelné kapacity

- hustota akumulace 200 – 500 MJ.m-3

 akumulace s využitím sorpčního tepla 

- akumulace vodní páry v tuhé (adsorpce) nebo kapalné (absorpce) látce, 
uvolňování tepla při sorpci
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- hustota akumulace 500 – 1000 MJ.m-3

 akumulace s využitím chemických reakcí

- vratné chemické reakce doprovázené jímáním – uvolňováním tepla

- hustota akumulace 1000 – 3000 MJ.m-3 [28].

Důsledkem nerovnoměrnosti mezi příjmem a spotřebou energie jsou v solárních 
systémech použity speciální zásobníky, které eliminují tyto rozdíly svým konstrukčním a 
materiálovým řešením, ale především větším obsahem, díky čemuž jsou schopny uschovat 
přebytek energie pro dny s nedostatkem slunečního svitu. Nadbytečné a nevyužité teplo je 
uskladněno ve speciálních zásobnících, jimiž jsou zásobníkové ohřívače teplé vody a 
akumulační zásobníky topné vody [18].

Na obr. 25 lze vidět rozdělení zásobníku dle akumulace tepla.

Obr. 25  Zásobníky tepla dle typu akumulace [28]

Solární nízkoteplotní systémy na přípravu teplé vody a vytápění vyžadují vysoce 
kvalitní a dobře tepelně izolované zásobníky, které mají dostatečnou tepelnou kapacitu a 
zaručují dobrý transport tepla do akumulační látky. Současně musí splňovat hygienické a 
bezpečnostní požadavky a dosahovat vysoké životnosti.

Typy zásobníků lze rozdělit podle různých kritérií:

 podle účelu použití

- zásobníky teplé vody

- zásobníky otopné vody, zásobníky tepla, kombinované

 podle teplosměnné plochy (počtu)

- akumulační nádrže (0)

- monovalentní (1)

- bivalentní (2)

- multivalentní (3 a více)
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 podle tlaku

- tlakové

- netlakové

 podle periody akumulace

- krátkodobé (denní, několikadenní)

- dlouhodobé (sezónní)

Nejpoužívanějšími zásobníky tepla pro solární kapalinové soustavy jsou vodní 
zásobníky. Voda se vyznačuje vysokou tepelnou kapacitou a výbornými přenosovými 
vlastnostmi. Mezi další výhody, oproti jiným materiálům, patří její dostupnost, netoxicita, 
nehořlavost a nízké finanční nároky. Nevýhodou je omezený rozsah teplot použití, malé 
povrchové napětí nebo korozivita. 

Na obr. 26 je vidět rozdělení zásobníku dle počtu teplosměnné plochy. Akumulační 
nádrže se hlavně využívají u velkoplošných soustav, kde se pro přenos výkonu solárních 
kolektorů do zásobníku tepla využívá externích výměníků tepla.

Monovalentní zásobníky nalézají své uplatnění především při dodatečné instalaci 
solární soustavy a slouží pro solární předehřev vody. Zásobník je instalován před stávající 
ohřívač vody, který zajišťuje dohřev. Jelikož dodatkový zdroj tepla neovlivňuje teplotu 
v solárním zásobníku, získáváme větší solární zisky. Zároveň jsou však kladeny větší nároky 
na instalační prostor [1].

Obr. 26  Zásobníky tepla dle typu teplosměnné plochy [29]

Bivalentní zásobníky se využívají především do novostaveb nebo při řešení 
rekonstrukce  koncepce přípravy teplé vody alt. přitápění. Spodní výměník je určený pro 
solární systém. Horní výměník zajišťuje dohřev v horní části zásobníku dodatkovým zdrojem 
tepla (např. plynový kotel). Bude-li dodatkovým zdrojem tepla elektrická energie, je místo 
horního výměníku instalována elektrická topná vložka. Při využití kotle na tuhá paliva (např. 
uhlí, pelety, dřevo) je vhodné do zásobníku, kromě dvou výměníků, instalovat elektrickou 
topnou vložku pro ohřev elektřinou v letním období, kdy se kotel na tuhá paliva 
nepoužívá [24].

S ohledem na svou velikost se tlakové zásobníky tepla používají v novostavbách již ve 
fázi hrubé stavby nebo se požadovaný akumulační objem rozdělí na větší počet zásobníků o 
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menším objemu. Vlivem teplotní roztažnosti vyžadují tlakové zásobníky expanzní nádobu  
zpravidla o velikosti 1/8 objemu zásobníku.

U netlakových zásobníků je výhodou nižší tlakové namáhání a z toho plynoucí menší 
potřebné tloušťky stěn železných zásobníků nebo použití lehkých a levnějších materiálů např. 
plastů, sklolaminátu apod. Uplatnění mají u větších objemů či rekonstrukcí, kde je nutno 
zásobník, z důvodu špatné dostupnosti, sestavit a svařit na místě. Odpadá zde nutnost 
expanzní nádoby, neboť expanze se v zásobníku projeví zvýšením volné hladiny. Netlakový 
zásobník je nutné od soustavy přípravy teplé vody a otopné soustavě oddělit dalším 
výměníkem, což snižuje využitelnou teplotu. 

Způsob nabíjení a vybíjení zásobníku má zásadní vliv na teplotní vrstvení. Na obr. 27
jsou znázorněné kombinace různého způsobu přívodu a odběru pracovní látky zásobníku. 

Obr. 27  Kombinace různého způsobu přívodu a odběru tepla [1]

Jedním z faktorů ovlivňujících zásadně účinnost akumulace tepla jsou tepelné ztráty 
zásobníku, včetně tepelných mostů. Tepelné ztráty vznikají tehdy, když teplota média 
v zásobníku dosáhne vyšší teploty než teplota okolí. Zásobníky je zapotřebí dostatečně 
tepelně izolovat. Jako izolační materiály se využívají izolace z minerálních vláken, 
polyuretanová pěna nebo kokosová vlákna.

Způsob připojení přívodního a odběrového potrubí otopné nebo studené/teplé vody ze 
zásobníku může výrazně ovlivnit vrstvení zásobníku a zároveň jeho tepelné ztráty. Při 
současném přívodu studené vody a odběru teplé vody dochází k nežádoucímu promíchávání 
objemu zásobníku. K zamezení tomuto jevu se využívají hydraulické brzdy – přepážky, které 
brzdí proud vstupující studené vody do zásobníku. Podobnou funkci plní vhodný tangenciální 
přívod vstupního potrubí do zásobníku, kdy vstupující proud je brzděn o stěny ve spodní části 
zásobníku.

Zároveň i v oblasti solární přípravy teplé vody platí požadavky na ochranu zásobníku 
proti množení bakterií Legionelly. Pro odstranění těchto bakterií se doporučuje ohřívat 
průběžně vodu na teplotu vyšší než 70 °C. U velkých soustav je výhodnější oddělit solární 
zásobník tepla od dohřívacího zásobníku a ochranu proti bakteriím realizovat pouze 
v dohřívacím. Případná ochrana proti tvorbě bakterií se realizuje mimo dobu dodávky tepla ze 
solární soustavy a nezvyšují se ztráty solárního zásobníku.

4.2.1 Zásobníky teplé vody

Zásobníky se využívají jako zdroj teplé vody a podléhají hygienickým požadavkům na 
pitnou vodu. Zásobníky mohou být osazeny vlastní přípojkou cirkulačního potrubí. Poněvadž 
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cirkulace ruší teplotní vrstvení v zásobníku, není vhodné ji využívat v kombinaci se solárními 
systémy. S ohledem na ztráty ochlazením je cirkulace přípustná výhradně ve spojení s časově 
nebo teplotně řízeným cirkulačním čerpadle teplé vody.

4.2.2 Zásobníky otopné vody

Tyto zásobníky mají své využití převážně v kombinovaných soustavách pro přípravu 
teplé vody a přitápění. Z důvodu výrazně odlišné teplotní úrovně od přípravy teplé vody jsou 
provozovány odděleně nebo se můžou s přípravou teplé vody kombinovat.

4.2.3 Kombinované zásobníky

Při instalacích s nedostatkem zástavné plochy nebo ve snaze uspořit místo se využívají 
kombinované zásobníky. Jedná se o sdružení akumulačního objemu topné vody s přípravou 
teplé vody. Teplá voda je v kombinovaném zásobníku připravována buď průtokovým 
ohřevem v trubkovém výměníku nebo v plovoucím zásobníku vloženém do zásobníku topné 
vody (viz obr. 28). Další z variant je externí deskový výměník pro průtokovou přípravu teplé 
vody.

Obr. 28  Zásobník tepla s vestavěnou nádrží teplé vody v otopné vodě a průtokovým 
ohřevem teplé vody [29]

Nevýhodou kombinovaných zásobníků je teplotní spád nutný na výměníku pro 
zajištění požadované teploty teplé vody a tedy vyšší teplota v zásobníku a vyšší tepelné ztráty. 
K přenesení požadovaného výkonu pro ohřev teplé vody je zapotřebí velké teplosměnné 
plochy průtočného výměníku či vnitřního plovoucího zásobníku teplé vody [1].

4.2.4 Stratifikační zásobníky

V poslední době se v oblasti vodních zásobníků začínají objevovat tzv. stratifikační 
zásobníky. Oblast využití je v první řadě ve velkých solárních soustavách. Avšak zásobníky 
menších objemů se využívají i pro rodinné domy. Teplotní stratifikací se rozumí vrstvení 
objemu zásobníku podle teploty řízeným ukládáním tepla do vrstev o stejné nebo podobné 
teplotě. 

K dosažení teplotního vrstvení objemu zásobníku se využívají různé způsoby (viz 
obr. 29). Na obr. 29 je vlevo znázorněna řízená stratifikace ventily ovládanými na základě 
srovnávání teploty v dané vrstvě zásobníku a teploty přiváděné vody. Přívodní potrubí 
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s řídícími ventily do zásobníku je zapotřebí navrhnout na nízkou vstupní rychlost a 
konstrukčně řešit tak, aby přiváděný proud nenarušil teplotní rozvrstvení objemu zásobníku. 
Dlouhodobé požadavky na provozní spolehlivost ventilů a pohonů je jednou z nevýhod tohoto 
teplotního vrstvení.

Obr. 29  Různé způsoby řízení teplotního vrstvení [22]

Robustnějším a jednodušším způsobem bez využití regulace a elektrické energie jsou 
samočinné trubkové stratifikační vestavby, které pracují přirozeně na principu rozdílu hustot 
mezi přiváděnou vodou z výměníku a vrstvami akumulačního zásobníku (viz obr. 30
uprostřed). Pro tyto vestavby se zpravidla využívá plastové PVC potrubí. Na odbočky se 
instalují velmi lehké zpětné klapky, které zabraňují ochlazování přiváděné teplé vody 
přisáváním chladnější vody z dolní části zásobníku. Tento problém je vyřešen u speciální 
talířové vestavby svou konstrukcí. Jsou zde využity přirozené gravitační klapky (viz obr. 29
vpravo). U trubkových vestaveb je zapotřebí udržet nízkou vstupní rychlost pod 0,1 m.s-1, aby 
nedošlo k narušení teplotního rozvrstvení účinkem kinetické energie proudu přiváděné vody.

Pro optimální funkci zásobníku je zapotřebí nejen teplotní rozvrstvení objemu 
vytvořit, ale hlavně udržet, aby nedegradovalo. Přirozené udržení teplotního rozvrstvení 
objemu zásobníku vlivem vztlakových sil zajišťují štíhlé stojaté zásobníky. Použití 
stratifikačního zásobníku je výhodné u solárních soustav s nízkým průtokem teplonosné 
kapaliny (tzv. „low flow“ soustavy), u kterých je možné na výstupu s kolektoru docílit 
vysokých teplot, při zachování nízkých teplot na vstupu [1].

4.2.5 Zemní zásobníky tepla

Využití sluneční energie je závislé na výkyvech slunečního záření v průběhu denního a 
ročního cyklu s určitým omezením. Pro většinu využití solárních systémů spadá největší 
spotřeba tepla do doby s nejmenší nabídkou a naopak. Základní problémy mohou být 
vyřešeny sezónními, nazývanými také dlouhodobými zásobníky energie (viz obr. 30).

Obr. 30  Sezónní zásobníky tepla [28]
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Sezónní zásobníky tepla se využívají zejména s tradičními plochými kolektory, které 
nejsou příliš drahé a v letních měsících velmi účinně využívají sluneční záření. Pro vysokou 
energetickou potřebu v topném období musí být kapacita zásobníku dostatečně velká. Jako 
médium pro sezónní zásobníky se nabízí zemina, protože v půdě mohou být vytvořeny při 
relativně nízkých nákladech velké objemy zásobníků. Teplo lze akumulovat v půdě, v rostlé 
skále či ve vodě.

4.2.5.1 Vodní zásobník a solární rybník

Ve vodním zásobníku, dobře tepelně izolované nádrži, se voda ohřátá pomocí 
slunečních kolektorů uchovává buď na povrchu země, nebo pod zemí. Vodní zásobníky jsou 
určeny pro objemy až do 5000 m3.

Solární rybník není jenom zásobníkem tepla, nýbrž současně slouží i jako sluneční 
kolektor. Solární rybník je hluboký zpravidla 1,5 m a je naplněn slanou vodou, přičemž 
koncentrace soli s hloubkou stoupá a svého maxima dosahuje u dna. Sluneční záření je zčásti 
již absorbováno sloupcem vody a zbytek, převažující část, je absorbován na dně rybníku. 
Teplo nashromážděné ve spodní vrstvě může být použito a odebráno přes výměník tepla [30].

4.2.5.2 Horninové zásobníky

Hornina může být po vykopání dutiny nebo jeskyně, která se naplní vodou, využitá 
jako médium absorbující teplo. V praxi jsou vrty ve skále velmi časté, přičemž větší počet 
navrtaných otvorů rozmístěných v celém objemu zásobníku je vyložen trubkami z umělé 
hmoty, ve kterých protéká voda. Hornina je velmi dobrým zásobníkovým médiem, neboť 
vykazuje vysokou tepelnou vodivost a dobrou akumulační schopnost.

Výměník tepla může tvořit jediná trubice z umělé hmoty v jediném vyvrtaném otvoru, 
nebo soustava většího počtu trubic z umělé hmoty ve vícero vyvrtaných otvorech. Hlavní 
přednosti tohoto systému spočívá v tom, že transportovaná kapalina je v přímém kontaktu 
s okolní skálou, což vytváří dobrý předpoklad pro optimální přenos tepla. Výměník tepla je 
trubková smyčka ve tvaru „U“, která je zastrčena do vyvrtaného otvoru.

V létě může být teplo solárního zařízení prostřednictvím kapaliny přenášející teplo 
převedeno trubkami výměníku tepla do skalního zásobníku a ohřívat tak půdu, případně skálu. 
Během topného období může být velká část tohoto tepla opět opačnou cestou odebrána.

4.2.5.3 Zásobník Aquifer

Zásobníky Aquifer jsou otevřené vodní zásobníky v porézní půdě. Teplo se zde 
akumuluje zahřátím vody Aquiferu. Za tímto účelem se jednou studní přivádí horká voda a 
druhou studní se odebírá chladná voda. Tyto zásobníky se využívají v lokalitách definovaných 
jako vodou nasycené geologické území, ve kterém se může voda za určitých dosažitelných 
podmínek pohybovat z jednoho místa na druhé.

Během léta nebo v období, ve kterém není žádná nebo jen velmi malá spotřeba tepla, 
je teplo ze zařízení slunečních kolektorů vedeno do Aquiferu. Když nastane potřeba tepla pro 
vytápění, může se odebrat ze zásobníku ve formě teplé vody. Vedle sluneční energie může být 
použito i odpadní teplo z průmyslových zařízení nebo elektráren.

4.2.5.4 Zemní zásobníky

Sezónní akumulace tepelné energie v zemi otevírá mnoho nových možností použití 
obnovitelné energie a odpadního tepla. Analogicky zásobníku v hornině využívá zemní 
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zásobník jako zásobníkové médium zeminu. Prostřednictvím výměníkových sond může být 
půdě teplo odebíráno, ale i v ní shromažďováno, přičemž výměník tepla je složen ze svislých 
nebo vodorovných trubic, respektive jejich svazků uložených v zemi.

Přenos tepla v půdě probíhá hlavně vedením tepla. Přenos energie přitom závisí na 
jejích fyzikálních a tepelných vlastnostech. Tepelné ztráty zásobníku klesají s růstem jejich 
velikostí. Tvar zásobníku je rovněž důležitým faktorem, protože tepelné ztráty jsou přibližně 
přímo úměrné ploše povrchu zásobníku. Zemní zásobník má zpravidla tvar válce se svislou 
osou [30].

4.3 Výměníky tepla

K přenosu tepla mezi kolektorovým okruhem a zásobníkem a mezi zásobníkem a 
odběrním místem slouží výměníky tepla. Výměníky pracují s určitým teplotním spádem.
Výměníky tepla mohou být uloženy uvnitř zásobníku nebo samostatně vně zásobník. Na 
obr. 31 lze vidět různé typy výměníku.

Obr. 31  Konstrukční provedení různých typů výměníků [3]

Vnitřní výměníky jsou svinuty z měděné trubky nebo hladké trubky z oceli nebo 
ušlechtilé oceli. Vetší teplosměnnou plochu mají výměníky z žebrovaných trubek. Mezi vnější 
tepelné výměníky řadíme trubkové a deskové. Součástí speciálních tlakových zásobníků jsou 
dvouplášťové tepelné výměníky.

V zásobnících tepla se převážně využívají trubkové výměníky ve tvaru spirál. Externí 
trubkové výměníky se svazku rovných trubek se využívají pro bazény. U větší plochy 
solárních kolektorů se využívají deskové výměníky. Pro dosažení optimálního výkonu 
výměníku je nutno navrhnout odpovídající teplosměnnou plochu [31].

4.4 Oběhové čerpadlo

Oběhové čerpadlo je hnací sílou solární soustavy. Slouží k překonání tlakových ztrát 
potrubní sítě a transportu teplonosné kapaliny mezi kolektorem a zásobníkem tepla. 
V uzavřených solárních okruzích se nejčastěji používají běžná mokroběžná odstředivá 
čerpadla. Čerpadla musí být konstrukčně vhodná pro použití s nemrznoucí směsí a při 
vysokých teplotách.

Pro rodinné domy a menší systémy se využívá kompaktní solární hnací jednotky. Na 
obr. 32 je jednotrubková a dvoutrubková solární hnací jednotka.
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Obr. 32  Jednotrubková a dvoutrubková solární hnací jednotka [32]

Součástí solární hnací jednotky je kromě oběhového čerpadla zpětná klapka, pojistný 
ventil, manometr, omezovač průtoku, kulové kohouty s integrovanými teploměry a tepelná 
izolace [32].

Oběhová čerpadla se dimenzují s ohledem na množství transportované teplonosné 
kapaliny v kolektorech, na maximální teplotu, které lze dosáhnout, a na tlakové ztráty
v kolektorovém okruhu. Podle pracovní charakteristiky čerpadla se vybere optimální typ a 
výkonové parametry oběhového čerpadla. Použitím oběhových čerpadel na stejnosměrný 
proud, která jsou napojena na fotovoltaické moduly, lze dosáhnout snížení spotřeby elektrické 
energie [33].

4.5 Rozvodné potrubí a tepelná izolace

Potrubí v solárním okruhu musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost proti 
povětrnostním vlivům a vůči vysokým teplotám. Zároveň musí být potrubí a jeho spojovací 
prvky pevné a odolné vůči ultrafialovému záření. Výběr materiálu rozvodného potrubí musí 
odpovídat druhu a použití soustav. Na obr. 33 jsou vidět různé materiály potrubí využívající 
se v solárních systémech.

Obr. 33  Potrubí pro solární okruhy [34]

Nejvhodnějším materiálem jsou měděné trubky, které umožňují rychlou montáž. 
Měděné trubky se vyznačují vysokou životností, malým hydraulickým odporem a vysokou 
odolností vůči tlakovým a teplotním změnám. Ocelové potrubí se využívá u velkých světlostí, 
kdy je použití měděných trubek již finančně náročné. Dále je možno využít nerezových 
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ocelových trubek, tzv. vlnovce. Umělohmotné trubky jsou z důvodů vysokých teplot 
v solárních systémech nevhodné. Rovněž je nevhodné využití pozinkovaných ocelových 
trubek, kdy chemickou reakcí s teplonosnou kapalinou dochází k jejich znehodnocení.

Z důvodu vysokého rozsahu teplot použití je třeba věnovat pozornost teplotní 
roztažnosti potrubí. S tepelnou roztažností potrubí je zapotřebí počítat již při návrhu vedení 
potrubí a správným umístěním pevných bodů, kluzných uložení a dilatačních prvků.

Návrh dimenze potrubí závisí na tlakových ztrátách, průtokovém množství teplonosné 
kapaliny a rychlosti proudění. Optimální rychlost v potrubí by se měla pohybovat v rozsahu 
0,3 – 0,7 m.s-1. Při vyšších rychlostech narůstá tlaková ztráta a při nižší rychlosti dochází 
ke špatnému odvzdušnění primárního okruhu.

Pro minimalizaci tepelných ztrát je zapotřebí potrubí vedené venkovním prostředím 
dostatečně tepelně zaizolovat. Tepelná izolace by měla odolávat vysokým teplotám, 
ultrafialovému záření a mechanickému poškození. Izolace je možné před poškozením, 
způsobeným ptáky a hlodavci, a zamezením vlhkosti ochránit opláštěním hliníkovým 
plechem. Je zapotřebí izolovat veškeré tvarovky, ventily, zásobníkové vstupy a výstupy.

Obr. 34  Izolace solárního potrubí [35]

Jako materiál se používají návlekové tepelné izolace na bázi EPDM s uzavřenou 
strukturou a minerální vlna kašírována hliníkovou síťovou fólií (viz obr. 34) [4].

4.6 Teplonosné médium

Teplonosné médium slouží k transportu tepla ze solárních kolektorů k zásobníku. 
Teplonosné médium se v potrubích absorbéru ohřívá, v zásobníku předává energii přes 
tepelný výměník do vody v zásobníku.

Voda je pro svou vysokou tepelnou kapacitu základním článkem teplonosného média. 
Aby nedocházelo k zamrzání vody, přimíchává se do vody nemrznoucí prostředek, obvykle 
propylenglykol (alt. etylenglykol), v koncentraci asi 40 až 50 % objemu. Propylenglykol je 
obtížně vznětlivá kapalina, netoxická a biologicky odbouratelná. Výrobci již dodávají směsi 
namíchané na požadovanou teplotu tuhnutí okolo -30 °C.

V době stagnace (nedochází k odběru tepla z kolektorů) může teplonosné médium 
degradovat. Vlivem vysokých teplot a kyslíku se teplonosné médium poškozuje, tvoří se 
pevné inkrustace. Je důležité pravidelně kontrolovat hustotu glykolu a hodnotu pH. Pro 
ochranu proti korozi a stárnutí se do média přidávají přísady (inhibitory).

Alternativní teplonosné kapaliny, jako termooleje nebo tekuté solné přípravky, buď 
zatím prochází výzkumem, nebo nejsou vhodné pro provoz v teplotním rozsahu, který je 
běžný u ohřevu pitné vody nebo vytápění [4].
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4.7 Armatury

Součástí základního vybavení kolektorového okruhu jsou i běžné topenářské armatury, 
které musí odolávat vysokým teplotám a tlakům a zároveň musí být odolné vůči 
teplonosnému médiu.

4.7.1 Odplyňovací zařízení

Při napouštění solárního okruhu teplonosnou kapalinou vznikají zbytkové plyny. Tyto 
rozpuštěné i nerozpuštěné plyny v kapalině je nutno ze systému odstranit. Mají za následek 
negativní vlivy v systému jako jsou hlukové projevy, náchylnost ke korozi, kavitaci a nižší 
výkon teplonosné kapaliny.

Pro odvzdušňování soustav se využívají odvzdušňovací zařízení, která se instalují na 
nejvyšší místa solárního okruhu na výstupu z kolektorů. Používají se automatické 
odvzdušňovací ventily s ručním uzavíráním nebo jednoduché ruční odvzdušňovací ventily. 
Automatické ventily se ručním uzávěrem uzavřou po naplnění a odvzdušnění systému. V 
době stagnace by mohlo docházet k úniku nemrznoucí teplonosné kapaliny. Na obr. 35 je 
vidět zapojení odvzdušňovacího ventilu. Vlevo nahoře je nevhodné zapojení, vlevo dole 
vhodné a vpravo ideální. 

Obr. 35  Zapojení odvzdušňovacího ventilu [3]

Odvzdušňovací zařízení musí být odolné teplotám min. 150 °C. U velkých solárních 
soustav se využívají automatické kontinuální odlučovače.

4.7.2 Zpětná klapka

Funkcí zpětné klapky v solárním okruhu je zabránit cirkulaci teplonosné kapaliny, 
která může nastat, když má zásobník vyšší teplotu než kolektory, např. v noci. Zpětná klapka 
se instaluje u většiny soustav s nuceným oběhem, kdy je akumulační nádoba níže než 
kolektorové pole.

Na obr. 36 je znázorněná funkce solárního systému bez zpětné klapky, kdy vlivem 
přirozeného vztlaku je ohřátá teplonosná kapalina transportována do kolektoru a 
vychlazována. Vlevo je znázorněno nabíjení zásobníku během dne a vpravo samotížná 
cirkulace – vychlazování zásobníku během noci. Ze zásobníku odvedené teplo je potom 
odvedeno jako tepelná ztráta z kolektoru.
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Obr. 36  Nabíjení a vybíjení solárního systému bez zpětné klapky [3]

Do každého solárního okruhu, který má oběhové čerpadlo, je vhodné instalovat 
zpětnou klapku, aby nedocházelo k vzájemnému přetlačování, a systém je regulován 
zapínáním jednotlivých čerpadel [3].

4.7.3 Trojcestné ventily

Trojcestné ventily plní funkci rozdělovací a směšovací. Rozdělovací mají za úkol 
rozdělit primární okruh na několik větví k jednotlivým spotřebičům (ohřev bazénové vody, 
příprava teplé vody, přitápění a chlazení objektů aj.). Trojcestné rozdělovací ventily lze 
zaměnit zapojením dvěma či více oběhovými čerpadly a zpětnými klapkami [36].

Trojcestné směšovací ventily mají své využití např. při přípravě teplé vody. Běžná 
teplota vody v solárním zásobníku se pohybuje v rozmezí 45 až 60 °C (dle požadavku 
investora). V letním období může u solárních soustav teplota v zásobníku překročit hodnotu 
60 °C. Proto se na výstup ze zásobníku doporučuje instalovat termostatický směšovací ventil 
jako ochrana před opařením na výtoku z kohoutku. Směšovací ventil smíchává teplou vodu se 
studenou tak, aby na výstupu teplé vody ze zásobníku nedocházelo k překračování nastavené 
teploty.

Mezi další důležité armatury v solárním okruhu patří kontrolní zařízení uvedené na 
obr. 37. Využití mají nejen u nastavování regulace solárních soustav při uvádění do provozu a 
při údržbě, ale také plní průběžnou kontrolní funkci.

Obr. 37  Kontrolní zařízení v solárních soustavách [3]

Teploměr se umísťuje na přívodu a zpátečce na přístupném místě, kde umožňují 
kontrolu výkonu či zjištění provozní poruchy. Ke kontrole tlaku v soustavě slouží manometry
v rozsahu od 0 do nejméně 6 bar. Pro kontrolu průtoku v soustavě slouží průtokoměry.
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4.8 Zabezpečovací zařízení

Důležitým prvkem solární soustavy jsou pojistná a zabezpečovací zařízení. U 
uzavřených soustav se jedná zejména o pojistný ventil a expanzní nádobu. V české 
normalizaci neexistují samostatné normy pro návrh a instalaci zabezpečovacích zařízení 
v solárních soustavách. Využívá se topenářských norem s přihlédnutím na provozní specifika 
solárních soustav.

4.8.1 Pojistný ventil

Úkolem pojistného ventilu v solárním okruhu je vypustit ze systému kapalinu 
teplonosného média, pokud se překročí zvolený maximální tlak zařízení. Maximální tlak 
určuje prvek s nejnižším provozním tlakem. Solární zařízení se standardně provozují 
s pojistnými ventily od 2 do 6 bar. Otevírací přetlak pojistného ventilu má vliv na návrh 
velikosti expanzní nádoby. Pojistný ventil musí být odolný vůči extrémně vysokým teplotám 
v soustavě, obvykle 120 °C, resp. 225 °C v případě umístění pojistného ventilu přímo na 
kolektorovém poli. Potrubí od pojistného ventilu musí být z materiálů odolávajících vyšším 
teplotám a pevné konstrukce (měď, ocel). Mezi pojistným ventilem a solárními kolektory 
nesmí být instalováno žádné uzavírací zařízení. Skládá-li se kolektorové pole z více 
uzavíratelných nebo odpojitelných větví, musí každá větev obsahovat samostatný pojišťovací 
ventil (viz. obr. 38).

Obr. 38  Umístění pojistného ventilu v solárních soustavách [22]

U malých solárních soustav s krátkými rozvody bývá pojistný ventil součástí hnací 
jednotky. U velkoplošných soustav a delších potrubních rozvodů se pojistný ventil umísťuje 
přímo na kolektorovém poli. Při stagnaci by mohlo dojít k tlakovým rázům a poškození 
kolektoru, než tlaková vlna dorazí k pojistnému ventilu na hnací jednotce. Odkap od 
pojistného ventilu musí být zaústěn do uzavřené nádoby a poté jí lze opět použít v solární 
soustavě. Současně je nutné  s pojistným ventilem instalovat manometr a teploměr.

4.8.2 Expanzní nádoba

Vlivem tepelné objemové roztažnosti teplonosné kapaliny dochází k nedovolenému 
zvýšení tlaku a zbytečným ztrátám kapaliny přes pojistný ventil. Aby se těmto nepříznivým 
vlivům zabránilo, instaluje se do solární soustavy expanzní zařízení.

U uzavřených solárních soustav je nutno využívat tlakových expanzních nádob 
s membránou. Tlaková expanzní nádoba v různých provozech je na obr. 39. Tlaková expanzní 
nádoba je kovová nádoba, která pružnou membránou odděluje teplonosnou kapalinu solárního 
okruhu a stlačený plyn (dusík, alt. vzduch). Nastavení počátečního tlaku plynové náplně je 
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stanoven ve výrobě. Membrána musí být odolná vůči působení glykolu a vysokým teplotám a 
tlakům.

Obr. 39  Provozní stavy tlakové expanzní nádoby [3]

Objem expanzní nádoby musí být stanoven výpočtem, který zohledňuje nárůst objemu 
teplonosné kapaliny v kolektorovém okruhu ze studeného stavu do ohřátí na maximální 
provozní teplotu, vytlačení celého objemu kapaliny z kolektorů a přívodních potrubí při 
eventuálním vývinu páry a provozní rozsah tlaku solární soustavy, od minimálního plnícího 
tlaku po maximální provozní tlak.

Expanzní nádobu lze teoreticky umístit kdekoliv v solární soustavě. Vzhledem 
k nižšímu teplotnímu namáhání se převážně umísťují na studené straně kolektorového okruhu.
Umístění zpětné klapky vůči expanzní nádobě by mělo respektovat řádné vyprazdňování 
kolektorů v době stagnace. Poloha expanzní nádoby v solárním okruhu musí být taková, aby 
nedocházelo k jejímu zavzdušňování, eventuálně tepelnému namáhání (viz obr. 40).

Obr. 40  Poloha expanzní nádoby v solárním okruhu [3]

U velkoplošných soustav, u nichž lze předpokládat zvýšené doby stagnace, je vhodné 
zapojit do expanzního potrubí chladič či předřazenou oddělovací nádobu. Teplotní roztažnost 
u otevřených soustav se projevuje zvýšením hladiny v otevřeném zásobníku, který musí být 
umístěný v nejvyšším místě solárního systému.

4.9 Regulace

Důležitým prvkem solárního systému je elektronická regulace, která řídí bezobslužný 
automatický provoz systému. Základní funkcí je zapínat oběhové čerpadlo v době, kdy teplota 
na výstupu z kolektoru převýší teplotu ve spodní části zásobníku.
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Využívají se cenově dostupné sériově vyráběné regulátory, které integrují řadu funkcí 
a dovolují různá zapojení. Systémem měření, sběrem a vyhodnocením údajů o solární 
soustavě jsou vybaveny na míru programovatelné regulátory. Regulační jednotku lze propojit 
s počítačem, který zajistí komfortnější ovládání a monitorování celého systému. Provedení 
regulátoru je analogové či digitální.

Výběr regulátoru je závislý na způsobu zapojení solární soustavy a požadavků na něj 
kladených. Např. regulátory solárních soustav pro bytové domy mají za úkol v první řadě 
optimálně řídit nabíjení a vybíjení solárních zásobníků. Pro optimální funkci regulátoru je 
zapotřebí správně nastavit regulační parametry (teplotní hystereze, zpoždění rozběhu 
čerpadel) a umístit čidla (teploty, průtoku) [12, 22].
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5 INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Začlenění solárních kolektorů do struktury budovy tak, aby byly energeticky funkční a 
zároveň architektonicky a stavebně přijatelné, je základní podmínkou pro úspěšný návrh 
solární soustavy. Vzhled střech a fasád se solárními kolektory bylo zásadním důvodem 
architektů, proč zavrhnout instalaci solárních soustav. V současnosti se architekti snaží 
zakomponovat solární prvky již při návrhu budovy. Stále však zeje propast mezi projektantem 
solárního systému a architektem, kdy návrh budovy probíhá odděleně od projektu solárního 
systému.

Obr. 41  Montážní polohy solárních kolektorů [4]

Sluneční kolektory lze vzhledem ke svým různorodým konstrukcím instalovat téměř 
ve všech různě řešených budovách. Na obr. 41 je možno vidět různé možnosti upevnění 
solárních kolektorů. Dají se umístit na šikmých, plochých střechách a na fasádách nebo 
instalovat ve volném prostranství. Kolektory se umísťují na různé konstrukce. Pro umístění 
velkého solárního systému na stávající obytný dům je zapotřebí statického posouzení střechy. 
Pokročilým způsobem umístění solárních kolektorů je integrace kolektorů přímo do pláště 
budovy jako součást konstrukce střechy či fasády. V každém případě je vhodné dbát na to, 
aby potrubí vedoucí do zásobníku a z něj bylo co nejkratší [4].

5.1 Orientace solárních kolektorů

Pro montáž slunečních kolektorů nejlépe vyhovují plochy orientované směrem na jih. 
Odchylku od ideální orientace na jih a od nejvhodnějšího sklonu střechy lze do určité míry 
vyrovnat zvětšením plochy kolektoru. Dále by mělo být zajištěno, aby na kolektory pokud 
možno v průběhu roku nepadal stín nějakého stromu nebo budovy.

Vedle charakteristik samotného kolektoru je totiž účinnost solárního zařízení 
v podstatné míře závislá také na sklonu a azimutu plochy. Vliv sklonu a orientace plochy na 
teoretickou a skutečnou denní dávku slunečního ozáření ukazuje obr. 42.

Obr. 42  Vliv sklonu a orientace plochy na teoretickou a skutečnou denní dávku 
slunečního ozáření [3]
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Pro maximalizaci celoročního příjmu slunečního záření je optimální sklon plochy 45°
a azimut 0° (jih). Na obr. 50 je znázorněn průběh dávky ozáření za jasného dne během roku 
pro různé sklony jižně orientované plochy. Pro přitápění v zimním období je optimální úhel 
sklonu kolektorů od 75 do 90°. Optimální sklon kolektorů využívaných v letním období se 
pohybuje v rozmezí od 20 do 30°. Pro solární zařízení, která by měla dosahovat velmi 
dobrých celoročních výnosů, by se měl úhel sklonu pohybovat od 35 do 45°.

Pro azimut kolektorové plochy v odklonu od jižního směru do 45° lze předpokládat 
obdobné solární zisky. Pro kolektory, přímo orientované na východ čí západ, dochází 
k poklesu o 20 až 25 %, který má za následek pokles tepelných zisků celé soustavy. Sebelepší 
solární kolektor nedokáže při nevhodné instalaci vykázat vysoké solární zisky. 
Z ekonomického hlediska je vhodné se vyhnout orientaci kolektorů čistě na východ či 
západ [22].

5.2 Stínění solárních kolektorů

Celkovou energetickou bilanci solární soustavy zásadně ovlivňuje množství 
dopadajícího slunečního záření na kolektory. Omezení dopadající sluneční energie může být 
způsobeno stálým stíněním (budovy) nebo proměnlivým stíněním (stromy, vzrostlá zeleň). 
Těmto problémům se lze vyhnout již v rané fázi projektů v koordinaci s urbanistickým 
plánováním okolní instalace.

U instalací na střechy se zpravidla nesetkáváme s problémy stínění. S problémy se 
stálým stíněním se setkáváme především při instalaci kolektorů na fasády. V případě návrhu
na fasády je třeba provést studii stínění zvláště v zimním a přechodovém období a určit, 
nakolik bude stínění ovlivňovat výkonnost solárního systému.

Může docházet zároveň vzájemnému stínění během roku. Při umísťování kolektorů na 
plochých stěnách, případně na fasádách, je zapotřebí udržet rozestupy mezi jednotlivými 
kolektorovými poli. Potřebnou vzdálenost ovlivňuje období a denní doba, pro které je 
požadováno zajistit nestíněné kolektory a geometrické charakteristiky kolektorového pole, 
tzn. sklon a výšku kolektorového pole.

5.3 Odolnost proti korozi

Sluneční kolektory a upevňovací systémy musí být z materiálů odolných vůči 
povětrnostním vlivům a musí vykazovat dlouhou životnost. Musí být odolné zejména proti 
korozi a manipulaci při montáži. Nejspolehlivější jsou materiály s ušlechtilé oceli anebo 
hliníku. Drobné součásti z pozinkovaného železa nejsou v konstrukci z hliníku nebo ušlechtilé 
oceli odolné proti korozi. Rezavé šrouby budou postupem času značně ohrožovat i statiku celé 
konstrukce [4].

5.4 Zatížení větrem a sněhem

Každé upevnění kolektorů musí mít takovou konstrukci, aby mohlo zachytit 
maximální možné zatížení větrem a sněhem v daném místě a chránit tak přístroje nebo stavbu 
před poškozením.

Vítr působí na konstrukci jako tlak nebo sání, důležitou roli tu hraje výška budovy. 
Sníh působí na konstrukci jako dodatečná zátěž. U konstrukce solárního zařízení se musí 
přihlížet k sněhovému zatížení oblasti, ve které se má zařízení provozovat. Velikost sněhové 
pokrývky je třeba sledovat, aby nedošlo k poškození zasklení kolektorů, připojení potrubí a 
uchycení ke střeše. Zasněžení kolektorů by mělo být časově omezeno, aby dlouhodobě 
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nebránilo slunečnímu záření. Pokud nedojde k samovolnému sjetí sněhu, lze použít 
mechanické odstraňování. Např. zpětný chod tepla ze solárního ohřívače nebo použít 
elektrických topných kabelů [37].

5.5 Ochrana před bleskem

Instalace ochrany budovy před bleskem je dobrovolná, pokud ji nepředepisuje úřední 
nařízení (např. stavební zákon, vyhláška přip. norma). Podle polohy budovy, její výšky a
druhu využití mohou úřady stanovit úroveň ohrožení, ze které plyne příslušná třída ochrany 
před bleskem. Pro kolektory, jejich upevnění a ostatní komponenty platí stejná pravidla jako 
pro části budov a instalace ohrožené úderem blesku.

Při vnější ochraně před bleskem se kolektorové pole včetně nosných konstrukcí na 
šikmých střechách musí nacházet v chráněném prostoru zemnícího zařízení, přičemž musí být 
po všech stranách dodržená bezpečna vzdálenost (cca 0,5 m) mezi kolektorovým polem a 
bleskosvodnými prvky. Pokud se kolektory na ploché střeše budovy chrání zařízením 
bleskosvodu, musí svodné tyče bleskosvodu dostatečně přesahovat horní hrany kolektorů 
(např. tzv. valící se koule). U budov, s instalací kolektorového pole na šikmé střeše, bez 
zařízení na ochranu před bleskem se přímé riziko zásahu blesku nezvyšuje. Jinak je tomu při 
montáži na ploché střechy, kde jsou kolektory často nejvyššími body a proto potenciálními 
body zásahu. Pro solární zařízení jsou proto potřebná ochranná opatření.

Vnitřní ochrana před bleskem brání u přímých zásahů bleskem do budovy škodám, 
které způsobuje přeskok jiskry do instalace budovy. U budov a kolektorů bez venkovní 
ochrany před bleskem se musí integrovat potrubí výstupní a vratné vody primárního okruhu 
stejně jako všechna ostatní instalační potrubí do hlavního vyrovnání potenciálu [4].
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6 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Aktivní 
ektory a přeměňuje v

systémy, u nichž se energie dopadajícího slunečního záření zachycuje 
kol teplo o nízkém teplotním potenciálu, slouží nejčastěji k ohřevu vody, 
vody v bazénu a stále větší uplatnění nacházejí solární soustavy při vytápění budov, ovšem 
jen za předpokladu, že se energie zachycena v letních měsících dlouhodobě akumuluje pro 
vytápění v zimě. Snížením spotřeby tepla na vytápění budov se využívají kombinované 
solární soustavy pro přitápění teplé vody a vytápění.

S narůstajícími nároky na tepelnou pohodu v obytných a administrativních budovách 
v letním období na jedné straně a na druhé straně problémy přenosových sítí vlivem 
odběrových špiček způsobených provozem elektricky poháněných kompresorových 
chladících jednotek vedou k rozvoji chladících a klimatizačních zařízení poháněných teplem 
ze solárních kolektorů.

Solární soustavy lze také využít u centralizovaného zásobování tepla skládajícího se 
z centrálního zdroje tepla, rozvodné sítě a domovní předávací stanice. Solární teplo částečně 
pokrývá spotřebu tepla v síti. Využití solárních systémů můžeme také nalézt v průmyslových 
aplikacích a v solárním ohřevu vzduchu.

6.1 Solární soustavy pro ohřev teplé vody

Solární soustavy pro přípravu teplé vody jsou kromě obytných budov vhodné i pro 
využití v terciárním sektoru např. v domovech důchodců, ústavech sociální péče, sportovních 
halách, hotelích apod., kde je stálá spotřeba teplé vody celoročně nebo s výraznými nárůsty 
odběru v letních měsících.

V našich klimatických podmínkách lze navrhnout jednoduché monovalentní systémy, 
které jsou schopny zajistit ohřev teplé vody po celé letní období od dubna do září bez přívodu 
energie z jiného zdroje. U těchto zařízení se počítá s 1 až 2 m2 plochy kolektoru a se 40 až 
50 l teplé vody denně na jednu osobu (při teplotě vody minimálně 40 až 45 °C).

Obr. 43  Ohřev teplé vody solární soustavou [38]
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Po doplnění základního kolektorového okruhu přídavným zdrojem tepla lze takto 
vzniklým bivalentním zařízením zajistit ohřev užitkové vody po celý rok. (viz obr. 43). Jedná 
se o soustavy s plochou kolektorů 4 až 8 m2 a solárním zásobníkem teplé vody o objemu 
200 až 400 l. Ohřev teplé vody lze provozovat s předehřívacím solárním zásobníkem, který je 
předřazen konvenční přípravě teplé vody.

Velkoplošné soustavy pro přípravu teplé vody, využívající mezi primárním okruhem a 
zásobníkem deskový výměník, lze rozlišit např. na soustavy se solárními zásobníky teplé 
vody a solární zásobníky tepla. Se solárními zásobníky teplé vody je studená a teplá voda
napojena přímo na solární zásobníky. U solárních zásobníků tepla je odběrový okruh oddělen 
výměníkem tepla (průtokový, zásobníkový ohřev vody).

Velkoplošné soustavy pro ohřev teplé vody jsou obvykle dimenzovány na pokrytí 
potřeby tepla v letním období za účelem vyloučení stagnačních stavů ve velké ploše solárních 
kolektorů [2].

6.2 Solární soustava pro ohřev vody v bazénu

Ke slunečním vytápěcím systémům pro ohřev užitkové vody lze také počítat systémy 
pro ohřívání vody v bazénu. Jde buď o malá zařízení s bazénem u rodinných domů apod., 
nebo naopak velká zařízení s plaveckým bazénem pro veřejnost. Výhodou solárního ohřevu 
venkovních bazénu je, že sluneční záření je k dispozici zpravidla tehdy, kdy je energie pro 
ohřev bazénu nejvíce potřeba. Malá zařízení se zpravidla navrhují jen pro letní provoz, takže 
se vystačí jednoduchým monovalentním systémem [39].

Obr. 44  Monovalentní systém ohřevu bazénové vody [3]

Jednoduché zařízení jen pro letní provoz je na obr. 44. Jde o monovalentní systém 
s otevřeným okruhem kolektorů. Voda v bazénu proudí po filtraci přímo slunečními 
kolektory, kde se ohřívá. Vlastní bazén je velký zásobník tepla, takže je zde vyloučeno 
přehřívání kolektorů a není tedy nutno provádět žádné opatření. V době slunečního svitu je 
oběhové čerpadlo stále v chodu. Při přerušení chodu čerpadla (např. v noci) přeteče voda 
z kolektoru do bazénu.

Dokonalejší zařízení s uzavřeným okruhem kolektorů je na obr. 45. Výměník tepla 
v okruhu kolektorů je zde umístěn mimo zásobník tepla, tj.mimo bazén. Pro ohřívání vody 
v bazénu na optimální teplotu 20 až 24 °C je třeba poměrně velké energie, takže i plocha 
kolektorů musí být značně velká.
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Obr. 45  Ohřev vody v bazénu solární soustavou [40]

Ochlazování vody zejména u bazénu na volném prostranství se velmi výrazně zmenší, 
zakryje-li se vodní hladina v době provozní přestávky nenasákavým a neprodyšným 
povlakem. Jestliže se hladina zakryje v noci na 8 až 10 hodin, zmenší se potřebná plocha 
kolektoru na 40 až 50 % [2].

6.3 Solární systémy pro vytápění budov

Díky stále dokonalejším solárním systémům je využití sluneční energie k přitápění 
nových rodinných domů stále výhodnější a častější. Využívá se především v kombinovaných 
solárních systémech (viz obr. 46). Míra podílu solárního tepla na celkové potřebě je tím větší, 
čím vhodnější podmínky pro využití dostupného solárního zařízení dům poskytuje, jeho 
tepelná ztráta je co nejnižší a otopná soustava umožňuje vytápění v nízkém teplotním spádu.

Obr. 46  Kombinovaná solární soustava [41]
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Splněním těchto hlavních a dalších souvisejících požadavků na koncepci rodinného 
domu v závislosti na navrženém solárním systému, je reálná úspora až 40 % z celkových 
nákladů na vytápění a až 70 % na ohřev užitkové vody. Avšak i přes dodržení všech těchto 
technických a dispozičních podmínek jde stále jen o podporu vytápění a je nutné mít další 
zdroj nebo zdroje tepla. Tím je nejčastěji plynový kondenzační kotel, elektroohřev, krb nebo 
krbová kamna s teplovodní vložkou, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.

V základním principu jde o vytápění teplovodní – akumulační, takže srdcem domu a 
jeho zdrojem tepla v pravém slova smyslu je multifunkční akumulační nádrž potřebného 
objemu a konstrukce, která v sobě všechny zdroje tepla spojí. Princip je jednoduchý, ale je 
potřeba správného zapojení a vyspělého automatického řízení, aby systém spolehlivě a 
úsporně fungoval [31].

6.4 Solární chlazení

Solární soustavy pro ohřev teplé vody a vytápění mají v letních obdobích, vlivem 
sníženého odběru tepla, značné přebytky tepla, které lze využít pro výrobu chladu v solárních 
kombi-plus soustavách (viz. obr. 47). Solární chlazení lze využít v průmyslových aplikacích 
(technologické chlazení).

Obr. 47  Schéma solární kombi-plus soustavy pro vytápění, chlazení a přípravu teplé 
vody [42]

Solární chladící soustavy s využitím sluneční energie vyžadují oproti soustavám pro 
přípravu teplé vody či přitápěné vyšší teplotní hladiny. Využívají se především solární 
kolektory s transparentní izolací a trubicové kolektory. Lze využít i kvalitní transparentní 
kolektory. Případnou nesoučasnost odběru tepla a chladu umožňuje překlenout akumulační 
nádoba se záložním zdrojem tepla.

„Na obr. 48 jsou uvedeny různé technologie využití sluneční energie pro chlazení a 
klimatizaci. Některé technologie jsou aplikovatelné již dnes (např. absorpční chladicí 
jednotky s kapalným sorbentem v uzavřeném cyklu, nebo otevřený cyklus s desikačním 
rotačním výměníkem), jiné jsou ve stádiu výzkumu a vývoje (otevřený cyklus s kapalným 
sorbentem, uzavřený cyklus s tuhým sorbentem) a některé jsou pouze hypotetické z hlediska 
omezené využitelnosti v praxi (fotovoltaickými články poháněné kompresorové chladicí 
jednotky)“ [43].
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Obr. 48  Možnosti využití sluneční energie pro chlazení a klimatizaci [43]

„Středem zájmu jsou v současné době především technologie využívající teplo ze 
solárních kolektorů pro „výrobu” chladící vody, úpravu vzduchu (klimatizaci) nebo 
kombinaci obou. Z hlediska způsobu zacházení s chladivem je možné rozlišit systémy s 
uzavřeným nebo otevřeným cyklem.“

6.4.1 Systémy s uzavřeným cyklem

„Systémy s uzavřeným cyklem se používají pro výrobu chladící vody s použitím v 
jakémkoli typu klimatizačního zařízení.“ Systémy s uzavřeným cyklem lze rozdělit na 
absorpční a adsorpční.

6.4.1.1 Absorpční uzavřený cyklus

„Absorpční cyklus je v podstatě podobný parnímu kompresorovému cyklu. Zásadním 
rozdílem je způsob stlačení chladiva (viz obr. 49, v levé části schématu). V absorpční jednotce 
je stlačení chladiva (komprese) docíleno nejprve rozpuštěním chladiva v kapalném sorbentu v 
absorbéru (absorpční teplo je odvedeno), a poté je bohatý roztok přečerpán na vyšší tlak 
běžným oběhovým čerpadlem. Chladivo s nízkým bodem varu je vypuzeno z roztoku teplem 
dodaným ze solárních kolektorů do desorbéru (generátoru). Tímto způsobem je chladivo 
stlačeno bez vysoké spotřeby mechanické práce jako u parních kompresorových cyklů. Páry 
chladiva se poté srážejí v kondenzátoru (kondenzační teplo je odvedeno) a po expanzi na 
nízký tlak se opět vypařují ve výparníku. Tím je zajištěn chladící účinek a ve výparníku je 
odebíráno teplo vodě určené pro účely chlazení (výroba chladu). Páry chladiva jsou potom 
navráceny do roztoku v absorbéru, kde se znovu rozpouštějí. Mezi absorbérem a desorbérem 
se oběhovým čerpadlem dopravuje bohatý a ochuzený roztok s rekuperací tepla v tepelném 
výměníku.“
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Obr. 49  Schéma solárního jednostupňového absorpčního cyklu [43]

„V zásadě se používají dvě kombinace pracovních látek (roztok / chladivo): LiBr / 
H2O pro teploty chladicí vody od 6 do 20 °C a H2O / NH3 pro teploty od -60 do 20 °C. 
Chladicí faktory jednostupňových cyklů se pohybují mezi 0,6 a 0,7 pro teploty teplonosné 
látky solárního okruhu 80 až 100 °C. Relativně nízký chladicí faktor a s ním souvisící potřeba 
velké plochy solárních kolektorů u jednostupňového cyklu lze zlepšit vícestupňovým cyklem, 
avšak při vyšších provozních teplotách: dvojstupňový cyklus s chladicím faktorem 1,0 až 1,4 
při 120 až 170 °C, trojstupňový cyklus s chladícím faktorem 1,7 při teplotách nad 200 °C. U 
vícestupňových cyklů jde v principu o využití tepla uvolněného v absorbéru k pohonu 
přídavných desorbérů, zvyšujíc (dvakrát, třikrát) množství vypuzeného chladiva z roztoku bez 
další potřeby tepla. Ačkoli tato zařízení byla vyvinuta pro použití s plynem jako zdrojem 
tepla, lze je adaptovat pro použití s vysokoteplotními solárními kolektory (vakuové, 
koncentrační)“ [43].

Absorpční chlazení tvoří tři okruhy, mezi kterými probíhá výměna tepla. Teplá voda je 
prvním okruhem a je hnacím médiem vnitřní výměny tepla. Tento okruh je napojen na zdroj 
tepla. Studená voda je druhým okruhem, který je přímo napojen na okruh chlazení.  Třetím 
okruhem je okruh chladící vody, který odvádí vodu s teplem k ochlazení. K vychlazení se 
využívají převážně chladící věže. Teplota okruhu teplé vody má zásadní vliv na velikost 
chladícího zařízení, což souvisí s vyššími finančními nároky. Obecně lze konstatovat, že čím 
je vyšší teplota teplé vody, tím menší a levnější je i chladící zařízení.

Většina průmyslově vyráběných zařízení pracuje s teplotami zhruba od 90 do 135 °C. 
Okruh studené vody pracuje s teplotami potřebnými pro odvod tepla z prostoru, které se 
pohybují od 6 do 15 °C. V okruhu chladící vody, která odvádí teplo z chladícího zařízení, se 
teploty pohybují od 20 do 45 °C.

Absorpční jednotky se od kompresorových jednotek odlišují různými vlastnostmi. 
Oproti elektrickým kompresorovým využívají pro svůj „pohon“ tepelnou energii. Chladivo je 
ekologicky čisté, neboť se jedná o destilovanou vodu. Ekologicky velmi šetrná, nehořlavá a 
nevýbušná je i pracovní látka (absorbent) – bromid litný (LiBr). Až na malá čerpadla o 
zanedbatelných elektrických příkonech se jedná o statické zařízení s absencí točivých strojů, 
čímž se snižuje vibrace a hluk. Životnost je přibližně 2x delší než u kompresorových jednotek 
a zároveň jsou nižší provozní náklady. Nevýhodou jsou větší prostorové náklady na strojovnu 
chlazení a vetší investiční náklady [44].

„Absorpční chladicí jednotky jsou používány ve většině současných provozovaných 
solárních klimatizačních systémů. Jednotky jsou na trhu dostupné především ve výkonových 
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řadách nad 200 kW, pouze malá část je vyráběna ve výkonech pod 100 kW. Výzkum se v 
současné době zaměřuje na ekonomicky přijatelné chladící jednotky s malým výkonem pod 
10 kW a dostatečnou účinností při nízkých teplotách zdroje tepla (levné solární 
kolektory)“ [43].

6.4.1.2 Adsorpční uzavřený cyklus

„Na rozdíl od absorpčního cyklu, který využívá kapalného roztoku, v adsorpčním 
cyklu je kapalné chladivo adsorbováno do vysoce porézní pevné látky. Dvojice látek 
používané v adsorpčních systémech jsou voda-silikagel či voda-zeolit. Schématický nákres 
adsorpční chladicí jednotky je uveden na obr. 50. Chladivo pohlcené v porézní struktuře jedné 
z komor (desorbéru) je vypuzeno teplem přivedeným ze solárních kolektorů, čímž dojde k 
regeneraci desorbéru. Páry chladiva se potom srážejí v kondenzátoru v horní části jednotky 
(kondenzační teplo je odvedeno). Zkondenzované chladivo (kondenzát) je rozprášeno do 
výparníku, kde se odpařuje za nízkého tlaku. Ve výparníku se připravuje chladící voda pro 
použití v klimatizaci. Poté je chladivo adsorbováno v druhé komoře a adsorpční teplo je 
odvedeno. Když je cyklus dokončen (adsorbér je naplněn chladivem, desorbér je regenerován) 
a chladivo je uvedeným způsobem přeneseno z jedné komory do druhé, funkce obou komor se 
mezi sebou vymění. Adsorbér se stává desorbérem a naopak, čímž se dosáhne kvazi-
kontinuálního provozu chladící jednotky.“

Obr. 50  Adsorpční chladící jednotka [43]

„Adsorpční chladící jednotky vyrábí pouze několik výrobců (Japonsko). Vysoké 
náklady, vysoká hmotnost a objem jsou zatím hlavními nevýhodami těchto zařízení. Na druhé 
straně, adsorpční jednotky mohou pracovat při teplotách solárního okruhu 60–80 °C a 
dosáhnout v této oblasti vyšších chladících faktorů než absorpční jednotky (0,3 až 0,7). To je 
výhodné pro použití běžných solárních kolektorů“ [43].

6.4.2 Desikační systémy s otevřeným cyklem

„Desikační systémy jsou obecně otevřené sorpční cykly, kde chladivem je voda v 
upravovaném vzduchu. Název „otevřený cyklus” napovídá, že chladivo (voda, resp. vodní 
pára) je po zajištění chladícího účinku ze systému odvedeno a nahrazeno novým. Desikant 
(sorbent, hygroskopický materiál), který zajišťuje výměnu citelného a skupenského tepla v 
upravovaném proudu vzduchu, může být buď tuhý nebo kapalný. V obou typech systémů 
upravovaný vzduch nejdříve prochází odvlhčovačem, kde ztrácí vlhkost a poté prochází 
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několika procesy (ohřev, vlhkost), než je dopraven do klimatizovaného prostoru. Desikant je 
regenerován venkovním nebo odpadním vzduchem ohřátým na vysokou teplotu teplem ze 
solárních kolektorů.“

„Desikační systémy s otevřeným cyklem mají oproti uzavřeným systémům několik 
výhod: provoz za atmosférického tlaku, kromě chlazení zajišťuje i odvlhčení upravovaného 
vzduchu; ale také nevýhod: velké průtoky vzduchu spojené s vysokými parazitními ztrátami, 
možná kontaminace desikantu nečistotami a prachem (omezení životnosti). Chladicí faktory 
se pohybují od 0,5 do 1,0.“

6.4.2.1 Systémy s tuhým desikantem

„Desikační systémy s tuhým sorbentem jsou v oblasti klimatizace běžnou a 
odzkoušenou technologií především pro větší budovy. Tuhý desikant (silikagel, zeolit) je 
zpravidla nanesen na voštinové kolo (rotační entalpický výměník) rotující mezi dvěma proudy 
vzduchu: čerstvým a odpadním. Polovina kola vysušuje proud čerstvého vzduchu a druhá 
odevzdává adsorbovanou vlhkost odpadnímu vzduchu.“

Obr. 51  Princip desikačního solárního chlazení [43]

„Na obr. 51 je znázorněno typické uspořádání klimatizační jednotky s rotačním 
entalpickým a rekuperačním výměníkem. Venkovní čerstvý vzduch přichází do jednotky, kde 
se v rotačním desikačním výměníku vysušuje a ohřívá. Poté je vzduch ochlazen v rotačním 
rekuperačním výměníku a doplňkovém chladícím zařízení (adiabatická pračka vzduchu, 
zvlhčovač) a případně se dohřívá (v zimě) na požadované parametry. Odpadní vzduch je 
nejdříve ochlazen (adiabatická pračka vzduchu), aby mohl dále ochladit čerstvý vzduch v 
rekuperačním rotačním výměníku. Předehřátý vzduch z rekuperačního rotačního výměníku 
prochází tepelným výměníkem (ohřívačem) a je ohříván teplem ze solárních kolektorů. 
Odpadní vzduch ohřátý na teplotu požadovanou pro regeneraci – vysušení (50 až 140 °C) 
desikantu odvádí vlhkost z desikačního výměníku do venkovního prostředí“ [43].

6.4.2.2 Systémy s kapalným desikantem

„Kapalné desikanty, které absorbují vodu, jsou obvykle stejné jako se používají v 
absorpčních systémech (LiBr, LiCl). Principem desikačního systému s kapalným sorbentem je 
hybridní cyklus založený na absorpčním uzavřeném cyklu (absorpce a vypuzování vodní páry 
v roztoku) a otevřeném desikačním cyklu (úprava čerstvého vzduchu pro klimatizaci).“

„Takový systém přináší několik výhod, především vnitřní rekuperaci tepla mezi 
bohatým zahřátým roztokem a chudým studeným roztokem ve výměníku tepla, jednoduchou 
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cirkulaci sorbentu kapalinovým čerpadlem, nízkou tlakovou ztrátu vlivem dobrého kontaktu 
kapalina-vzduch a tedy nízké parazitní ztráty. Zásoby koncentrovaného roztoku mohou sloužit 
jako akumulátory pro výrobu chladu. Pokud je k dispozici sluneční energie, je možné 
připravit zásobu koncentrovaného roztoku a využít ho pro chlazení v pozdější době. Desikační 
systém s kapalným sorbentem má také určitý čisticí účinek na přiváděný vzduch. Na druhé 
straně jednou z hlavních nevýhod je potenciální odvádění desikantu vzduchem, což může vést 
ke ztrátě desikantu a kontaminaci přiváděného čerstvého vzduchu.“

„Bohužel, na trhu zatím nejsou k dispozici desikační systémy s kapalným sorbentem 
využitelné pro klimatizaci budov. Z toho vyplývá i mizivý počet solárních klimatizačních 
systémů využívajících kapalné desikanty.“

„Různé cykly a principy solárního chlazení vyžadují různé teploty primárního zdroje 
tepla. Zatímco jednostupňové absorpční chladící jednotky s nízkým chladicím faktorem 
začínají typicky na 80 °C, desikační klimatizační zařízení mohou být provozovány už od 
60 °C. Aby bylo možné porovnat potřebnou plochu solárních kolektorů, danou jejich 
účinností ηk a danou chladícím faktorem chladícího zařízení při dané pracovní teplotě 
solárního okruhu ts, lze definovat solární chladící faktor “ [43]

ksol COPCOP       (1) (23)

kde COP je chladící faktor   (1),
ηk - účinnost kolektoru  (1).

Solární soustavy pro chlazení, vytápění a přípravu teplé vody je zapotřebí dimenzovat 
s hlediskem jak na zimní vytápění, tak na letní chlazení. Pro velké administrativní budovy, 
hotely apod. jsou využívány chladící jednotky standardních výkonových řad. Chladící 
jednotky s nízkým výkonem jsou určeny pro běžné bytové a rodinné domy.
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7 STUDIE SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO VÝROBU TEPLA 
A CHLADU

Studie solárního systému volně navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo řešeno 
vytápění rodinného domu obnovitelnými zdroji. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé 
vody v rodinném domě je automatický kotel na pelety v kombinaci se solárním systémem. 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem solárního systému, který bude sloužit nejen pro 
ohřev teplé vody a přitápění, ale zároveň bude využit pro chlazení rodinného domu.

Kombinovaná solární soustava pro výrobu tepla a chladu bude navržena do rodinného 
domu, nacházejícího se v Jindřichově u Krnova.  Podkladem pro návrh solárního systému 
jsou stavební podklady a výpočty provedené v bakalářské práci. Výpočtem dle ČSN EN 
ISO 12 241 byla stanovena tepelná ztráta objektu na 21 kW. Rodinný dům bude obývat 
čtyřčlenná rodina.

Při návrhu solárních soustav je zapotřebí nejdříve správně vyhodnotit reálné 
energetické přínosy instalace výpočtem. Kromě kvality navrženého kolektoru a zásobníku, má 
na solárních tepelných ziscích vliv především návrh plochy solárních kolektorů k potřebě 
tepla, resp. požadovaný solární podíl. Solární tepelné zisky jsou dále závislé na tepelných 
ztrátách soustavy a na orientaci a sklonu kolektorů. Zhodnocení solárního systému je 
provedeno dle TNI 73 0302 – Energetické hodnocení solárních tepelných soustav [45].

7.1 Stanovení potřeby tepla

Prvním krokem při bilancování využitelných tepelných zisků solární soustavy  je 
stanovení vlastní potřeby tepla v danou aplikaci. Kombinovaný solární systém je zapotřebí 
dimenzovat s ohledem jak na vytápění, tak na letní chlazení.

7.1.1 Potřeba tepla na přípravu teplé vody

Pro bilancování tepelných zisků pro přípravu teplé vody (TV) je nutné v první řadě 
znát reálné údaje o celkové potřebě tepla na přípravu vody. Celková potřeba tepla na přípravu 
teplé vody Qp,TV v jednotlivých měsících se výpočtem stanovuje jako potřeba tepla na ohřev 
vody včetně zahrnutí tepelných ztrát vlastní přípravy teplé vody dle vztahu
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kde z je přirážka na tepelné ztráty související s přípravou TV; pro rodinný dům 
z = 0  (1).

 n - počet dní v daném měsíci  (1),
VTV,den - průměrná denní potřeba teplé vody (při teplotním spádu 60/15 °C); pro 

rodinný dům 40 l.os-1.den-1  (m3.os-1.den-1),
 ρ - hustota vody  (kg.m-3),

c - měrná tepelná kapacita vody  (J.kg-1.K-1),
 tSV - teplota studené vody  (°C),

tTV - teplota teplé vody  (°C).

V tab. 5 jsou uvedeny hodnoty potřeby tepla pro přípravu teplé vody v jednotlivých 
měsících. Výpočet byl proveden dle vztahu (24) a je uveden v příloze č. 2.
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Tabulka 5  Měsíční potřeba tepla pro ohřev teplé vody

Měsíc   
(počet dnů)

I           
(31)

II           
(28)

III           
(31)

IV          
(30)

V           
(31)

VI           
(30)

VII           
(31)

VIII           
(31)

IX           
(30)

X           
(31)

XI          
(30)

XII          
(31)

Qp,TV 

(kWh/měs)
259 234 259 251 259 251 259 259 251 259 251 259

Z tab. 5 vyplývá, že teplo potřebné k celoroční přípravě teplé vody Qp,TV je 
3,05 MWh.rok-1.

7.1.2 Potřeba tepla na vytápění

Pro bilancování kombinovaných solárních soustav je zapotřebí znát také potřebu tepla 
na vytápění Qp,VYT v jednotlivých měsících. Měsíční potřebu tepla na vytápění lze stanovit 
různými způsoby s použitím různých zdrojů. Např. u novostaveb je zapotřebí dokládat 
energetický štítek stavby, který lze pak využít pro bilancování solární soustavy. U 
rekonstruovaného domu je využita jednoduchá denostupňová metoda, která stanovuje potřebu 
tepla na vytápění v jednotlivých měsících na základě výpočtové tepelné ztrátě domu a 
středních měsíčních venkovních teplotách. Potřeba tepla je vypočtena dle vztahu
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kde Qz je jmenovitá (výpočtová) tepelná ztráta objektu  (kW),
 tiv - výpočtová vnitřní teplota (počítáno s 20 °C)  (°C),

tip - střední vnitřní teplota v daném měsíci (počítáno s 20 °C)  (°C),
 tev - výpočtová venkovní teplota (při výpočtu tepelných ztrát počítáno s -15 °C)  (1),

tep - střední venkovní teplota v daném měsíci (viz příloha č. 1)  (°C),
 n - počet dní v daném měsíci  (1),

ε - korekční součinitel, pro běžný standard, vyhláškou požadované vlastnosti 
konstrukcí je 0,75  (1),

v - přirážka na tepelné ztráty (počítáno s 0,05) (1).

V tab. 6 jsou uvedeny  hodnoty potřeby tepla pro vytápění v jednotlivých měsících.
Výpočet byl proveden dle vztahu (25) a je uveden v příloze č. 3.

Tabulka 6  Měsíční potřeba tepla pro vytápění

Měsíc   

(počet dnů)

I           

(31)

II           

(28)

III           

(31)

IV          

(30)

V           

(31)

VI           

(30)

VII           

(31)

VIII           

(31)

IX           

(30)

X           

(31)

XI          

(30)

XII          

(31)

Qp,TV 

(kWh/měs)
7558 6350 5906 3810 2250 0 0 0 1735 3726 5715 7101

Součtem měsíčních hodnot z tab. 6 vyplývá, že celkové roční teplo potřebné 
k vytápění Qp,VYT je 44,15 MWh.rok-1.

7.1.3 Potřeba tepla na výrobu chladu

Pro výpočet potřeby chladu je zapotřebí znát celkový chladící výkon. V tab. 7 jsou 
uvedeny přibližné chladící výkony pro jednotlivé místnosti rodinného domu. Chladící výkon 
byl vypočten pomocí programu z internetu [46].
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Podkladem byly stavební dispozice, průměrné obsazení a vnitřní tepelné zisky od 
reprodukční techniky. Vnitřní výpočtová teplota byla uvažována 26 °C, venkovní 32 °C.
Přesný výpočet chladícího výkonu si lze nechat spočítat od projekční kanceláře či firmy 
zabývající se chlazením a klimatizací.

Tabulka 7  Chladící výkon jednotlivých místností

pokoj          obýv. pokoj       pokoj          pokoj          pokoj          obýv. pokoj          

(-105-) (-106-) (-201-) (-202-) (-207-) (-208-)

citelný tepelný 

zisk (kW)
1,49 2,82 1,18 1,13 1,46 1,9

chladící výkon 
(kW)

2,3 4,1 1,7 1,7 2,1 2,7

místnost

Celkový tepelný zisk místností, které budou chlazeny, je 9,98 kW. Celkový potřebný 
chladící výkon rodinného domu je 14,7 kW. Dle celkového chladícího výkonu bude navržena
absorpční chladící jednotka a související počet solárních kolektorů.

Teplo potřebné pro výrobu chladu Qp,CH v měsíci lze stanovit ze vztahu

ch
ch

CHp
COP

P
Q ,      (kWh.měs-1) (26)

3780306
7,0

7,14
, CHpQ (kWh.měs-1) (26)

kde Pch je celkový chladící výkon  (kW),
 ch - předpokládaný počet hodin v provozu (uvažováno 6 h)  (h),

COP - chladící faktor absorpční jednotky (COP = 0,7)  (1).

Předpokládá se, že chlazení bude využíváno v období od června do srpna. Chladící a 
klimatizační jednotky obecně pracují přibližně 5 – 7 hodin denně a 80 – 90 dní. Dle vztahu 
(26) byly vypočteny hodnoty potřeby tepla pro výrobu chladu v následujících měsících

 červen 3780 kWh.měs-1 (126 kWh.den-1)

 červenec 3906 kWh.měs-1

 srpen 3906 kWh.měs-1

Potřeba tepla pro chlazení za den je 126 kWh. Celková potřeba tepla pro výrobu 
chladu pro chlazení v letním období je 11,59 MWh. Celková roční potřeba tepla Qp,c na 
přípravu teplé vody, vytápění a chlazení je potom 58,79 MWh.rok-1.

7.2 Popis systému

Pro výrobu tepla a chladu je navržen moderní solární systém, který snižuje spotřebu 
sekundární energie. Solární systém bude sloužit pro ohřev teplé vody, přitápění a chlazení 
rodinného domu. Bude-li u rodinného domu vybudován bazén, lze solární systém využít i pro 
ohřev vody v bazénu. Pro ohřev bazénu lze využít i odpadního tepla z absorpční chladící 
jednotky, které odchází přes chladící věž do venkovního prostoru.

Solární systém se skládá z 16 ks vakuových kolektorů, které jsou umístěny na 
jihovýchodní straně střechy rodinného domu. Solární teplo bude přes deskový výměník 
akumulováno v akumulační nádobě, umístěné v technické místnosti rodinného domu. Na 
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straně primární části deskového výměníku bude nemrznoucí směs s obsahem glykolu do 30 % 
a teplotní spád 95/85 °C.

Akumulované teplo bude přes podružný rozdělovač a sběrač využito v topné soustavě 
pro ohřev teplé vody a výrobu chladu v jednostupňové absorpční jednotce. Vně domu bude 
umístěna chladící věž, která je součástí chladícího kompletu. Distribuci chladu do 
jednotlivých místností budou zajišťovat nástěnné jednotky (fan-coily). Bivalentním zdrojem 
energie bude automatický kotel na dřevní pelety. V technické místnosti budou dále 
instalovány expanzní a oddělovací nádoby, oběhová čerpadla a regulační systém. Celkové 
schéma navrženého systému je uvedeno v příloze č. 7.

7.3 Solární kolektory

Pohon absorpční jednotky obstarává především tepelná energie získávána především 
ze solárního systému.  Jednostupňové absorpční chladící jednotky jsou provozovány od 
80 °C, proto byly vybrány vakuové solární kolektory, které oproti plochým kolektorům 
pracují s vyššími provozními teplotami.

Pro solární systém byl vybrán vakuový trubicový kolektor s přímým průtokem od 
společnosti Viessmann Vitosol 200-T, typ SD2A s 30 trubicemi. Základní parametry 
kolektoru jsou uvedeny na obr. 52. Absorbéry s vysoce selektivním povrchem zachycují 
mimořádně velké množství sluneční energie a tím zabezpečují vysokou účinnost.

Obr. 52  Technické parametry kolektoru Vitosol 200-T, typ SD2A [47]

Vysoce účinnou tepelnou izolaci přitom zajišťuje vakuum v trubicích. Proto nevznikají 
téměř žádné tepelné ztráty mezi skleněnými trubicemi a absorbérem, zejména v přechodných 
měsících a chladném ročním období. K maximální přeměně sluneční energie na teplo lze 
každou jednotlivou trubici ve sběrači pootočením nasměrovat ke Slunci a tím zvýšit 
maximální využití sluneční energie.
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Vakuový trubicový kolektor umožňuje provoz slunečních kolektorů při montáži,
nezávisle na poloze. Kolektor lze instalovat vodorovně i svisle v jakémkoliv úhlu. Při 
servisním zásahu lze vyměnit pouze jednotlivé trubice za nové.

Požadovaná plocha kolektorů musí být vypočítaná přesně, s ohledem na všechny 
působící vlivy (orientaci a sklon kolektoru, typ kolektoru, účinnost kolektoru, měrný tepelný 
zisk kolektoru, dosažitelné celkové sluneční záření, atd.). Kolektory budou umístěny na 
jihovýchodní straně střechy pod úhlem 45° a azimutový úhel osluněné plochy je +15°. U 
solárních kolektorů se rozlišují celkem tři plochy, ke kterým se vztahují parametry, především 
účinnost kolektoru

 plocha absorbéru AA – plocha, na které dochází k přeměně slunečního záření v 
teplo.

 plocha apertury Aa – plocha průmětu otvoru, kterým vstupuje do kolektoru  

nesoustředěné sluneční záření, zpravidla plocha průmětu zasklení nebo reflektoru

 celková obrysová plocha AG – plocha průmětu celkového obrysu solárního 
kolektoru

Účinnost solárního kolektoru ηk je závislá na venkovních klimatických podmínkách a 
provozních podmínkách. Účinnost kolektoru je vypočtena pro charakteristický měsíc srpen.
Vyhodnocuje se experimentální zkouškou v souladu s ČSN EN 12975 jako křivka 2. řádu ve 
tvaru
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kde ηo je optická účinnost solárního kolektoru (viz. obr. 51) (1),
a1 - lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru (viz. obr. 51)  (W.m-2.K-1),
a2 - kvadratický součinitele tepelné ztráty kolektoru (viz. obr. 51)  (W.m-2.K-2),
tm - střední teplota teplonosné látky v kolektoru  (°C),
tes - teplota vzduchu v okolí kolektoru (viz příloha č. 1)  (°C),
GT,m - střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru (sklon, orientace, viz 

příloha č. 1)  (W.m-2).

Při stanovených podmínkách byla výpočtem určena účinnost vybraného vakuového 
kolektoru, pro vybraný měsíc na 56 %. V grafu na obr. 53 jsou znázorněny křivky účinnosti 
základních typů kolektorů, vyjádřené v závislosti na teplotním spádu pro hodnotu ozáření 
800 W.m-2.
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Obr. 53  Křivky účinnosti různých druhů solárních kolektorů [48]

Uvedené křivky účinnosti vychází z výsledků zkoušek tepelného chování solárního 
kolektoru za optimálních podmínek. V reálném provozu je nutné křivky účinnosti doplnit 
závislostí vyjadřující změnu účinnosti kolektoru s úhlem dopadu slunečního záření oproti 
optimálnímu kolmému dopadu. Takovou závislostí je křivka modifikátoru úhlu dopadu Kθ.

Denní měrný tepelný zisk z kolektoru qk se určí ze vztahu

denTkk Hq ,      (kWh.m-2.den-1) (28)

61,266,456,0 kq kWh.m-2.den-1

kde ηk je účinnost solárního kolektoru  (1),
HT,den - skutečná denní dávka celkového slunečního ozáření (viz příloha 1)  (W.m-2).

Plocha solárních kolektorů Ak se stanoví pro zvolené charakteristické období, ve 
kterém chceme zajistit pokrytí potřeby tepla energetickým ziskem z kolektoru podle vztahu

k

denpc

k
q

Q
A

,
      (m2) (29)

49
61,2

126
kA m2

kde Qpc,den je denní potřeba tepla   (kWh.den-1),
qk - denní měrný tepelný zisk z kolektoru  (kWh.m-2.den-1).

Z celkové požadované plochy solárních kolektorů a plochy vybraného kolektoru lze 
určit počet kusů kolektorů k dle vztahu
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kde Ak je požadovaná plocha solárních kolektorů   (m2),
Sk - plocha vybraného solárního kolektoru  (m2).

K množství tepla potřebného pro výrobu 126 kWh.den-1 a denním měrném zisku 
kolektoru 2,61 kWh.m-2.den-1 je zapotřebí 16 ks vakuových kolektorů Vitocal 200-T o 
celkové ploše cca 52 m2.

7.4 Akumulace tepla

Pro zajištění tepla v době nedostatečného slunečního svitu se do systému instalují 
akumulační nádoby. Objem akumulační nádoby se volí dle kolektorové plochy kolektorů. 
Zpravidla se dimenzují v rozmezí 50 až 80 l.m-2 kolektoru. Ve studii byla zvolena, vzhledem 
k počtu kolektorů, akumulační nádoba o objemu 2,6 m3. Množství akumulovaného tepla QA

v horní části zásobníku lze určit ze vztahu

 12 ttcVQ A        (J) (31)

2,309,108)8595(418010006,2  MJQA  kWh

kde V je objem zásobníku   (m3),
ρ - hustota vody  (kg.m-3),
c - měrná tepelná kapacita vody  (J.kg-1.K-1),
t2 - konečná teplota  (°C),
t1 - počáteční teplota  (°C).

Teplotní parametry se v době absorpčního chlazení řídí přednostně požadovanými 
teplotami výrobce absorpční jednotky. Nominálními hodnotami je tepelný spád 95/85 °C tj. 
10 °C. Tyto teploty jsou také udržovány minimálně v horní polovině solárního akumulátoru, 
což vytváří akumulaci cca 30 kWh tepla. Absorpční jednotka potřebuje při chladícím výkonu 
17,6 kW a COP 0,7 cca 25 kWh na hodinu provozu. To znamená, že zásoba tepla i bez 
dalšího přísunu solárního tepla vystačí na cca 1 hodinu chlazení. Z hlediska najetí a plynulosti 
provozu je to zcela dostatečné množství. Jako bivalentní zdroj tepla bude automatický kotel 
na pelety (alt. plynový kotel, elektrická topná vložka). 

Potrubí bude do zásobníku napojeno ve vrstvách. Stratifikace bude ovládána
elektroventily na základě porovnávání teploty v dané vrstvě zásobníku a teploty přiváděné 
vody.

7.5 Chladící absorpční jednotka

V současnosti je problém najít vhodnou jednotku malých výkonů. Dle požadovaného 
celkového chladícího výkonu rodinného domu (14,7 kW) byla navržena jednostupňová 
absorpční jednotka Yazaki SC-SC5, která je součástí chladícího kompletu Cooling Kit 
WFC18. Komplet dále obsahuje chladící věž a regulační systém (viz. příloha č. 3).
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Odebrané teplo z chlazených vnitřních prostor a solární teplo pro pohon je odváděno 
chladící věží. Umístěna je vně rodinného domu. V chladícím okruhu protéká čistá voda 
z malé části doplňovaná nově přiváděnou pitnou vodou. Zařízení je nutno vypustit při poklesu 
venkovní teploty pod 3 °C a opět napustit před spuštěním chladící absorpční jednotky. 
Vzhledem k tomu, že při nižších venkovních teplotách se neočekává potřeba chlazení, 
napuštění je možno zajistit při 12 °C. Tímto rozdílem teplot se vyhneme zbytečnému 
vypouštění a napouštění chladící věže.

Všechny absorpční chladící stroje, včetně jednostupňových, jsou navrženy podle 
teorie, že voda odebírá teplo z klimatizovaného systému při vypařování ve vakuových 
podmínkách. Roztok bromidu litného absorbuje páry, potom předá teplo z par chladící vodě. 
Teplo je následně uvolněno do okolního vzduchu. Zředěný roztok absorbuje vysokou teplotu 
a stává se koncentrovanějším, tak, jak se oddělující voda vypařuje a koncentrovaný roztok 
znovu opakuje absorpční proces.

Standardní chladící okruh jednostupňového absorpčního stroje je na obr. 54. Skládá se 
z následujících části:

 Výparník – Chladící voda z klimatizačního systému budovy vstupuje do 
měděného potrubí výparníku a rozstřikující 4 °C chladivo – voda ochlazuje 
chladící vodu v trubkách. Chladivo absorbuje teplo z chlazené vody a přechází do 
stavu páry. Páry chladiva vstupují do absorbéru.

 Absorbér – Silný roztok LiBr. při nízkých teplotách má silnou slučivost s vodou. 
Ve chvíli, kdy roztok absorbuje výpary vody z výparníku, jeho teplota vzroste a 
roztok se stává zředěným. Chladící voda z chladící věže je dopravována měděnými
trubkami v absorbéru a odebírá teplo vzniklé sloučením. Zředěný roztok je čerpán 
do generátoru, kde dojde k zahřátí a zvýšení koncentrace. Výparník a absorbér 
sdílejí stejný prostor. Tlak je kolem 0,8 kPa.

 Generátor – Topné médium prochází výměníkem z měděných trubek v 
generátoru a zahřívá zředěný roztok kolem trubek. Roztok produkuje páry, které 
vstupují do kondenzátoru. Koncentrovaný roztok se vrací do absorbéru přes
tepelný výměník.

 Kondenzátor – Chladící voda z absorbéru prochází výměníkem z měděných 
trubek v kondenzátoru, kde dochází ke kondenzaci par chladiva okolo trubek a 
odebírá teplo z generátoru na chladící věž. Kondenzát vstupuje do výparníku jako 
chladivo. Generátor a kondenzátor sdílí stejný prostor.

 Tepelný výměník roztoku – Vysokoteplotní koncentrovaný roztok z generátoru 
předává teplo nízkoteplotnímu zředěnému roztoku z absorbéru. Teplota zředěného 
roztoku se zvýší před vstupem do generátoru průchodem tepelného výměníku, 
kdežto teplota koncentrovaného roztoku se sníží před vstupem na absorbér.
Tepelný výměník velmi sníží teplo dodávané do generátoru a snižuje průtok vody 
pro chlazení roztoku. Jeho výkon je hlavním faktorem v úspoře energie chladícího 
stroje.
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Obr. 54  Chladící okruhy jednostupňové absorpční jednotky [44]

Na výstupní straně chladící absorpční jednotky je zařazen akumulátor chlazené vody 
7/12,5 °C o objemu 400 l. Jeho účelem je vyrovnat tepelné kolísání při najíždění jednotky. 
Z akumulační nádoby chladu bude chladná voda rozvedena potrubím do jednotlivých 
místností, kde dojde k distribuci chladu pomocí nástěnných jednotek (fan-coil)

Akumulátor a propojovací potrubí chlazené vody je nutno dobře zaizolovat kvalitní 
izolací s parotěsnou zábranou, která nepropouští vodní páru a jejíž spoje jsou lepené. Tuto 
záležitost nelze podceňovat.

7.6 Zabezpečovací zařízení

V solárním systému je navržena uzavřená expanzní tlaková nádoba s membránou, jejíž 
objem VEN je určen dle vztahu
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kde VS je minimální objem teplonosné látky v nádobě ve studeném stavu (1 až 10 % 
celkového objemu soustavy)   (l),

V - celkový objem soustavy  (l),
 - součinitel objemové roztažnosti teplonosné látky  (1),
Vk - objem solárních kolektorů a přívodního a zpětného potrubí  (l),
pe - maximální provozní tlak soustavy  (bar),
pb - atmosférický tlak (bar),
p0 - minimální provozní tlak soustavy  (bar).

Dle výpočtu byla navržena 300 l expanzní solární nádoba. Mezi expanzní nádobou a 
solárním čerpadlem bude umístěna oddělovací nádoba o objemu 200 l, která zabrání vstupu 
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páry a vody do expanzní nádoby teplejší než 70 °C. Na potrubí solárního systému bude 
instalován separátor vzduchu. V určených místech budou v jednotlivých polích instalovány 
pojistné armatury s otevíracím tlakem 6 bar. Odkap solární směsi od pojistného ventilu se 
doporučuje zachytávat a následně znovu dopustit do systému nebo ekologicky likvidovat.

U akumulační nádoby bude umístěna 500 l expanzní nádoba, která bude rovněž 
napojena přes oddělovací 200 l nádobu. U zásobníku chladu bude umístěna 25 l expanzní 
nádoba.

7.7 Zásobník pro ohřev teplé vody

Teplá voda bude připravována ve stacionárním nepřímotopném zásobníku o objemu 
390 l. Řídící jednotka zajišťuje, aby měl ohřev užitkové vody vždy přednost před provozem 
topení a chlazení. Jako dodatkový zdroj energie lze do zásobníku vložit elektrickou topnou 
vložku. Teplota TV se nastaví na regulátoru v rozmezí 45 až 55 °C. Doporučuje se minimálně 
jednou měsíčně (ideálně 1x za týden) zvýšit teplotu TV na 60 až 65 °C po dobu 1 hodiny pro 
odstranění bakterií v bojleru. Při odstraňování Legionelly v rozvodech je nutno otevřít 
uzavírací ventil v obtoku termostatického směšovacího ventilu. Doporučuje se instalovat na 
rozvod teplé vody samočinnou termostatickou směšovací armaturu pro zamezení opaření osob 
(v případě ohřátí zásobníku TV na vyšší teplotu).

7.8 Rozvody potrubí a izolace

Veškeré rozvodné potrubí solárního systému bude navrženo měděné. Potrubí bude 
opatřeno tepelnou izolací AEROFLEX, alt. K-FLEX. Ve venkovním prostoru bude tepelná 
izolace opatřena Al oplechováním, a to z důvodu nebezpečí vyzobávání izolace ptáky. Potrubí 
vedené venkovním prostorem bude z předizolovaného potrubí. 

Veškerá nejvyšší místa musí být opatřena odvzdušňovacími ventily, nejnižší 
vypouštěcími kohouty. Potrubí musí být k těmto bodům vedeno ve spádu. Potrubí vedené pod 
stropem musí být uloženo na konzolách a závěsech.

7.9 Energetické hodnocení solárního systému

Ke konečnému energetickému zhodnocení soustavy je zapotřebí stanovení 
využitelných zisků solární soustavy Qss,u na základě porovnání teoreticky využitelných 
tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být krytá.
Využitelné solární zisky soustavy Qss,u se určí dle vztahu

 cpukuss QQQ ,,, ;min      (kWh.měs-1) (33)

kde Qk,u je teoretický využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů  (kWh.měs-1),
Qp,c - celková potřeba tepla  (kWh.měs-1).

Teoretický měsíční využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů Qk,u je dán vztahem

 pAHnKQ kdenTkuk  1,,       (kWh.měs-1) (34)

  35591,015266,43156,094,0, ukQ kWh.měs-1



71

kde Kθ je modifikátor úhlu dopadu (1),
ηk - průměrná měsíční účinnost solárního kolektoru  (1)
n - počet dní v daném měsíci  (1),
HT,den - skutečná denní dávka slunečního ozáření (viz příloha č. 1)  (kWh.m-2.den-1),
Ak - celková plocha apertury solárních kolektorů  (m2),
p - hodnota srážky tepelných zisků z kolektoru vlivem tepelných ztrát solární 

soustavy (počítáno s 0,1)  (1).

Vypočtené jednotlivé hodnoty tepla pro navržený systém jsou uvedeny v tab. 8. Roční 
množství tepla pro přípravu teplé vody Qp,TV pro čtyřčlennou rodinu je 3,05 MWh. Teplo 
potřebné k vytápění Qp,VYT rodinného domu o tepelné ztrátě 21 kW, je 44,15 MWh. Pro 
výrobu chladu v letním období (červen – srpen) je zapotřebí teplo  Qp,CH o hodnotě 
11,59 MWh. Celková roční potřeba tepla Qp,c pro navržený solární systém v rodinném domě 
je 58,79 MWh. Z 16 ks vakuových kolektorů pro dané klimatické podmínky a specifika 
navržené solární soustavy je teoretický roční využitelný zisk solárních kolektorů Qk,u

roven 26,36 MWh. Celkový roční využitelný solární zisk Qss,u systému je 24,95 MWh.
Z předešlých vypočtených hodnot nám vychází, že je třeba do systému, využitého pro 
přípravu teplé vody, vytápění a chlazení, dodat teplo Qd o hodnotě 34,2 MWh

Tabulka 8  Energetické hodnocení navrženého solárního systému

měsíc Qp,TV        Qp,VYT        Qp,CH        Qp,c        Qk,u        Qss,u        Qd        

– kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

leden 259 7558 0 7817 565 565 7252

únor 234 6352 0 6586 1075 1075 5511

březen 259 5906 0 6165 2112 2112 4053

duben 251 3810 0 4061 2390 2390 1671

květen 259 2250 0 2509 3477 2509 0

červen 251 0 3780 4031 3811 3811 220

červenec 259 0 3906 4165 3933 3933 232

srpen 259 0 3906 4165 3559 3559 606

září 251 1735 0 1986 2779 1986 0

říjen 259 3726 0 3985 1616 1616 2369

listopad 251 5715 0 5966 665 665 5301

prosinec 259 7101 0 7360 373 373 6987

celkem 3051 44153 11592 58796 26355 24594 34202

Na obr. 55 je znázorněna celková roční potřeba tepla Qp,c, roční využitelný zisk 
solárních kolektorů Qk,u, roční využitelný solární zisk v případě využití systému pouze pro 
přípravu teplé vody a vytápění Qss,TV+VYT a celkový roční využitelný solární zisk Qss,u systému.
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Obr. 55  Bilance navržené solární soustavy

Jako energetické, ekologické či ekonomické kritérium pro posouzení úspory energie, 
emisí či provozních nákladů z 1 m2 instalovaných solárních kolektorů se využívají roční 
měrné využitelné zisky solární soustavy qss,u, které je možno určit ze vztahu
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kde Qss,u je celkový roční využitelný tepelný zisk solární soustavy  (kWh.rok-1),
Qp,c - celková roční potřeba tepla  (kWh.rok-1).

Navrženým solárním systémem v rodinném domě pokryjeme ze 41,8 % potřeby tepla 
pro přípravu teplé vody, vytápění a chlazení. Roční měrný využitelný zisk solární soustavy
qss,u je 473 kWh.m-2.rok-1. Tento parametr byl základní podmínkou pro dosažení dotace 
v programu Zelená úsporám. Tyto dotace stojí za výrazným rozšířením solárních systému pro 
přípravu teplé vody a přitápění.
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8 ZÁVĚR

V d
chladu. Množství 

iplomové práci jsem se zabýval využitím sluneční energie pro výrobu tepla a 
dopadající sluneční energie v letním období je v proti fázi s potřebou tepla 

v zimním období. Plné pokrytí potřeby tepla vyžaduje sezónní ukládání solárního tepla 
vyrobeného v létě. Pro využití solárního tepla k vytápění je zapotřebí zásobníků vody o 
velkých objemech. Jednou z největších výhod solárního systému je možnost navrhnout takový 
systém, který v zimních měsících z části pokryje potřebu tepla na vytápění a přípravu teplé 
vody a letní přebytky se využijí pro chlazení budovy. Pro navržení optimálního solárního 
systému, jakožto celkové plochy kolektorů, chladící jednotky a objemu akumulačního 
zásobníku, jsou rozhodující požadavky na potřebu tepla pro výrobu chladu v letních měsících.

Kombinovaná solární soustava pro výrobu tepla a chladu je popsána ve studii, při které 
jsem pro návrh tohoto systému využil rodinný dům. Volně navazuji na bakalářskou práci, ve 
které jsem výpočtem stanovil tepelnou ztrátu domu na 21 kW. V diplomové práci jsem 
výpočtem stanovil potřebný chladící výkon pro požadované chlazené místnosti na 14,7 kW.
Dle těchto výkonů jsem vypočetl potřeby tepla, do kterých jsem připočetl potřebu tepla pro 
přípravu teplé vody.

Navržený solární systém se skládá ze 16 ks vakuových kolektorů o ploše cca 52 m2. 
Systému je instalována akumulační nádoba pro akumulaci solární energie, kompaktní 
absorpční chladící jednotka a ostatní části daného systému.

Zjednodušeným výpočtem jsem provedl energetické zhodnocení navržené solární 
soustavy. Kombinovaný solární systém v rodinném domě pokryje ze 41,8 % potřeby tepla pro 
přípravu teplé vody, vytápění a chlazení. Zbytek energie je zapotřebí dodat do systému 
bivalentním zdrojem. Celkový využitý energetický zisk ze soustavy je 24,59 MWh a měrný 
roční zisk solární soustavy je 473 kWh.m-2.rok-1. Teoretický využitelný tepelný zisk ze 
solárních kolektorů je 26,36 MWh. Navržená solární soustava tedy využívá cca 93 % 
celkového zisku.

Propojením potřeb tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a letní chlazení vznikne 
harmonická solární soustava s optimálním ročním využitím. Absorpční a adsorpční chladící 
stroje se oproti kompresorovým chladícím jednotkám vyznačují velmi nízkou spotřebou 
elektrické energie. Navržená solární soustava nabízí tepelnou energii pro pohon těchto 
jednotek. Naproti tomu kompresorové chladící jednotky, poháněné elektrickým pohonem,
vykazují velkou spotřebu elektrické energie, zejména v době odběrových špiček. Absorpční a 
adsorpční chladící jednotky, využívající pro svůj pohon solární energii, snižují spotřebu 
primární energie, což souvisí s nižšími provozními náklady a se snižováním emisí CO2, 
vznikajících při výrobě elektřiny v tepelných elektrárnách.

Absorpční jednotka pracuje obvykle při teplotách solárního okruhu 85 – 100 °C. Při 
těchto vstupních teplotách vychází chladící faktor jednotky COP 0,7. Pro dosažení takto 
vysokých teplot v solárním okruhu se využívají solární vakuové kolektory. U adsorpčních 
jednotek se vstupní teplota pohybuje již od 55 °C.

Vakuové kolektory dosahují i při velkém teplotním rozdílu mezi kolektorem a 
okolním prostředím vyšší účinnosti než ploché kolektory. Vyšší účinnosti dosahují i při 
pohlcování difúzního záření. V oblastech s vysokou intenzitou slunečního záření a vyšší 
teplotou okolí lze využít i ploché kolektory. Nedosáhneme-li požadované vstupní teploty pro 
chladící jednotku, klesne jejich chladící výkon.

Na našem území není v současné době možné pokrýt energetickou potřebu v daném 
období bez neúměrně vysokých nákladů. Do systému je zapotřebí zakomponovat záložní 
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(bivalentní) zdroj energie. Oproti levnějším a dostupnějším kompresorovým jednotkám je 
využití solární energie pro výrobu chladu v absorpčních a adsorpčních jednotkách stále 
investičně nákladnější.

Solární energie pro chlazení a klimatizaci se v současnosti využívají převážně 
v administrativních budovách, hotelích apod. Pro návrh kombinovaného solárního systému 
pro výrobu tepla a chladu do rodinného domu se stále jeví jako neekonomické. Vyšší 
investiční náklady stále nedokáží vynahradit nižší provozní náklady. Vyšší pořizovací náklady 
souvisí s rozvojem tohoto solárního chlazení.

Se současným růstem ceny a spotřeby elektřiny a s výhledem do budoucnosti, kdy by 
mohly investiční náklady na tyto systémy klesat, se dle mého názoru jeví využití těchto 
kombinovaných solárních systémů jako perspektivní. Snahou do budoucnosti bude, aby se 
solární tepelná energie stala nejběžnějším zdrojem tepla a chladu, pro vytápění a chlazení 
v rodinných a obytných domech, ve veřejných a průmyslových budovách a zároveň pro 
přípravu teplé vody.
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Příloha č.  2  Výpočet potřeby tepla pro ohřev teplé vody
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kde z je přirážka na tepelné ztráty související s přípravou TV; pro rodinný dům 
z = 0  (1).

 n - počet dní v daném měsíci  (1),
VTV,den - průměrná denní potřeba teplé vody (při teplotním spádu 60/15 °C); pro 

rodinný dům 40 l.os-1.den-1  (m3.os-1.den-1),
 ρ - hustota vody  (kg.m-3),

c - měrná tepelná kapacita vody  (J.kg-1.K-1),
 tSV - teplota studené vody  (°C),

tTV - teplota teplé vody  (°C).

měsíc z n VTV,den ρ c tTV tSV QP,TV

leden 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

únor 0 28 0,04 1000 4180 60 15 234

březen 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

duben 0 30 0,04 1000 4180 60 15 251

květen 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

červen 0 30 0,04 1000 4180 60 15 251

červenec 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

srpen 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

září 0 30 0,04 1000 4180 60 15 251

říjen 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

listopad 0 30 0,04 1000 4180 60 15 251

prosinec 0 31 0,04 1000 4180 60 15 259

Celková roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody je 3,05 MWh.rok-1



Příloha č.  3  Výpočet potřeby tepla na vytápění
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kde Qz je jmenovitá (výpočtová) tepelná ztráta objektu  (kW),
 tiv - výpočtová vnitřní teplota (počítáno s 20 °C)  (°C),

tip - střední vnitřní teplota v daném měsíci (počítáno s 20 °C)  (°C),
 tev - výpočtová venkovní teplota (při výpočtu tepelných ztrát počítáno s -15 °C)  (1),

tep - střední venkovní teplota v daném měsíci (viz příloha č. 1)  (°C),
 n - počet dní v daném měsíci  (1),

ε - korekční součinitel, pro běžný standard, vyhláškou požadované vlastnosti 
konstrukcí je 0,75  (1),

v - přirážka na tepelné ztráty (počítáno s 0,05) (1).

měsíc v n ε Qz tip tep tiv tev QP,TV

leden 0,05 31 0,75 21 20 -1,5 20 -15 7558

únor 0,05 28 0,75 21 20 0 20 -15 6350
březen 0,05 31 0,75 21 20 3,2 20 -15 5906
duben 0,05 30 0,75 21 20 8,8 20 -15 3810
květen 0,05 31 0,75 21 20 13,6 20 -15 2250
červen 0,05 0,75 21 20 17,3 20 -15 0
červenec 0,05 0,75 21 20 19,2 20 -15 0
srpen 0,05 0,75 21 20 18,6 20 -15 0
září 0,05 30 0,75 21 20 14,9 20 -15 1735
říjen 0,05 31 0,75 21 20 9,4 20 -15 3726
listopad 0,05 30 0,75 21 20 3,2 20 -15 5715
prosinec 0,05 31 0,75 21 20 -0,2 20 -15 7101

Celková roční potřeba tepla na vytápění je 41,15 MWh.rok-1



Příloha č.  4  Výpočet měsíční účinnosti kolektoru
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kde ηo je optická účinnost solárního kolektoru (viz. obr. 51) (1),
a1 - lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru (viz. obr. 51)  (W.m-2.K-1),
a2 - kvadratický součinitele tepelné ztráty kolektoru (viz. obr. 51)  (W.m-2.K-2),
tm - střední teplota teplonosné látky v kolektoru  (°C),
tes - teplota vzduchu v okolí kolektoru (viz příloha č. 1)  (°C),
GT,m - střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru (sklon, orientace, viz 

příloha č. 1)  (W.m-2).

měsíc η0 a1 a2 tk,m te,s GT,m ηk

leden 0,791 1,1 0,0076 95 2,2 408 0,38

únor 0,791 1,1 0,0076 95 3,4 479 0,45
březen 0,791 1,1 0,0076 95 6,5 526 0,49
duben 0,791 1,1 0,0076 95 12,1 521 0,52
květen 0,791 1,1 0,0076 95 16,6 516 0,53
červen 0,791 1,1 0,0076 95 20,6 512 0,55
červenec 0,791 1,1 0,0076 95 22,5 508 0,56
srpen 0,791 1,1 0,0076 95 22,6 509 0,56
září 0,791 1,1 0,0076 95 19,4 509 0,54
říjen 0,791 1,1 0,0076 95 13,8 479 0,50
listopad 0,791 1,1 0,0076 95 7,3 417 0,42
prosinec 0,791 1,1 0,0076 95 3,5 377 0,36



Příloha č.  5  Výpočet teoretických využitelných tepelných zisků ze 
solárních kolektorů

 pAHnKQ uk ,

kde K

kdenTk  1,      (kWh.měs-1) (34)

θ je modifikátor úhlu dopadu  (1),
ηk - průměrná měsíční účinnost solárního kolektoru  (1)
n - počet dní v daném měsíci  (1),
HT,den - skutečná denní dávka slunečního ozáření (viz příloha č. 1)  (kWh.m-2.den-1),
Ak - celková plocha apertury solárních kolektorů  (m2),
p - hodnota srážky tepelných zisků z kolektoru vlivem tepelných ztrát solární 

soustavy (počítáno s 0,1)  (1).

měsíc ηk n HT,den Ak p Qk,u

leden 0,38 31 1,09 52 0,1 565

únor 0,45 28 1,94 52 0,1 1075
březen 0,49 31 3,16 52 0,1 2112
duben 0,52 30 3,92 52 0,1 2690
květen 0,53 31 4,81 52 0,1 3477
červen 0,55 30 5,25 52 0,1 3811
červenec 0,56 31 5,15 52 0,1 3933
srpen 0,56 31 4,66 52 0,1 3559
září 0,54 30 3,9 52 0,1 2779
říjen 0,5 31 2,37 52 0,1 1616
listopad 0,42 30 1,2 52 0,1 665
prosinec 0,36 31 0,76 52 0,1 373

Teoretický roční využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů je 26,7 MWh.rok-1



Příloha č.  6  Parametry kompaktní chladící jednotky Cooling Kit WFC18
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