
 
 



 

 



  



 

 



 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Za odborné rady, informace a připomínky při tvorbě bakalářské práce děkuji Ing. Pavlu 

Fojtíkovi, PhD. Dále bych chtěla poděkovat pracovníkům firmy MEROPS s r.o. za 

poskytnutí materiálů k vytvoření této práce. 



 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyuţití solární energie pro ohřev teplé vody 

u rodinného domu. V úvodu je vysvětlen pojem solární energie, její vlastnosti a moţnosti 

vyuţití, výhody a nevýhody solární soustavy. V následující kapitole jsou popsány různé 

druhy solárních kolektorů, členění, popis a porovnání jejich uţití. Finanční náročnost a 

ekonomická návratnost solárních systému je posuzována na příkladu z praxe a v závěru 

práce jsou vyhodnocena firmou poskytnutá data z monitorování vyrobeného mnoţství 

energie pro ohřev teplé vody u rodinného domu. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the issues of solar energy usage for water warming 

a detached in house. Solar energy, its qualities and possibilities of its utilization, 

advantages and disadvantages of solar system are explained in the introduction. Different 

kinds of solar panels, their dividing, description and comparison of their usage are 

described in the following chapter. The financial expenses and economic return of solar 

systems is assessed on a practical example. In the conclusion a company provides 

information about monitoring of the amount of energy production for water warming in a 

detached house and this information is evaluated. 
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1   ÚVOD 

V dnešní době roste poptávka po energii a tím roste spotřeba a vyuţívání fosilních 

paliv, které jsou v České republice hlavním zdrojem pro výrobu elektrické energie, která 

ode dne nepřetrţitě narůstá. Celosvětovým trendem je sniţování skleníkových plynů a 

fosilních zdrojů energie. 

Proto je velmi důleţité získávat energii i jiným způsobem neţ spalováním 

fosilních paliv. Jedná se hlavně o vyuţívání obnovitelných zdrojů. Mezi ně je moţné 

zařadit solární, větrnou, vodní energii a biomasu. Obnovitelné zdroje energie je nutno 

vyuţívat pro zachování standartu ţivota v přijatelném ţivotním prostředí. 

Nejjednodušším způsobem je zpracování sluneční energie na teplo. Solární kolektory 

jsou schopny zachytávat sluneční energií, přeměňovat jí na tepelnou energii a dopravovat 

na místo spotřeby, přičemţ nevznikají ţádné škodlivé látky. Kaţdý solární systém je 

důleţité navrhnout podle místních podmínek daného místa a dimenzovat systém tak, aby 

se docílilo co největších výkonů. Kvalitou a typem solárního zařízení se rozhoduje o 

návratnosti investic, které byly do něj vloţeny. Největší důraz je kladen na zpracování 

slunečního záření s co nejmenšími tepelnými ztrátami. 

Tato bakalářská práce se zabývá pouze sluneční energií, která je vyuţívána k 

ohřevu teplé uţitkové vody v rodinném domu. Tento se stává do jisté míry nezávislý na 

ostatních zdrojích energie, ale pouze v případě dostatku slunečního záření. Pro případ 

nedostatku slunečního záření musí být vţdy k dispozici záloţní zdroj. V závěru práce je 

uveden příklad, jak rentabilní je z ekonomického i časového hlediska solární systém pro 

šestičlennou rodinu. Dalším příkladem je monitorování mnoţství energie vyrobené 

solárním systémem rodinného domu. Výsledek byl zpracován do grafu, ve kterém je 

vidět mnoţství energie získané za celý rok 2010. Cílem je zjistit, jaké mnoţství energie 

lze vyrobit v klimatických podmínkách dané lokality. 
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2   SOLÁRNÍ ENERGIE, JEJÍ VLASTNOSTI A MOŽNOSTI 

VYUŽÍVÁNÍ 

Slunce je důleţitým dodavatelem energie ve tvaru koule z plynné hmoty, v jejím 

středu probíhající jaderné fúze. Toto záření umoţňuje ţivot na Zemi a určuje přírodní 

pochody, které jsou pro ţivot nepostradatelné. Jako příklad můţeme uvést sráţky, tání 

ledu, pohyb atmosféry, pohyb vln, biomasa rostlin, atd. 

Slunce má průměr 139,2 10
4
 km a tj. 109krát větší neţ průměr Země. Skládá se 

převáţně z atomárního vodíku s příměsí helia a s malým mnoţstvím ostatních prvků z 

periodické soustavy. Jeho hmotnost je 1,983.10
30 

kg, tedy o 330000krát větší neţ Země. 

Na povrchu Slunce je teplota přibliţně 6000 K. Podle mnoţství helia, které aţ dosud 

vzniklo, dle geologických údajů o teplotě Země v dávné minulosti lze odhadnout stáří 

Slunce na 5 miliard roků. V průběhu 3 miliard roků se aktivita změnila jen nepatrně a lze 

očekávat, ţe ani za dalších 3 miliard roků nenastanou velké změny v charakteru jeho 

aktivity. Z hlediska existence lidstva se můţe říci, ţe se jedná o nevyčerpatelný zdroj 

energie [2]. 

Solární energie se označuje jako energie, která dopadá na Zemi ve formě 

slunečního záření. Je dopravována ve formě elektromagnetického záření. Pro nás je 

nejvýznamnější oblast záření v rozsahu 400 aţ 650 nm. V této oblasti dopadá na naší 

Zemi největší mnoţství energie (tři čtvrtiny). Povrch Slunce vyzařuje energii jako 

„absolutně černé“ těleso, které při dané teplotě vyzařuje (pohlcuje) na kaţdé vlnové délce 

maximálně moţné mnoţství sálavé energie [3], [2], [5]. 

Sluneční záření, které na cestě k Zemi vzdálené 150 milionů km není ničím 

pohlcováno a přichází na hranici atmosféry Země v původní podobě, v níţ opustilo 

Slunce. Ovšem při značně zmenšené intenzitě tím, ţe se s narůstající vzdáleností rozptýlí 

na větší plochu. Na plochu, která je kolmá ke slunečním paprskům dopadá na povrchu 

zemské atmosféry měrný tok energie 1,4.10
30

W.m
-2

 tzv. sluneční konstanta (přesnější 

hodnota 1360 W.m
-2

) [2]. 

Solární energie je dostupná všude na Zemi, existují však velké rozdíly mezi jednotlivými 

lokalitami. Jak velké mnoţství lze získat energie ze slunečního záření, záleţí na 

následujících faktorech: 

 zeměpisná šířka - nejméně záření dopadá na Zemi u pólů a největší 

mnoţství je v oblastech kolem rovníku, 

 roční doba - v průběhu roku se mění sluneční záření. V zimním období je 

den kratší, slunce je na obloze mnohem níţe, coţ s větším výskytem 

oblačnosti omezuje energetický zisk solárních kolektorů. Během letních 

dnů za jasného dne dopadne na 1 m
2
 plochy orientované na jih 7 aţ 

8 kWh, při oblačnosti jen 2 kWh. V zimě jsou to jen 3 kWh a při 

oblačnosti méně neţ 0,3 kWh, 

 místní klima, oblačnost - zemskou atmosférou při průchodu jeho záření 

je část odráţená a část pohlcena. Důleţitou roli v tom hrají mraky. Při 

jasné obloze dopadne na zemský povrch přibliţně 75 % záření - asi 

1 kW.m
-2

. U zataţené oblohy je to pod 15 % - méně neţ 200 W.m
-2

. Dále 

je to znečištění atmosféry nebo výskyt přízemních mlh. Ovlivňují 

mnoţství energie, kterou lze získat ze slunečního záření. Oblačnost 
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způsobuje rozptyl dopadajícího záření a sniţuje vyuţitelnost některých 

solárních systémů, 

 sklon a orientace plochy dopadajícího slunečního záření - výkon 

získáme na ploše, která je kolmá k dopadajícím paprskům. Ideální je 

natáčení zařízení za Sluncem tak, aby paprsky dopadaly kolmo na plochu 

během dne. Tato varianta se realizuje jen výjimečně; díky ekonomické 

nevýhodnosti. Solární kolektory se osazují se sklonem převáţně 45° k 

jihu, kde je zaručen celoroční zisk slunečního záření. Ke zvýšení zisk v 

zimním období, je moţné sklon plochy upravit na 60° a v letním období 

lze pouţít sklon 30°. Bez ohledu na sklon je mnoţství energie vyrobené v 

letním období mnohem větší neţ v zimním období. V tabulce 1 je 

přehledně vidět, jaké jsou moţnosti instalace kolektorů na různé typy 

střech nebo fasád. Někdy je účelné umístění kolektorů na zábradlí 

balkonů, jako stínící prvek nad okny nebo přímo na stěnu jiţní fasády, 

jako součást zateplovacího systému (vyuţití převáţně při přitápění 

solárním systémem) viz obr. 1. 

 

Obr. 1  Moţnosti umístění kolektorů [13] 

Není moţné předpovědět, kolik energie Slunce vyrobí například 1. ledna nebo 5. března v 

příštím roce, ale jde o to, zhruba odhadnout, kolik jí bude za celý měsíc v lednu či v 

březnu. Popřípadě za celý rok. Za dvacetiletou ţivotnost solárního systému dopadne na 

kaţdý metr čtvereční ze Slunce přibliţně 25 MWh [3]. 
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Tab. 1  Moţnosti instalace kolektorů slunečního záření [13] 

Instalace výhody nevýhody 

střecha šikmá 

kolektory se pokládají se stejným sklonem 
jako má střecha - jednoduchá montáž 

orientace kolektorového pole 
je závislá na orientaci budovy 

kolektory si navzájem nestíní   

nižší náklady na nosnou konstrukci   

možnost integrace kolektorů přímo do 
střešního pláště (náhrada střešní krytiny) 

  

střecha 

plochá 

možnost libovolné orientace vzhledem ke 
světovým stranám 

nosná konstrukce nákladnější 

  
u větších kolektorových polí 
je třeba speciální roznášecí 

konstrukce 

fasáda, bez 
integrace 

kolektory se pokládají se stejným sklonem 
jako má fasáda nebo mohou být mírně 

přizvednuté (vytvoří stříšku) 

orientace kolektorového pole 
je závislá na orientaci budovy 

omezení letních přebytků, zvláště u 
solárních soustav pro vytápění 

  

fasáda, 

integrované 
kolektory 

omezení letních přebytků, zvláště u 
solárních soustav pro vytápění 

orientace kolektorového pole 
je závislá na orientaci budovy 

integrací převážně do zateplovacího 
systému se zlepší vlastnosti kolektoru 

(sníží se jeho tepelná ztráta) 

  

pohledově přijatelné řešení i pro 
architekty, kolektor je součástí obálky 

budovy 
  

2.1   Sluneční záření 

Sluneční záření, dopadající na zemský povrch je označováno jako globální, 

skládající se z přímého a nepřímého (difúzního) záření. Přes vliv atmosférického filtru je 

tok sluneční energie dopadající na zemský povrch, mimořádně vysoký, proto je účelné jej 

vyuţít. Důleţitým kritériem je podnebí určité zeměpisné oblasti. Z klimatologických 

prvků mají v této souvislosti vliv zejména radiační, větrné poměry a teplota vzduchu. 

Přímé sluneční záření - při průchodu atmosférou je zeslabováno podle toho, jak 

velkou dráhu musí vykonat k zemskému povrchu a jak hodně je znečištěná atmosféra. 

Nejvíce je uplatňována vodní pára, která je obsaţena ve vzduchu. Maximální zeslabení 

záření nastává při východu a západu slunce, minimální v okamţiku jeho vyvrcholení. 

Vliv zeslabení přímého záření se mění jak ve směru horizontálním, tak i ve vertikálním. 

Je známo, ţe větší obsah vodní páry je v letních měsících v níţinách a menší v zimním 

období a ve vyšších polohách. Mírou tohoto zeslabení je tzv. zákalový činitel, který 

udává, kolikrát zeslabuje nad pozorovacím místem skutečná atmosféra sluneční záření 

proti atmosféře bez vodní páry a prachu. 

Nepřímé (difúzní) sluneční záření - při průchodu atmosférou se odráţí, láme a 

ohýbá na molekulách vzduchu i na pevných částicích - prach, kouř, mlha, dešťové kapky 

a oblaky obsaţených v atmosféře. Tím se vychyluje z počátečního směru a rozptyluje se 

na všechny strany. Určitá část je odráţená zpět a zbývající dopadá na zemský povrch jako 

rozptýlené záření oblohy. Difúzní záření dopadá na osluněnou plochu, i kdyţ je obloha 

zataţená a slunce přímo nesvítí. Sice se zmenšuje odraz paprsků od okolí, ale naopak se 
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zvětšuje rozptyl paprsků v atmosféře. Intenzita difúzního záření při bezoblačné obloze 

závisí na velikosti rozptylu slunečního záření v atmosféře. Zvětšení zakalení atmosféry 

způsobí současně zvětšení difúze a naopak. 

Globální záření - největší mnoţství během dne připadá na polední hodiny, kdy 

Slunce vrcholí a během roku to je právě červen, kdy rovněţ Slunce má maximální výšku 

nad horizontem. Mnoţství záření s výškou vzrůstá [2], [1], [4], [6]. 

Sluneční záření se na území ČR v průměru pohybuje od 3300 MJ.m
-2

 

do 4200 MJ.m
-2

. Můţe se stát, ţe v některých letech s niţším příkonem (severní Čechy) 

se sníţí pod 3000 MJ.m
-2 

a naopak s vyšším příkonem mohou překročit 4500 MJ.m
-2

 

(jiţní Morava). Na obr. 2, 3, 4 je znázorněn průměrný roční úhrn globálního záření na 

území ČR, průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu (h) a na posledním obrázku 

je počet jasných dnů za rok. Mapka ukazuje globální sluneční záření dopadající na 

vodorovnou plochu 1 m
2 

 za rok a dává tak představu o mnoţství vyuţitelné sluneční 

energie. V místech se silně znečištěnou atmosférou je nutné odečíst 5 aţ 10 %, někdy 15 

aţ 20 % slunečního záření. Naopak místa výše poloţená mají výhodu především v zimě, 

protoţe jsou nad nízkou oblačností a mlhou, a lze u nich počítat s 5 % nárůstem 

globálního záření [1], [10]. 

 

Obr. 2  Průměrný roční úhrn globálního záření 

 

Obr. 3  Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu 
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 Obr. 4  Průměrný roční počet jasných dnů [10] 

2.2   Možnosti využívání solární energie 

Moţnosti vyuţití se rozdělují podle energetické přeměny, k jaké dochází: 

 přeměnou slunečního záření na teplo (termální systémy), 

 přeměnou na elektrickou energii (fotovoltaické systémy), 

 přeměnou na chemickou nebo mechanickou energii, 

 vyuţitím fotochemických účinků slunečního záření. 

Přeměna slunečního záření na teplo se dá vyuţít k mnoha účelům: ohřev užitkové 

vody, ohřev vzduchu a vytápění, ohřev bazénové vody, destilace vody, dezinfekce vody, 

solární chlazení a klimatizace (absorpční chladničky), solární pece (tavení kovů, 

chemické reaktory), vaření a sušení [3]. 

2.3   Výhody a nevýhody solární energie 

Výhodou solární energie je, ţe jí lze zařadit mezi obnovitelné zdroje a to 

znamená, ţe bude stále k dispozici. Při vyuţívání má velmi malé dopady na ţivotní 

prostředí. Jedná se o bezodpadovou energii neovlivňující tepelnou rovnováhu Země. 

Vyuţití je zcela zdarma a její téměř univerzální, plošná dostupnost je velmi lákavá. 

Předností solárních systému je instalace i v husté městské zástavbě, coţ je u větrných 

nebo vodních elektráren zcela vyloučené. 

Nevýhodou solární energie je zejména časová nestálost a malá plošná hustota. 

Proto je nutné mít solární systém dost velký a pro případ nedostatku slunečního svitu je 

nutný alternativní zdroj. Pořizovací náklady solárních systémů jsou vysoké a pro zajištění 

ohřevu teplé vody pro čtyřčlennou rodinu finančně náročné. Po zrušení dotací Zelená 

úsporám se návratnost prodlouţí. Pro zmírnění nevýhod solární energie je nutno sníţit 

spotřebu energie na vytápění, tj. sníţení tepelných ztrát domu. 

2.4   Solární ohřev užitkové teplé vody 

Patří k nejvýznamnějšímu vyuţití v oblasti termické solární energie. Při správném 

dimenzování je zásobování teplou vodou (45–50 °C) zajištěno v letním období bez 

dodatečné cizí energie. V přechodných obdobích březen-duben a září-říjen, mohou 
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solární zařízení významně podpořit ostatní zdroje. Technické vybavení oproti ohřevu 

bazénové vody je znatelně vyšší. Pro zásobování teplou vodou je poţadovaná teplota 

minimálně 45 °C. V tom případě solární soustava musí ohřát vodu o více neţ 35 °C 

(teplota vody ve vodovodu 10 °C). Při venkovních teplotách 12–25 °C v letním období, 

musí soustava dosáhnout na absorbéru 50-70 °C a zároveň přeměnit záření na teplo s 

přijatelným stupněm účinnosti [4]. 

Vysoké teploty vyţadují vysoké nároky na zajištění proti ztrátám. Pro ohřev 

uţitkové vody jsou většinou kolektory ploché, dobře izolované skříně, ve kterých za 

tabulí skla je uloţen černý absorbér. Kolektory jsou pevně namontovány ve střední nebo 

horní části střechy jako trvalý prvek technického zařízení budov. Vývoj solární techniky 

přinesl v posledních třiceti letech s ohřevem pitné vody různorodé konstrukční varianty a 

typy soustav. Velkou snahou u vyuţití energie je pokud moţno vytvořit příznivé náklady 

na soustavu. To vede k vysokému standardu a kvalitě techniky. Nyní je trvanlivost 

materiálu a ţivotnost solárních soustav 25 a více let [14]. 
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3   POROVNÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ SOLÁRNÍCH 

KOLEKTORŮ 

Základní vlastnosti všech termálních solárních systémů je snaha zabránit 

tepelným ztrátám a vzniklé teplo odvést a uloţit pro pozdější potřebu. Touto 

problematikou se zabývá většina výzkumných a vývojových projektů v oblasti solární 

energie. Sníţení tepelných ztrát a zajištění akumulace se rozhodujícím způsobem podílí 

na ceně solárních systémů. Česká republika neleţí v nejvýhodnějším slunečním pásmu, je 

důleţité maximálně vyuţít sluneční energii a k tomu je nutná dobrá orientace jak v 

typech, tak modelech a provedení kolektorů. Ne kaţdý kolektor je vhodný pro zeměpisné 

pásmo ČR (nemoţnost celoročního provozu). 

Součástí solárního systému jsou kolektory (přeměňují sluneční záření na teplo), 

zásobník (teplo uloţené pro pozdější pouţití), transportní systém (rozvody, ventily, 

čerpadlo), řídící jednotka s teplotními snímači, regulační zařízení (teplo přechází z 

kolektoru do zásobníku, ne opačně), záloţní zdroj tepla (pokrývá spotřebu v době bez 

slunečního svitu) [3], [4]. 

Solární kolektory jsou nejdůleţitější součástí aktivních slunečních systémů. Slouţí 

k zachycování energie záření a k převedení energie na teplo, kterým se zahřívá 

teplonosná kapalina. Kolektory jsou vystavené nepříznivým vlivům proměnlivého počasí, 

proto je velmi důleţité věnovat konstrukci, výrobě, montáţi a údrţbě velkou pozornost. 

Náročné je nejen dosáhnout jistého ohřátí teplonosné tekutiny, ale také zajistit, aby 

kolektory pracovaly s přiměřenou účinností, v provozu byly spolehlivé a měly co nejdelší 

ţivotnost [2]. 

Typy solárních kolektorů: 

Solární kolektory, ve kterých se pouţívá kapalina jako teplonosná látka (voda, 

nemrznoucí směs vody) má většinou vyuţití v budovách. Vzduchové kolektory jsou v ČR 

vyuţívány pro předehřev čerstvého vzduchu pro větrání nebo pro cirkulační vytápění. 

Kapalinové kolektory lze dále rozdělit podle řady hledisek viz obr. 5. 

 

Obr. 5  Rozdělení solárních kolektorů [13] 
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Solární systémy lze rozdělit podle různých kritérií: 

 pouţití získané energie: 

a) systémy pro ohřev teplé uţitkové vody, 

b) systémy pro vytápění, 

c) systémy pro ohřev bazénů, 

d) systémy pro chlazení a klimatizaci. 

 způsob zajištění přenosu tepla: 

a) pasivní systémy - teplo předáno bez jakéhokoliv technického zařízení a 

bez nároků na elektrickou energii (např. vyuţití přirozené konvekce). 

Nevýhoda tohoto systému spočívá v tom, ţe je nutné umístit zásobník nad 

kolektory. 

b) aktivní systémy - k pouţití přenosu tepla se pouţívá čerpadlo nebo 

ventilátor ve spojení s vhodným regulačním zařízením. Výhodou těchto 

systému je, ţe jsou flexibilnější a lépe regulovatelnější. 

 druh média slouţící k přenosu tepla: 

a) nemrznoucí směs nebo voda - u nás jsou nejběţnější, protoţe se nejlépe 

integrují do systému pro ohřev vody a pro vytápění. Výhodou je, ţe voda 

má velkou tepelnou kapacitu (měrné teplo), proto se pouţívají malé 

průměry rozvodů. 

b) vzduch - u nás by měl uplatnění v nízkoenergetických a pasivních 

domech, které mají nucené větrání s rekuperací a přihříváním vzduchu. 

Výhodou je jednoduchost konstrukce kolektoru a nevýhodou je pouţití 

rozvodného potrubí o velkém průměru (vzduch má malou tepelnou 

kapacitu) a větší objemy zásobníku [3], [4]. 

3.1   Ploché kolektory 

Tyto kolektory se pouţívají převáţně na ohřev teplé uţitkové vody i pro účely 

přitápění. Ploché kolektory se skládají z kovového absorbéru, z pláště kolektoru, tepelné 

izolace a průhledného krytu. Díky tepelné izolaci je moţno vyvinout teplo s účinností i 

při teplotách 40 aţ 60 °C nad teplotou okolí [4]. 

Princip a požadavky plochých kolektorů 

Na absorbér dopadá sluneční záření (přímé i difúzní), které pohlcuje (absorbuje) a 

tím se zahřívá. V případě neodebírání tepla se povrch zahřívá na velmi vysoké teploty. 

Povrch absorbéru musí mít schopnost pojmout záření, přeměnit ho na teplo a v 

minimálním mnoţství vyzářit zpět do prostoru. Absorbér a okolní materiál musí být 

teplotně odolný, a to minimálně od -20 °C aţ po 140 °C při běhu naprázdno. U dobrých 

plochých kolektorů můţe dosáhnout aţ přes 200 °C. Dále musí být odolný proti korozi 

teplonosným médiem a tlaku. Současným standardem jsou ploché kolektory se 

selektivním povrchem absorbéru, typy s neselektivním povrchem se na trhu jiţ 

neobjevují. Plocha absorbéru je navařena (ultrazvukově, laserově) nebo nalisovaná na 

trubkovém registru, kterým je vyuţitelné teplo odváděno teplonosnou kapalinou. 
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Materiály absorbérů - pouţívá se výhradně měď, ocel a hliník. Pro kaţdý 

materiál je typický způsob zpracování: 

 lamelový absorbér: korozně odolná měděná trubka a absorbční pás - 

lamely jsou z mědi nebo lehčího a levnějšího hliníku, 

 deskový absorbér: měď nebo ocel se zalisovaným nebo naletovaným 

systémem měděných trubek, 

 polštářový absorbér: běţná nebo ušlechtilá ocel, 

 válcový absorbér: hliníkový plech. 

Průhledný kryt je propustný pro světlo a zároveň minimalizovat ztráty tepelným 

vyzařováním a konvekcí. Nesmí mít sklon ke špinění povrchu a musí být stabilní při větší 

zátěţi sněhem a krupobití. Musí být odolný vůči vysokým teplotám, počasí a UV-záření. 

Tepelná izolace je dostatečně tlustá (60 aţ 100 mm, odpovídající hodnota k = 0,3 

aţ 0,5 W.m
-2

K
-1

) a teplotně odolná aţ do teploty chodu naprázdno bez obsahu pojidla, 

které se při vysokých teplotách vypařuje. Tím mohou vznikat na vnitřní straně krytu 

povlaky, při kterých se zhoršuje propustnost záření. 

Plášť kolektoru (kolektorová skříň, kolektorová vana) je dobře zevně uzavřen, 

aby nenastalo vniknutí vlhkosti, prachu a hmyzu do prostoru kolektoru. Případný 

kondenzát musí být odveden, mohl by trvale poškodit vlastnosti kolektoru. 

Velikost a hmotnost navrhuje se, aby byl kdykoliv vestavěn, opraven neboli 

vyměněn. Velice výhodné jsou velkoplošné kolektory s plochou 4 aţ 12 m
2
. Mají méně 

ztrát bočními stěnami, méně potrubí, výhodná výroba a rychlá montáţ. Montáţ těchto 

velkých jednotek se zasklení provádí aţ po uchycení na střeše. Běţně se pouţívají např. 

pokrývačské výtahy [4], [1]. 

Konstrukční kombinace lze v praxi vidět v tomto seřazení: 

 plochý nekrytý kolektor - plastová rohoţ bez zasklení s vysokými 

tepelnými ztrátami závislé na venkovních podmínkách, obzvlášť na 

rychlosti proudění větru. Na obrázku 6 je přehledně vidět jaké 

bazénové absorbéry lze pouţít. Vyuţití pro sezónní ohřev bazénové 

vody o nízké teplotní úrovni. 

 

Obr. 6  Bazénové absorbéry [13] 

 plochý neselektivní kolektor - zasklený deskový kolektor s kovovým 

absorbérem se spektrálně neselektivním povlakem (např. černý 

pohltivý nátěr). Ke značným tepelným ztrátám vlivem sálání absorbéru 

v zimním období jsou vyuţity k sezónním předehřevům vody při nízké 

teplotní úrovni. V současné době se příliš nevyskytují. 
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 plochý selektivní kolektor - zasklený deskový kolektor s kovovým 

absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a s tepelnou izolací na 

boční a zadní straně kolektorové skříně. Díky výrazně sníţeným 

tepelným ztrátám sáláním absorbéru se ploché selektivní kolektory 

pouţívají pro solární ohřev vody a vytápění celoročně. 

 plochý vakuový kolektor - zasklený deskový kolektor v těsném 

provedení s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem 

a tlakem uvnitř kolektoru niţším neţ atmosférický tlak v okolí 

kolektoru pro zajištění nízké celkové tepelné ztráty. Tyto kolektory 

jsou určeny pro celoroční solární ohřev vody a vytápění, popřípadě 

průmyslové aplikace s provozními teplotami okolo 100 °C viz obr. 7. 

 

Obr. 7  Konstrukce plochého atmosférického a plochého vakuového kolektoru [13] 

3.2   Vakuové kolektory 

Vakuové kolektory mají tvar trubice, ve které se nachází lamela absorbéru, stejná 

s lamelovými absorbéry plochých kolektorů. Trubice jsou vakuovány aţ na 10
-50

 mbar 

= 0,001 Pa (vysoké vakuum). Tlak venkovního vzduchu je přibliţně 1000 mbar, proto 

jsou trubice namáhány značným rozdílem tlaků. Vyţadují jinou formu konstrukce, neţ 

ploché kolektory, proto mají vakuované kolektory vţdy tvar trubic. Skupina trubic, 

montovaných na rámu vedle sebe, tvoří se sběrnou skříní pro hydraulickou přípojku jeden 

kolektorový modul. Trubkové vakuové kolektory dosahují kombinací vakuové izolace a 

nízkoemisního povrchu absorbéru velmi nízkých tepelných ztrát i při vysokých rozdílech 

teplot mezi absorbérem a okolním prostředím. Lze vyuţít slunečního záření i při 

vysokých provozních teplotách (v oblasti průmyslového a technologického tepla nebo 

solárního chlazení). 

Konstrukční provedení trubkových vakuových kolektorů: 

 s jednostěnnou trubkou - tento typ vyuţívá uzavřené skleněné trubky, ve které 

se nachází plochá lamela absorbéru se selektivním povrchem. Prostor skleněné 

trubky uvnitř je vakuován viz obr. 9. Tyto kolektory s jednostěnnou trubkou a 

plochým absorbérem mají velmi dobrý přestup tepla z absorbéru do teplonosné 

látky zajištěný zejména ultrazvukovým nebo laserovým navařením absorbéru na 

trubky s teplonosnou látkou (výparník tepelné trubice, přímo protékané potrubí). 

Jsou na velmi dobré technické úrovni s vysokou účinnosti, ale nevýhodou je 

investiční náročnost těchto kolektorů. 
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Obr. 8  Trubkové jednostěnné vakuové kolektory: s přímo protékaným koncentrickým 

potrubím (vlevo), s tepelnou trubicí (vpravo), zdroj: Viessmann [13] 

 s dvojstěnnou trubkou - nazývaná také Sydney trubice, produkovaná hlavně na 

dálném východu (Japonsko, Čína). Jsou to v podstatě dlouhé termosky, tzn. 

vnitřní absorbční trubka (ve funkci absorbéru s válcovým povrchem) slouţí k 

zachycování slunečního záření a přeměně na teplo a vnější krycí trubka (ve funkci 

zasklení) je ochrana před atmosférickými vlivy viz obr. 9. Prostor mezi trubkami 

je vakuován a vnější povrch vnitřní trubky je opatřen selektivním absorbčním 

povrchem. Kritickým místem těchto kolektorů je přenos tepla z vnitřního povrchu 

vnitřní absorpční trubky do teplonosné kapaliny a k tomu se vyuţívá teplosměnná 

vodivá lamela (většinou z hliníku). Měla by vykazovat co nejvodivější kontakt, 

jak s vnitřním povrchem absorbční trubky, tak s vnějším povrchem potrubí pro 

odvod tepla (U-registr, výparník tepelné trubice). U některých konstrukcí toho 

není docíleno a špatný přenos tepla z absorpčního povrchu do teplonosné kapaliny 

se projeví sníţenou účinnosti kolektoru. 

 

Obr. 9  Trubkový dvojstěnný vakuový kolektor na bázi Sydney trubek s teplosměnnou 

lamelou, zdroj: OPC [13] 

Konstrukční uspořádání odvodu tepla trubkových vakuových kolektorů: 

 přímo protékané - teplo z absorpční plochy se předává přímo do teplonosné 

kapaliny (koncentrické potrubí, potrubí ve tvaru U-smyčky) a fungují při 

jakémkoli sklonu. 

 s tepelnou trubicí - lamelový absorbér vyplněn snadno se vypařující kapalinou 

(od 25 °C), nejčastěji vodou při sníţeném tlaku, nebo alkoholem. Při menším 

záření se začíná vypařovat, stoupá tepelnou trubicí vzhůru do kondenzátoru, kde 

předá teplo, kondenzuje a zase stéká dolů. Předané teplo je odváděno 

teplonosným médiem, protékajícím kolektorovým okruhem. Tepelné trubice 
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musí mít sklon nejméně 15°-20°. Předností systému s tepelnou trubicí je moţnost 

snadné výměny trubky v kolektorovém okruhu, aniţ by musel být vyprázdněn. 

Princip je k zhlédnutí na obr. 10 [9], [4]. 

 

Obr. 10  Tepelná trubice [17] 

3.3   Koncentrační kolektory 

Koncentrační kolektory překonávají tepelně-technické vlastnosti plochých 

kolektorů, protoţe mohou optickou cestou, zrcadly nebo čočkami, několikanásobně 

zvýšit záření na absorbér. Je moţné vyvinout podle stupně soustředění teploty od 80 °C 

aţ kolem 2000 °C. Vyuţít se dá pouze přímé záření, takţe ve středoevropském klimatu s 

převaţujícím difúzním zářením je tato moţnost z větší části nevyuţitelná. Pouţití 

koncentračních kolektorů je spíše jen v zemích nebo oblastech s vysokým podílem 

přímého záření. Sluneční záření lze koncentrovat na absorbér pomocí odrazu (zrcadlový 

koncentrátor) nebo lomu (čočkový koncentrátor). Je moţné pouţít např. klasické spojné 

čočky tvořené kulovými plochami nebo zrcadla ve tvaru rotačního paraboloidu. Stejnou 

optiku pouţívají astronomické dalekohledy. Slunce se zobrazuje v ohnisku jako 

kotouček. Tímto způsobem lze dosáhnout značně vysokého stupně koncentrace. Tyto 

koncentrátory je důleţité navádět za Sluncem ve dvou na sebe kolmých směrech - 

kompenzovat měnící se výšku Slunce nad obzorem a azimut Slunce, aby obraz 

slunečního kotouče stále dopadal na absorbér. Tento naváděcí systém je velmi nákladný, 

a proto se takový to druh koncentrátorů pro ohřev vody nebo vytápění nepouţívá. 

Vyuţívá se v oblastech pro výrobu elektrické energie nebo pro získání vysokých teplot a 

intenzit záření potřebných např. pro tavení látek nebo pro chemické reakce [3], [4]. 

3.4   Bazénové kolektory 

Bazénové kolektory se pouţívají pro ohřev vody v soukromých a veřejných 

koupalištích v letním období. Kolektory jsou konstruovány tak, aby pracovaly s dobrým 

stupněm účinnosti v teplotní oblasti od 0 do 20 K oproti teplotě okolí. Při teplotě vzduchu 

20 °C lze tedy očekávat teploty v kolektoru maximálně 35°- 40 °C. Bazénový kolektor se 

skládá jen z černého absorbéru, bez skříně chránící teplo a bez transparentního krytu. 

Tepelná izolace není nutná, z důvodu nízkých rozdílů teplot mezi absorbérem a okolím. 

Konstrukce je tím pádem velmi jednoduchá a cenově příznivá. 
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Konstrukce a materiál - teplonosné médium v absorbéru je přímo samotná 

bazénová voda. Proto musí mít absorbér korozní odolnost vůči chlorované vodě. Materiál 

absorbéru musí odolávat povětrnostním vlivům (UV-záření, vlhkosti, tepelné zátěţi u 

teplot od -20 do +70 °C). Musí mít dobrou absorbci záření (min. svým černým 

povrchem) a tepelnou vodivost. Absorbér musí mít dostačující průtokové průřezy, kvůli 

moţnosti čerpat potřebné mnoţství vody pro chlazení s přijatelnou potřebou energií. 

Bazénové kolektory jsou zhotoveny z plastických hmot - polyetylen (PE), polypropylen 

(PP) a syntetický kaučuk EPDM (etylenpropylen-dien-monomer), který je světlostálý a 

sazemi probarven načerno PE a PP jsou cenově příznivé a pro prostředí přijatelné 

materiály. EPDM jsou draţší, ale trvanlivější [3], [4], [15], [16]. 

3.5   Porovnání solárních kolektorů 

Porovnat účinnosti různých druhů solárních kolektorů a vybrat ten nejvhodnější 

typ kolektoru pro dané pouţití není jednoduché. Základním kritériem pro volbu 

správného typu je, jakou teplotu na kolektoru musí dosáhnout. Při výběru napomáhá 

účinnostní křivka kolektoru, která popisuje účinnost při různých rozdílech teplot mezi 

absorbérem a okolím, při různých intenzitách slunečního záření viz obr. 11. A dále 

křivka modifikátoru úhlu dopadu vyjadřující změnu účinnosti kolektoru s úhlem 

dopadu slunečního záření oproti kolmému úhlu dopadu. Modifikátor Kθ zohledňuje vyšší 

zisky některých typů solárních kolektorů s trubkovým absorbérem v dopoledních a 

odpoledních hodinách oproti kolektorům s plochým absorbérem. Trubkové vakuové 

kolektory těţí nejen z optických vlastností válcové plochy apertury a absorbéru, ale i z 

vyšší citlivosti na nízké hladiny slunečního ozáření vlivem výrazně niţších tepelných 

ztrát. Tyto výhody mohou být kompenzovány výrazně niţší hodnotou optické účinnosti a 

niţším výkonem v okolí poledne oproti plochému kolektoru viz obr. 12. Pro zákazníka je 

důleţitou informací výkonnost kolektoru, především schopnost produkovat energetický 

zisk za typických místních klimatických a provozních podmínek v konkrétním případě. 

Pro hodnocení výkonnosti solárních kolektorů se pouţívají simulační výpočty na základě 

křivky účinnosti, křivky modifikátoru úhlu dopadu kolektoru a databáze hodinových 

údajů o klimatických a provozních podmínkách. 

 

Obr. 11  Křivky účinnosti různých druhů solárních kolektorů [13] 

η
 [

 ]
 

tm-tc [°C] 
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V grafu 12 jsou znázorněny křivky účinnosti základních typů solárních kolektorů, 

které vyjadřují závislost na teplotním spádu pro hodnotu slunečního ozáření 800 W.m
-2

. 

 

Obr. 12  Porovnání průběhu výkonu kolektoru s plochým a válcovým absorbérem 

(tm = 40 °C) [13] 

Při ohřevu vody pro bazény soukromé a veřejné koupaliště se voda ohřívá na 

teplotu okolního vzduchu. Lze pouţít nejlevnější plastový absorbér bez průhledného 

krytu. Ale pokud jde o zvláště chladnou nebo větrnou lokalitu, nebo je zapotřebí 

prodlouţit koupací sezónu, vhodnější jsou kolektory se zasklením, které výrazně sníţí 

tepelné ztráty. Při ohřevu teplé uţitkové vody a vytápění jsou trubkové vakuové 

kolektory a atmosférické ploché kolektory z hlediska účinnosti vztaţené k ploše apertury 

srovnatelné. Pro průmyslové vyuţití s vysokými provozními teplotami jsou zapotřebí 

kolektory s velmi nízkou tepelnou ztrátou. Nejvhodnější jsou trubkové vakuové, 

popřípadě kvalitní koncentrační kolektory [1], [3], [8], [4]. 

t [hod.] 

E
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W
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m
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4   FINANČNÍ NÁROČNOST A EKONOMICKÁ 

NÁVRATNOST 

Solární systém s celoročním provozem je stále poměrně nákladné zařízení na 

výrobu tepla, které by mělo konkurovat klasickému zdroji tepla např. elektrickému 

bojleru nebo kotli na zemní plyn. K dispozici je pouze solární zařízení, které má velmi 

omezené moţnosti, třeba počtem slunečních dnů za rok. Uţ nyní je vidět ekonomická 

nerovnováha těchto systému. Od dubna 2009 do konce října 2010 byla výhoda v 

souvislosti s programem Zelená úsporám aţ do výše 55000 Kč u ohřevu teplé vody a 

5000 Kč na podporu projektu a kontrolu správnosti provedení. U systému pro přípravu 

teplé vody a přitápění, která podporovala nárokovou dotaci instalaci solárních systémů na 

obytné domy ve výši 80000 Kč a 5000 Kč podpora na projekt a 10000 Kč podpora na 

výpočet měrné roční potřeby tepla. Coţ velmi výrazně zlepšilo finanční situaci. 

Podmínkou pro získání dotace u solárních kolektorů na přípravu teplé vody je dosaţení 

vypočteného ročního zisku alespoň 350 kWh.m
-2

 absorpční plochy kolektoru a celkem 

1500 kWh pro instalaci na rodinném domě. Cílem tohoto programu bylo sníţení 

produkce oxidu uhličitého (CO2). Nyní je tento program pozastaven a o obnově programu 

získání dotací se zatím neuvaţuje. Veškeré nové informace lze nalézt na stránkách 

www.zelenausporam.cz. 

Pro ekonomické zhodnocení solárních systému je nutné určit několik parametrů: 

 investiční náklady solárního systému, 

 provozní náklady solárního systému, 

 zisk z dodaného tepla do solárního systému, 

 cena energie a její předpokládaný růst, 

 úspora energie instalací solárního systému. 

Nejběţněji se realizuje solární systém na ohřev teplé vody, přitápění a vyhřívání 

bazénu [9], [12]. Příklad je řešen pro celoroční ohřev teplé vody pro rodinný dům s šesti 

osobami. 

4.1   Pořizovací náklady 

Pořizovací náklady solárního systému pro přípravu 500 litru teplé vody v 

rodinném domě. Na obr. 13 je zobrazena sestava čtyř solárních kolektorů Sun Wing T3 o 

ploše 8,08 m
2
, která je uvedena v řešeném příkladu. Solární soustava určena na rodinný 

dům pro celoroční ohřev navrţena a zrealizována firmou MEROPS s r.o. Seznam 

dodaného materiálu na celou solární soustavu podle podmínek dané smlouvou o dílo č. 

S02010/22 [19]. 
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Obr. 13  Sestava solárních kolektorů na rodinném domě 

Solární pole je tvořeno čtyřmi kolektory typu T3 Classic (SVT 161), českého 

výrobce solární techniky TWI spol. s r.o. Kolektory s vysoce selektivním povrchem 

zajišťují maximální absorbci přímého i difuzního solárního záření tvořící 60 % dopadající 

energie na zemský povrch. Výkon solárního kolektoru dle EN 12975-2 je 1,563 kW při 

záření 800 W.m
2
. Celková absorbční plocha solárních kolektorů je 8,08 m

2
. Plnící tlak v 

solárním (primárním) okruhu je 2,5 Bar. Součástí solárního systému bude nový 

zásobníkový ohřívač teplé vody s emailovou antikorozní ochranou o objemu 500 litru - 

HT 500 ERMR (SVT 3959). Zásobník je chráněn magneziovou anodou pro maximální 

prodlouţení ţivotnosti nádrţe. Voda v zásobníku je ohřívána maximálně na teplotu 

65 °C. Dodané součásti systému jsou vybrány dle seznamu výrobků a technologií, který 

je uveden na stránkách www.zelenausporam.cz. Sluneční kolektory T3 Classic (SVT 

161) s vysoce selektivní vrstvou jsou umístěny ve sklonu k vodorovné rovině 45° a 

odklonem od jíţního směru 15° JV. Stagnační teplota kolektorů T3 Classic je 194 °C, 

doporučuje se instalovat záloţní zdroje elektrické energie (pro oběhové čerpadlo 

solárního systému). Veškeré rozvodné potrubí solárního systému v rodinném domě je 

navrţeno měděné, Ø18x1,0 DIN EN 1057, případně provedení - nerez DN 16. Potrubí je 

opatřeno kaučukovou tepelnou izolací AEROFLEX. Doporučená tloušťka izolace v 

exteriéru je 19 mm, v interiéru je doporučená tloušťka 13 mm. Měděné spoje potrubí jsou 

provedeny lisováním, měkkým pájením, nebo svěrnými šroubeními. Veškeré 

komponenty pro solární systém (izolace, armatury) jsou v provedení pro max. 140 °C a 

vyšší. Teplonosnou kapalinou solárního okruhu je směs propylenglykolu a vody s bodem 

tuhnutí -33 °C např. Kolekton P Super. Provozní teplota primárního okruhu se pohybuje 

do 70 °C [19]. 

 Solární kolektory Sun Wing T3 Classic (SVT 161), 4 ks, technické 

parametry (viz tabulka 2). 

 

http://www.zelenausporam.cz/
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Tabulka 2  Technické parametry solárního kolektoru Sun Wing T3 [18] 

Vnější rozměry 2090 x 1081 x 105 mm 

Celková hmotnost 45 kg 

Rám 
Černě eloxovaná slitina AlMgSi 

0,5 

Účinná plocha 
absorbéru 

2,018 m
2
 

Krycí sklo 

Solární, ornamentální, tloušťka 
4 mm, bezpečnostní, součinitel 
prostupu solárního záření 90 %, 
obsah Fe2O3 = 0,05 %, EN 572-5 

Stavební sklo, B 130 83 B 
Bezpečnostní stavební sklo 

Izolace dna Minerální vlna tloušťka 50 mm 

Izolace boční Minerální vlna tloušťka 20 mm 

Těsnění 
EPDM a silikonové směsi, UV 

stabilizace 

Přípoje G 3/4 + plochá těsnění 

Celoměděný absorbér 
FlatWing s vysoce 

selektivním povrchem 

η+ eta plus  sunselect  
Tinox 

Absorbce 95,30 % 

Emisivita 5,00 % 

Zkušební tlak 10 Barů 

Provozní tlak 1-4 Bary 

Obsah 1 l 

Certifikace nezávislou 
zkušebnou ITW 

Stuttgart 

Dle EN12975-2 SOLAR 
KEYMARK 

Maximální účinnost η0 = 0,774 (77,4 %) 

Stagnační teplota (chod 
naprázdno) 

194 °C 

Na obr. 14 je řez plochého kolektoru, který je popsán výše. Řez kolektoru zleva: krycí 

hliníkový plech, izolační minerální vlna, měděný registr - trubky, absorbér - měděný 

plech, krycí sklo. Obvod tvoří hliníkový rám. 

Obr. 14  Řez kolektorem (zmenšený vzorek) 
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 Zásobník Hydrounit typ - HT 500 ERMR, objem 500 l, se dvěma 

teplovodními výměníky k ohřevu teplé uţitkové vody včetně čerpadlové 

stanice, regulace a elektroinstalace, kvalitní dvojitý smalt viz obr. 15. 

 

Obr. 15  Zásobník Hydrounit [18] 

 Montáţní sada pro uchycení 2 ks kolektorů. 

 Odvzdušňovací ventil pro solární a primární okruh. 

 Solární senzor PT 1000, měřící rozsah od -50 do +250 °C. 

 Jímka pro teplotní snímač. 

 Trubky solárních rozvodů - měděné. 

 Kaučuková izolace venkovní a vnitřní. 

 Expanzní nádrţe o objemu 25 l a 8 l odolné proti propylenglykolu. 

- tlak: 2,5 bar (primární), 6 bar (provozní max.). 

 Drţák expanzní nádrţe včetně nerezové hadice. 

 Termostatický směšovací ventil, teplotní rozsah 35-60 °C. 

 Teplonosná nemrznoucí kapalina na bázi propylenglykolu s bodem tuhnutí 

-33 °C. 

 Fitinky. 

 Elektromateriál. 

 Montáţ a doprava. 

Celkem s DPH 10 %……………………….152691 Kč 

4.2   Provozní náklady (roční) 

Předpokládané náklady na provoz tohoto systému za rok jsou pouze orientační. 

 Náklady na spotřebu elektrické energie oběhového čerpadla a řídící jednotky. 

 Náklady na výměnu teplonosné kapaliny. 
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 Servisní náklady. 

 Náklady na výměnu oběhového čerpadla. [9] 

Celkové provozní náklady……………..…cca 2000 Kč 

4.3   Předpoklad roční výroby (solární systém se čtyřmi kolektory) 

Pouţitý výpočetní program pro výpočet tepla pro přípravu teplé vody a solárních 

zisků byl pouţit software ze stránek SFŢP ČR - Zelená úsporám - Metodika pro výpočet 

zisků ze solárních soustav. 

Vstupní hodnoty: 

 denní potřeba vody na osobu - 40 l.den
-1

, 

 počet osob – 6, 

 teplota studené vody - 10 °C, 

 teplota teplé vody - 60 °C, 

 sráţka z tepelných zisků vlivem tepelných ztrát - 0,2, 

 přiráţka na tepelné ztráty přípravy teplé vody - 0,15, 

 sklon solárních kolektorů - 45°, 

 odklon od jíţního směru - 15° JV, 

 plocha absorbéru kolektorů - 2,02 m
2
, 

 počet kolektorů - 4 ks, 

 celková plocha absorbéru kolektorů - 8,08 m
2
, 

 optická účinnost kolektorů - 0,774, 

 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru - 3,614 W.m
-2

.K
-1

, 

 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru - 0,008 W.m
-2

.K
-2

. 

Výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody podle TNI 73 0302 

6

SVTVdenTV,

TVP,
106,3

)(
)1(

ttcVn
zQ      (kWh)  (1) 

kde QP,TV  je potřeba tepla pro teplou vodu  (kWh), 

 z - přiráţka pro zahrnutí tepelných ztrát souvisejících s přípravou teplé vody 

(centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace), dle tabulky - dokumentace 

Zelená úsporám - 0,15, 

 n - počet dní v daném měsíci, 

 VTV,den - průměrná denní potřeba teplé vody (při teplotním spádu 60/10 °C), stanoví 

se podle spotřeby, případně z měřené potřeby teplé vody  (m
3
.den

-1
), 

 ρ - hustota vody  (kg.m
-3

), 

 c - měrná tepelná kapacita vody  (J.kg
-1

.K
-1

), 
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 tSV  - teplota studené vody uvaţována celoročně 10 °C, 

 tTV  - teplota teplé vody uvaţována celoročně 60 °C. 

V tabulce 3 je patrno, kolik lze získat energie ze solárního systému pro tento 

příklad u rodinného domu. Předpokládané mnoţství vyrobené energie je 3856 kWh.rok
-1

. 

Tabulka 3  Výsledné hodnoty z programu pro bilancování solárních soustav pro potřeby 

Zelená úsporám [19] 

měsíc n tep tes GT,m ηk Ht,den HT,měs Qku,měs Qp,TV Qp,c Qss,měs Qss,přebytky 

1 31 -1,5 2,2 418 0,47 1,09 33,7 92 498 498 92 0 

2 28 0 3,4 489 0,52 1,94 54,4 166 449 449 166 0 

3 31 3,2 6,5 535 0,57 3,16 97,9 324 498 498 324 0 

4 30 8,8 12,1 527 0,61 3,92 117,7 417 482 482 417 0 

5 31 13,6 16,6 521 0,64 4,81 149 556 498 498 498 58 

6 30 17,3 20,6 517 0,67 5,25 157,5 614 482 482 482 132 

7 31 19,2 22,5 512 0,68 5,15 159,5 634 498 498 498 137 

8 31 18,6 22,6 515 0,68 4,66 144,5 576 498 498 498 78 

9 30 14,9 19,4 516 0,66 3,9 117 450 482 482 450 0 

10 31 9,4 13,8 488 0,61 2,37 73,3 260 498 498 260 0 

11 30 3,2 7,3 427 0,53 1,2 35,9 110 482 482 110 0 

12 31 -0,2 3,5 387 0,46 0,76 23,7 63 498 498 63 0 

celkem  1164 4262 5858 5858 3856 406 

Pouţité značení v tabulce: 

 n je určitý den v měsíci, 

 tep - teplota  (°C), 

 tes - venkovní teplota v době slunečního svitu  (°C), 
 GT,m - sluneční ozáření  (W.m

-2
), 

 ηk - účinnost kolektoru  (-), 

 HT,den - dávky slunečního ozáření za den  (kWh.m
-2

.den
-1

), 

 HT,měs - dávky slunečního ozáření za měsíc  (kWh.m
-2

.měs
-1

), 
 Qku,měs - vyuţitelný zisk kolektoru  (kWh), 

 Qp,TV - potřeba tepla pro teplou vodu  (kWh), 

 Qp,c - potřeba tepla v dané aplikaci  (kWh), 

 QSS,měs - vyuţité zisky solární soustavy  (kWh), 

 QSS,přebytky - přebytky ze zisku  (kWh). 

Obr. 16 znázorňuje graf ročního předpokladu vyrobené energie dle tabulky 16. V 

měsících od ledna do dubna, jak je patrné z tabulky, nebude výroba stačit a teplou vodu 

bude nutné dohřívat dodatečným zdrojem. Teprve začátkem dubna překročí výroba 

solárního systému potřebného tepla a drţí se zhruba do září. V letních měsících bude 

nadbytek tepelné energie, který nebude vyuţit a půjde na vrub ztrátám. Řešením je 

vyuţití ohřevu vody v bazénu. 
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Obr. 16  Průběh předpokládané vyrobené energie [19] 

4.4   Prostá doba splácení a cena energie 

Tato prostá doba splácení nám říká, za jakou dobu se investice do solárního 

systému vrátí. Velmi jednoduchý výpočet pro běţné zhodnocení v domácnosti bez 

uvaţování inflace. Pro tento typ výpočtu je nutné znát dobu životnosti (25 let), provozní 

náklady (cca 2000 Kč), investiční náklady (152691 Kč), stávající cena energie 

(4,61 Kč.kWh
-1

) [11], množství vyrobené energie (3856 kWh.rok
-1

). 

Ec

NNT
T

pž
s      (roky) (2) 

kde Ts je prostá doba splácení  (roky), 

 Tţ - doba ţivotnosti  (roky), 

 Np - provozní náklady  (Kč.rok
-1

), 

 N - investiční náklady  (Kč), 

 c - stávající cena energie  (Kč.kWh
-1

), 

 E - mnoţství vyrobené energie  (kWh.rok
-1

). 

Po dosazení všech hodnot do vzorce u tohoto solárního systému vyšla doba návratnosti za 

11,4 roků. 

Tato hodnota není zcela přesná, v praxi bude daleko situace příznivější. Hlavně ke 

změnám cen energie, které se kaţdým rokem zvyšují. Tím se urychlí návratnost investic 

ze solárního systému. V loňském roce byla moţnost dostat dotaci, která velmi pomohla 

zákazníkům k této velké investici. Nyní je tento program pozastaven a firmy to zcela jistě 

také pocítili na útlumu poptávek [19], [9]. 

t [měsíce] 

E
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h
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5   MONITOROVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYROBENÉ ENERGIE 

PRO OHŘEV TEPLÉ VODY U RODINNÉHO DOMU 

Na základě monitorování lze kontrolovat přínos dodaného tepla ze solárního 

systému za daný časový úsek. V tomto případě jde o období 1. 1. 2010 aţ do 31. 12. 2010 

u rodinného domu v Moravskoslezském kraji v obci Markvartovice z archívu firmy 

Merops, která poskytla data z tohoto rodinného domu (viz obr. 18). Monitorování 

rodinného domu je vidět na webových stránkách firmy Merops s r.o. Montáţ solárních 

kolektorů na střeše viz obr. 17 [19]. 

 

Obr. 17  Montáţ solárních kolektorů na střechu rodinného domu [19] 

Lokalita: 49°54'46.688"N, 18°14'19.077"E, Markvartovice, nadmoř. výška 242 m n. m. 

Maximální výkon systému: 9,378 kW (dle zkušebních testu kolektoru - EN 12975-2). 

Absorbční plocha: 12,12 m
2
. 

Orientace kolektorů: +10° od jihu. 

Měrný energetický zisk ze solárního systému - reálné vyuţití: 327 kWh.m
-2

.rok
-1

. 

Předpokládaný energetický zisk ze solárního systému - reálné vyuţití: 3969 kWh.rok
-1

 

(viz příloha 2, příloha 3 - vypočtené podle programu pro bilancování solárních soustav 

pro potřeby programu Zelená úsporám) [19]. 
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Obr. 18  Monitorování solárního systému u rodinného domu [on - line] [19] 

Seznam položek k solárnímu systému pro rodinný dům v obci Markvartovice 

 Solární kolektor Sun Wing T3 CLASIC - 6ks, vysoce selektivní úprava přírodní 

AlMgSi. 
 Akumulační nádrţ 800 l k ohřevu TUV a podpory topení stratifikací, 2x výměník 

solar, 1x nerez pro TUV. 

 Elektrovloţka 2,5 kW / 230 V. 

 Solární stanice, čerpadlo s plynulou regulací otáček. 

 Montáţní sada pro uchycení kolektorů na šikmou střechu, nad krytinu. 

 Odvzdušňovací ventil solárního okruhu. 
 Svěrné šroubení k solární stanici. 
 Řídící jednotka AMiNi2DS, plně programovatelná. 
 Teplotní snímač PT1000, 6 ks. 
 Jímka pro teplotní snímač G1/2", 6 ks. 
 Měděné trubky na solární rozvod. 
 Tepelná izolace potrubí AeroFlex. 
 Expanzní nádrţ odolná proti propylenglykolu. 
 Teplonosná nemrznoucí kapalina na bázi propylenglykolu s bodem tuhnutí -

33 °C, objem 25 l. 

 3cestný ventil s motorovým pohonem. 
 Fitinky. 
 Elektromateriál. 
 Elektrický průtokoměr VSG pro exaktní sledování průtočného mnoţství, 

jednopaprskový. 
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Získané teplo ze slunečního záření je pomocí teplonosné kapaliny odvedeno z 

kolektorů do akumulačního zásobníku. Výpočet zisku tepla a výsledná data se uchovávají 

v řídící jednotce. Celé monitorování je prováděno na základě vztahu: 

)( 12 SS ttcVQ      (J) (3) 

kde Q je tepelná energie  (J), 

 V - průtok kapaliny  (m
3
. s

-1
), 

 ρ - hustota teplonosné kapaliny  (kg.m
-3

),  

 c - měrná tepelná kapacita  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 tS2 - teplota teplonosné kapaliny přiváděné ze solární soustavy  (K), 
 tS1 - teplota teplonosné kapaliny přiváděné do solární soustavy  (K), 

 τ - časový úsek  (s) [8]. 

Vstupní data do výpočtu jsou získávána z průtokoměru a teplotních čidel před a za 

výměníkem akumulačního zásobníku. Měření se provádí v časovém intervalu několika 

sekund a pouze pokud je čerpáno teplo z kolektorů. Výsledné hodnoty jsou během dne 

sčítány a na konci dne je v řídící jednotce do paměti v archívu uloţena hodnota 

celkového denního zisku tepla viz příloha 1. Po sečtení hodnot během jednoho měsíce lze 

získat celkovou hodnotu, která je uvedena v tabulce 4 za kaţdý měsíc. V následujícím 

grafu viz obr. 19 je patrno, kolik tepelné energie získala solární soustava u rodinného 

domu za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010. V zimních měsících jsou hodnoty velice nízké, 

které nepokryjí ani ohřev teplé vody ani podporu přitápění. V měsíci květen je 

předpoklad vyššího zisku, ale jak je vidět v loňském roce je to právě naopak. Naměřená 

hodnota je ještě niţší neţ za měsíc březen. Tento značný pokles je způsoben velkou 

oblačností, deštěm a minimálním svitem během dne v Moravskoslezském kraji. 

TABULKA 4  Výsledné hodnoty za celý rok 2010 

 

Tento solární systém byl schopen za celý rok 2010 vyrobit celkem 4675,8 kWh 

viz tabulka 4, coţ je o 706,8 kWh více neţ byl předpoklad energetického zisku dle 

výpočtové metodiky zpracované k dotačnímu programu Zelená úsporám [19]. 
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Obr. 19  Mnoţství vyrobené energie za rok 2010 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části vysvětlení pojmu solární energie. 

Jaké má vlastnosti a moţnosti vyuţití. Proč je sluneční energie důleţitá, co umoţňuje 

lidské populaci a jaké přírodní pochody jsou pro ni určující. Faktory, které ovlivňují 

mnoţství sluneční energie a následně jsou zobrazeny mapy České republiky, na nichţ je 

vidět průměrný roční úhrn globálního záření, doby trvání slunečního svitu a počet 

jasných dnů za rok. 

K navrţení správného typu solární soustavy je velice důleţitá lokalita a informace 

o daném místě jaké klimatické podmínky zde panují. Teprve podle těchto údajů se 

navrhují nejvhodnější varianty a moţnosti nainstalování solárních systémů na objekt nebo 

konstrukci, která se upevňuje v případě, kdyţ není jiná moţnost instalovat solární 

kolektory přímo na střechu. Vkládají se např. na zábradlí balkonů, jako stínící prvek nad 

okny nebo přímo na stěnu jiţní fasády jako součást zateplovacího systému (vyuţití 

převáţně při přitápění solárním systémem). Poslední varianta je upevnění solárních 

kolektorů na kovovou konstrukci a poloţení na zem pokud není jiné východisko 

instalace. Na trhu je velké mnoţství firem, které nabízejí různé typy kolektorů od různých 

výrobců a v různé kvalitě. 

V práci je řešena finanční náročnost a ekonomická návratnost, která je uvedena na 

praktickém příkladu šestičlenné rodiny, která vyuţívá solární systém na ohřev teplé vody. 

Při posouzení celé investice a nákladů na provoz se pouţívá jednoduchý výpočet pro 

běţné zhodnocení v domácnosti bez uvaţování inflace. Tato prostá doba splácení říká, za 

jakou dobu se investice do solárního systému vrátí. U pouţitého příkladu je vypočtena 

návratnost investice za 11,4 roků z peněţní hodnoty 152691 Kč. Vypočtená hodnota není 

zcela přesná, v praxi je situace daleko příznivější. Zejména ke změnám cen elektrické 

energie, které se kaţdým rokem navyšují. Tím je návratnost investic do solárního 

systému urychlena. 

V závěru práce je řešen praktický příklad rodinného domu, ve kterém probíhalo 

monitorování mnoţství vyrobené energie pro ohřev teplé vody na základě řídící jednotky 

typu AMiNi2DS. Data za období od 1. 1. 2010 aţ 31. 12. 2010 získaná z řídící jednotky, 

jsou následně vyhodnocena. Monitorování bylo prováděno firmou Merops s r.o., která 

poskytla data do bakalářské práce. Cílem bylo zjistit, kolik je umoţněno vyrobit mnoţství 

energie na tomto solárním systému za klimatických podmínek v dané lokalitě. Po 

vyhodnocení za daný časový úsek vyšla výsledná hodnota 4675,8 kWh, oproti 

předpokládanému energetickému zisku vypočtenému dle dotačního programu, který je o 

706,8 kWh niţší. V příloze 1 je zobrazena tabulka, která je z monitorování jiţ upravena 

na kaţdý měsíc zvlášť, a výsledné hodnoty jsou vloţeny do tabulky 4. V grafu viz obr. 19 

lze vidět, jaký byl průběh získané energie během celého roku 2010.  
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