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Anotace  

Bakalářská práce je věnována problematice obnovitelných zdrojů energie. Následně 

se zabývám hlavně energií sluneční, jeţ byla hlavní náplní této práce. V práci je popsán jak 

systém vyuţití sluneční energie, tak i moţnosti uplatnění v praxi. Je přiblíţena 

problematika fotovoltaických panelů a solárních kolektorů.  Uveden je jednoduchý přehled 

znečištění ovzduší v celé České republice, i v kraji Moravskoslezském včetně měření. 

V závěru je shrnutý vliv znečištění na funkci kolektoru.  

 

 

Klíčová slova 

Solární energie, fotovoltaika, znečištění ovzduší, ţivotní prostředí, solární panel.   

 

 

Annotation  

This thesis concerns the renewable energy resources’ issues. Consequently, I mainly apply 

myself to solar energy, which is the primary objective of this Bachelor thesis. The system 

of solar energy utilization is described in this work, as well as possibilities of practical 

usage. The photovoltaic panels and solar collectors’ issues are specified. There is 

introduced the basic review of air pollution all over the Czech Republic, even in the 

Moravian-Silesian Region, including measuring. At the close, there is a summary of the 

pollution’s impact on the collector’s operation. 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce  

 

 Hlavním  zdrojem energie pro lidstvo je bezesporu elektřina. J.D. Bernal pravil: 

„Ve vědě více než v kterémkoli lidském oboru je třeba prozkoumat minulost, abychom 

pochopili přítomnost a ovládli budoucnost“ (Věda v dějinách I.). Pro ovládnutí 

budoucnosti v rámci energie je třeba důkladně studovat a zabývat se moţností vyuţití zcela 

přírodních  zdrojů. Zcela zdarma se nám nabízí vyuţití slunečního záření, vodní energie, 

půdního tepla,  jakoţto  dobře dostupných jevů,  které můţe v dnešní době člověk důkladně 

studovat a spojit tak umění přírody s vědeckými poznatky a moderními technologiemi, kde 

toto spojení bude mít za následek jedině příznivý vliv  pro budoucí generace. Tento objev 

bude slouţit pro zachování kvality přírodního  prostředí, ale ne však  na úkor kvality ţivota 

lidské společnosti. Jiţ v minulosti lidé dokázali vyuţívat přírodní dary ke svému prospěchu 

a tak je třeba se k těmto postupům  vracet, pokud chceme budoucím generacím zanechat  

kvalitní  ţivotní prostředí. Neznamená to však vrácení se do doby kamenné, ale pochopení 

a přetvoření přírodní energie pro naši potřebu. 

Energie je termín, který nás v současnosti provází na kaţdém kroku, zejména pak 

v posledních dvou stoletích. Lidstvo během této krátké doby prodělalo velmi rychlý vývoj 

díky ohromnému mnoţství energie, kterou dokázalo uvolnit a vyuţít ( Beranovský, 2004).  

Energie je však především termínem budoucnosti, neboť právě ona ukáţe, jak  si lidstvo 

dovede poradit se vzrůstající energetickou spotřebou. Vyuţívání fosilních a jaderných 

paliv je spojeno s ekologickými problémy (skleníkový efekt), které se spolu s vyčerpáním 

těchto přírodních zdrojů jeví jako globální a ekologický problém lidstva. Ale, kde brát 

energii? Tato otázka bude pro naši civilizaci stále důleţitější (Beranovský, 2004).  

Nemyslím si však, ţe by lidstvo zůstalo po vyčerpání fosilních paliv bez energie. 

Člověk je tvor všestranný a učenlivý, vynalézavý a velmi přizpůsobivý. Dokáţe vyvinout 

technologie, které zaručí udrţení kvality ţivota a přitom objeví nové způsoby vyuţití 

energie, které zaručí dalším generacím klidný ţivot. Jiţ naši předkové věděli, ţe energie je 
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spojena se schopností konat práci (Karamanolis,1996). Pokrok a energie spolu úzce 

souvisí.  

Téma své bakalářské práce jsem vybrala proto, ţe i my se snaţíme o  vyuţití 

přírodní energie ve svůj prospěch a ušetření nemalých částek spojených s dodávkami teplé 

vody. Jako kaţdý z nás i já patřím mezi kaţdodenní spotřebitele elektrické energie a 

v domácnosti ve které ţiji, jsme dali přednost vyuţití sluneční energie pro ohřev teplé 

uţitkové vody (TUV), jakoţto levnému způsobu ohřevu, proto je mi tato problematika  

blízká.  Je to nejlevnější způsob pořízení energie bez započítání pořizovacích nákladů, 

pokud bereme pouze to, ţe Slunce svítí  zadarmo. Energie je totiţ uskladněna kamkoliv se 

podíváte ve vodě, půdě, ale třeba i v uhlí. Proto jsem se rozhodla přiblíţit solární kolektory 

i fotovoltaické  panely, jako vhodný způsob zajištění ohřevu vody a výroby elektrické 

energie a zjistit, jaký vliv mají zcela běţné jevy na jejich účinnost.  

Celá práce bude strukturována do několika kapitol, v nichţ se zaměřím na současný 

stav vyuţití obnovitelných zdrojů v České republice (ČR). Rozvinutou částí pak bude  

zvláště fotovoltaika a solární systémy.  

2. Obnovitelné zdroje  

  Podle zákona 180/1995 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů) se 

obnovitelnými zdroji  rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiţ jsou 

energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, 

energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a 

energie bioplynu. 

2.1. Obnovitelné zdroje v České republice  

 V našich podmínkách k obnovitelným zdrojům vhodných po výrobu elektřiny patří 

zejména energie vodních toků, energie větru, přímá energie slunečního záření, biomasa, 

bioplyn, geotermální energie. Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme fosilní paliva a 

jadernou energii.  Na obrázku č. 1 je znázorněn stav  vyuţití obnovitelných zdrojů v České 
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republice k roku 2006. V současnosti je monitorováno nejvíce malých vodních elektráren 

(s výkonem do 10 MW) a solárních systémů.  

 Proč se stále mluví o obnovitelných zdrojích energie? Jiţ v úvodu jsme si 

uvědomili, ţe studium a pochopení jak vyuţít přírodní zdroje pro naši potřebu je důleţitým 

faktorem pro nás i budoucí generace. Pouţívání těchto poznatků má za následek šetrnější 

přístup k ţivotnímu prostředí, vymezení nových moţností, časem i levnější výrobu vlastní 

elektřiny pro chod klasické domácnosti, tak pro ohřev teplé uţitkové vody (TUV).  

Problémem, proč nemá kaţdá domácnost systém výroby energie, či pro ohřev teplé 

uţitkové vody je jeho pořizovací cena.  V dnešní době se cena sestavy kolektorů  pohybuje 

okolo 95 000 Kč a více. Při vyuţití dotace lze ušetřit aţ 55 000 Kč. 

Česká republika se zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny 

na 8% do roku 2010 a na 15% do roku 2030, bylo nutné také připravit návrh zákona o 

podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Návrh koncepce byl zpracován 

na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a zahrnuje celkem 8 variant, jako podklad 

k diskuzi (www.mpo.cz). Protoţe ani ta nejzelenější varianta nevyhovovala představám 

pracovníků Ministerstva ţivotního prostředí ČR, kteří mají ,,zelenou revoluci“ v pracovní 

náplni, byla jimi vypracována další vlastní varianta, která konečný podíl obnovitelných 

zdrojů zdvojnásobila (MŢP ČR : Scénář MŢP pro aktualizaci státní energetické koncepce 

ČR 2003.) 

 

Obrázek č. 1. Podíl obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2006 (www.cenia.cz) 
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2.2. Sluneční energie v České republice  

  

 Mnoţství sluneční energie, které lze vyuţít, závisí na lokalitě a klimatických 

podmínkách. Jedním z faktorů jsou samozřejmě délka slunečního svitu, poloha Slunce nad 

obzorem a energie dopadající na měrnou jednotku plochy. V ČR na 1m
2
 dopadá kolmo 800 

aţ 1300 kWh/rok. Rozloţení sluneční energie v ČR je uveden v následujícím obrázku č.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2. Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/m
2
] (www.chmi.cz) 

 

Česká republika má poměrně dobré podmínky pro vyuţití energie slunečního záření, 

přestoţe mnoţství sluneční energie v průběhu roku kolísá a její největší mnoţství dopadá 

v období, kdy je spotřeba tepla nejniţší. Od dubna do října dopadá 75 % solární energie a 

od října do dubna zbývajících 25 %. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se 

v našich podmínkách pohybuje rozmezí 1400 aţ 1800 h/rok (viz obrázek č 3). Nejmenší 

počet hodin má severozápad území, směrem na jihovýchod počet hodin narůstá. V 
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podmínkách České republiky je fotovoltaický systém s instalovaným výkonem 1 kW 

schopen dodat ročně 800 aţ 1000 kWh elektrické energie (Beranovský, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3. Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu [h] (www.chmi.cz) 

 

Sluneční spektrum je rozděleno do tří hlavních částí.  

Ultrafialové záření (UV) - s vlnovými délkami menšími neţ 390 nanometrů (nm), které 

před vstupem do zemské atmosféry tvoří asi 4 % energie celkového slunečního záření a jeţ 

je ze značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře. 

 

Viditelné sluneční záření - s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm vytvářející 

spektrum barev od fialové po červenou. Tvoří asi 45 % energie celkového slunečního 

záření před vstupem do atmosféry. 

 

Infračervené sluneční záření -  má vlnové délky větší neţ 760 nm a před vstupem do 

atmosféry tvoří přibliţně 51 % z toku energie slunečního záření. 
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3. Znečištění ovzduší v České republice  

 

 Znečištěné ovzduší existuje jiţ staletí. Kouř, popel, oxid siřičitý a ostatní zplodiny 

spalování jsou povaţovány za obecné zlo. Domněnka, ţe znečištěné ovzduší není jen 

zdrojem nepříjemností, ale můţe být i váţným nebezpečím pro lidské zdraví, je dnes běţně 

potvrzena (Herčík, 2006). Souvislost znečištěného prostředí a onemocnění typu primární 

rakovina plic, bronchitida, astma, alergické reakce je jiţ potvrzena. Člověk bez kyslíku 

nemůţe ţít, kromě tohoto prvku je však v ovzduší mnoho dalších plynů, par a aerosolů, 

které se na mnoha místech liší svou koncentrací a které je člověk nucen vdechovat. 

Některé z těchto látek jsou inertní (nereagují), jiné však mohou způsobovat nepatrné 

obtíţe, aţ těţké otravy (Herčík, 2006). Zcela čisté ovzduší neexistovalo nikdy. Přírodní 

pochody jako je rozklad uhynulých těl, lesní poţáry, eroze, výbuchy sopek a podobně měly 

za následek vnik tuhých emisí do ovzduší.  

 V současnosti je definováno a známo několik tisíc látek znečišťující ovzduší. 

Rozvojem průmyslu se začala koncentrace těchto látek zvyšovat hlavně ve městech vlivem 

rychle se rozšiřujícího se automobilismu a průmyslu.  

3.1. Základní pojmy v problematice znečištění ovzduší  

 

 Pojem znečišťování je vypouštění nebo vnášení látek do atmosféry, tento proces je 

dlouhodobý a má za následek  znečištění, coţ je jiţ stav, který je důsledkem původního 

děje. Emise nebo-li  úlety jsou látky ze zdrojů znečištění (komíny, průmysl, 

automobily…), jejichţ transport obstarává zemská atmosféra. Ta látky přenáší ve vrstvě 

atmosféry a při výskytu poblíţ přízemní atmosféry se látky stávají škodlivé pro člověka, 

přírodu, hmotné statky a jsou přejmenovány na imise. Po dopadu na zemský povrch 

znečišťující látky (ZL) nazýváme depozice. Často dochází ke změnám (konvezím) 

jednotlivých druhů látek na jiné, někdy jsou nebezpečnější neţ původní (Herčík, 2006). 

Podle současné legislativy existují 3 limity. Emisní limit která znázorňuje  nejvýše 

přípustné mnoţství znečišťujících látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování. 

Imisní limit znamená nejvýše přípustnou hmotnostní koncentraci znečišťující látky 

obsaţené v ovzduší. Depoziční limit je nejvýše přípustné mnoţství znečišťující látky 
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usazené po dopadu na jednotku zemského povrchu za jednotku času.  Limity existují jen 

pro některé látky mezi  neţ patří  (TZL, SO2, NOX, CO,VOC, NH3) (viz. Tabulka č. 1)  

Tabulka č. 1.: Imisní limity (pro ochranu zdraví lidí)  pro vybrané znečišťující látky (ZL) – 

aritmetický průměr (Herčík, 2006) 

 

 

 

 

 

3.2. Znečišťující látky jejich povaha a vlastnosti  

 

 Rozvojem průmyslu a novou dobou ve výrobě produktů pro lidskou činnost a 

existenci nezbytnou, začalo vznikat mnoho rozmanitých látek. Zde si přiblíţíme některé z 

nich.  

 3.2.1  Tuhé a kapalné znečišťující látky  

 

  Podle stability disperzního systému je dělíme na prachy a aerosoly. Pod 

pojmem prach se rozumí malé částice tuhých látek, které v klidném prostředí padají 

pádovou rychlostí odpovídající zákonům volného pádu (polétavé prachy, hrubé prachy, 

jemné prachy a různé nečistoty) (Herčík, 2006). 

 Slovem aerosol označujeme tuhé a kapalné částice, které po rozptýlení v klidném 

prostředí tvoří stabilní systém. Mají tedy zanedbatelnou sedimentační rychlost. Aerosoly 

vznikají disperzí mechanickou nebo tepelnou. Patří sem například kouře, dýmy atd. anebo 

kondenzací, kde se sráţí páry či reagují s ovzduším. Patří zde mlhy, opary atd.  Velikost 

polétavého prachu se pohybuje v rozmezí od 10 
-2 

do 10
2  

µm. Brownův pohyb je sledován 

u částic, které nemají pádovou rychlost  a zpravidla se jedná o částice menší neţ 0,1 µm, 



Monika Foltynová: Posouzení vyuţití slunečních kolektorů v praxi v závislosti na znečištění 

ovzduší.  

 

2011  8 

 

které ulpívají na zemském povrchu nebo na předmětu  (špiní oblečení, budovy..) (Herčík, 

2006).  

 Mnoţství spadlého prachu se označuje jako spád prachu a vyjadřujeme jej pomocí 

depozičního limitu. Hygienicky únosné mnoţství je stanoveno na 12,5 g/m
2
 za 30 dní (v 

přepočtu 150 t/km
2
 za rok) (Herčík, 2006).  

 Mnoţství polétavého prachu (aerosolu) se hodnotí pomocí imisních limitů, a to v 

µg/m
3
(viz tabulka č. 1.). Imisní limity pro polétavý prach jsou pro období 24 hodin – 50 

µg/m
3
 a pro období kalendářního roku – 20 µg/m

3 
(od roku 2010 sazba sníţena ze 40 na 20 

µg/m
3
) (Herčík, 2006). 

 Velikost částic a působení na člověka je individuální podle velikosti částice. 

Obecně je stanoveno, ţe částice menší neţ 5µm jsou při vdechu zadrţeny v dýchacích 

cestách. Částice o velikosti 0,25 aţ 5 µm vnikají aţ do konečných části plic tedy do 

plícních sklípků. A nakonec částice o velikosti menších neţ 0,25 µm se chovají podobně  

jako plynné částice. Klesá jejich retence v plicích a jsou z velké části vydechovány 

(Herčík, 2006).   

3.2.2. Plynné znečišťující látky  

  

 Plyny a páry se do ovzduší dostávají přirozenou cestou.  Jak jiţ bylo zmíněno 

v předchozí kapitole například výbuchem sopky, poţáry a jiné. Nicméně lidská činnost se 

podílí na znečištění dopravou, průmyslem, spalováním a například vytápěním domácností.  

 Hlavními znečišťujícími látkami jsou sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, 

sloučeniny kyslíku, sloučeniny uhlíku. Dále si jednotlivé sloučeniny přiblíţíme.  

Nejběţnější látkou, kterou řadíme mezi sloučeniny síry je oxid siřičitý (SO2). Řadí 

se mezi nejhlavnější znečišťovatele a to jak sílou,  tak mnoţstvím v ovzduší. Hlavní 

činností je spalování fosilních paliv, chemický průmysl při výrobě kyseliny sírové.  

 Oxidy dusíku NOx se vyskytují v atmosféře působením bakteriálních procesů, 

avšak tato část je zanedbatelná. Převáţná část pochází rovněţ ze spalování fosilních paliv 

při vysokých teplotách nebo z výfukových plynů automobilů.  
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 Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi (49,4%) je součástí kaţdé sloţky. 

Kyslík je slunečním zářením rozkládán s následným vznikem O3 a atomárního kyslíku 

které následně reagují s dalšími sloučeninami v atmosféře. Ozon O3 byl nazván svým 

objevitelem Schonbeimem v Basilej roku 1839 jako ozon (v řečtině - zapáchající). Je to 

plyn jedovatý a chemicky vysoce agresivní (Herčík, 2006)  

 Oxid uhličitý Co2 vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem 

organických látek apod. Není povaţován za znečišťující látku, avšak svým stoupáním je 

povaţován za skleníkový plyn.  

3.3. Znečištění v oblasti Ostravsko – Karvinska 

V níţe uvedeném grafu (viz. tabulka č.2 a graf č.1)  je znázorněno znečištění 

měřenými látkami ve stanici Karviná za celý rok 2009. V oblasti s největším znečištěním 

jak uvádí mapa znečištění (viz.obrázek č.3)  v  České republice, kde je znázorněn denní 

průměr rozptýlení částic PM10 ve dni 25.1.2010.  Pm10 jsou měřené částice, které projdou 

filtrem o průměru 10 µm. Mnoţství zachyceného prachu se stanoví gravimetrickým váţení. 

Tabulka č. 2:Průměrné měsíční hodnoty ZL uvedeno v µg/m
3
v Karviné za rok 

2009(www.chmi.cz) 

 

  

 

 

měsíc/látka SO2 No2 O3 PM10 

Leden 24,2 36,2 23,7 74,7 

Únor 16,8 29,9 34,3 49,9 

Březen 12 25,6 46,2 41,7 

Duben 8,2 23,9 73 47,5 

Květen 5,7 20,6 63,2 29,9 

Červen 4,4 17,2 55,5 24,9 

Červenec 6,1 16,9 62,3 27,4 

Srpen 8,3 19,5 56,9 32,9 

Září 7,6 23,9 40,5 42,2 

Říjen  8,9 25,3 23 42,3 

Listopad 13,4 29,9 22,1 51,2 

Prosinec  19,4 30,3 17,8 70,9 
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Graf č. 1: Grafické znázornění průměrných hodnot znečištění za rok 2009  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

Obrázek č.3 -  Hodnota PM10 v České republice ke dni 25.1.2010 (www.chmi.cz)  
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3.3.1 Legislativa v ochraně ovzduší  

 

 Po vstupu České republiky do Evropské unie (EU)  je zapotřebí  plnit  směrnice 

týkající se ochrany ovzduší.  

 V současné době je stále platný zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 

některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší). V druhé polovině roku 2010 se očekává jeho 

novelizace. 

Platné vyhlášky  :  

 Vyhláška 337/2010 Sb.,  o emisních limitech a dalších podmínkách provozu 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé 

organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 

 

Vyhláška 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární 

zdroje z hlediska ochrany ovzduší 

Vyhláška 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Vyhláška 209/2004 Sb., o bliţších podmínkách nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty  

Vyhláška 279/2009 Sb.,  o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných 

skleníkových plynů 

Vyhláška 355/2002 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví emisní 

limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze 

skladování a distribuce benzínu 

Vyhláška 362/2006 Sb.,o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování 
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Vyhláška 455/2006 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu pouţívaných pro 

vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 

Vyhláška 553/2002 Sb.,  se kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně stacionárních 

zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování provozování krajských a místních 

regulačních řádů, způsob a  rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády: 

146/2007 Sb., Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  

206/2006 Sb., Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek pro 

spalování odpadů  

351/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší. Způsob přípravy  provádění emisních inventur a emisních projekcí ve 

znění nařízení vlády 417/2003 Sb. 

372/2007 Sb., Nařízení vlády o národním programu sniţování emisí ze stávajících 

zvláště velkých spalovacích zdrojů  

417/2003 Sb., Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č 351“2002 Sb., 

kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob 

přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí  

615/2006 Sb., Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (www.mzp.cz)  

4. Solární energie  

 Dopad  sluneční energie na naši planetu je tisíckrát větší, neţ lidstvo v současné 

době potřebuje. Na zemský povrch dopadá 1,7.10
17

kW. Je to velký energetický potenciál, 

který hýbe atmosférou, oceány a zajišťuje zdroj energie pro veškeré ţivotní funkce 

organizmů. Cena sluneční energie je nulová a v porovnání s fosilními palivy je její 
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vyuţívání ekologicky nejšetrnějším způsobem výroby energie. Je proto paradoxní, ţe se 

zabýváme myšlenkou nedostatku energie pro budoucí generace. Přemýšlíme, jak efektivně 

a levně dostávat mnoho energie za málo peněz. Sluneční paprsky dopadající na naši Zemi 

jsou levnou, celoroční variantou jak tuto energii dostat, aniţ bychom stavěli další 

elektrárny. Proč nevyuţít to, co se k nám dostává samo a zdarma a vymýšlet všemoţné 

způsoby výroby nové energie.  

5. Fotovoltaika  

 

Fotovoltaický jev objevil v roce 1839 francouzský fyzik Alexandre Edmond 

Becquerel. První fotovoltaický článek však byl sestrojen aţ v roce 1883 Charlesem 

Frittsem, který potáhnul polovodivý selen velmi tenkou vrstvou zlata. Jeho zařízení mělo 

pouze jednoprocentní účinnost. V roce 1946 si nechal patentovat konstrukci solární článku 

Russel Ohl. Současná podoba solárních článků se zrodila v roce 1954 v Bell Laboratories  

Při experimentech s dotovaným křemíkem (záměrné znečištění čistého křemíku tří nebo 

pětimocnými určitými prvky podle poţadované vodivosti materiálu) (Karamanolis,1996)  

byla objevena jeho vysoká citlivost na osvětlení. U dotovaných polovodičů se počet 

volných nosičů proudu a tudíţ i vodivost mění s teplotou silně pouze při velmi nízkých 

teplotách , protoţe k jejich vybuzení stačí velmi málo energie (Karamanolis, 1996). Na 

začátku sedmdesátých let se fotovoltaické články dostaly z laboratoří a z kosmického 

prostoru i na zem. Z velké části díky ropným společnostem těţícím v Mexickém zálivu 

(www.wikipedia.cz).  

Pokud chceme vyrábět elektrickou energii v současné době nám trh nabízí řadu 

fotovoltaických panelů, které vyuţívají přeměnu sluneční energie na elektrický proud. 

Běţně se v dnešní době setkáváme s fotovoltaickými články v kalkulačkách, v hodinkách a 

zahradních lampách. Jeden cm
2
 dává proud okolo 12 mW (miliwattů). Jeden metr čtvereční 

slunečních článků můţe dát v letní poledne aţ 150 W stejnosměrného proudu. Sluneční 

články se zapojují bud' za sebou, abychom dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 

0,5 V), nebo vedle sebe tak, abychom získali větší proud. Spojením mnoha článků vedle 

sebe a za sebou vzniká sluneční panel (www.alternativni-zdroje.cz).  
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 V minulosti se fotovoltaické panely na rodinných domech či jiných objektech 

nevyskytovaly moc často. Lidé byli skeptičtí  a nevěnovali tomu mnoho pozornosti. 

Panovalo mnoho mýtů okolo fotovoltaiky. Jedním z nich byla například obava, ţe kdyţ 

bude pod mrakem fotovoltaický článek nepracuje. Dnešní solární systémy začínají 

pracovat jiţ při intenzitě dopadajícího záření v hodnotě 200W/m2, coţ je pětina běţné 

hodnoty v letním dni. Při zataţené obloze svítí rozptýlené světlo, to představuje aţ 40% 

výkonu fotovoltaické elektrárny (www.solvin.cz).  Dá se tedy říci, ţe v letních a 

slunečných dnech nemusí být výkon takový jako v zimních chladných měsících.   

Fotovoltaika je dynamicky se  rozvíjející  odvětví na světě. Průměrný roční nárůst 

je od roku 1990 15% (www.solarhaus.cz).  

5.1. Fotovoltaický jev, fotovoltaický článek  

 

 Je základním stavebním prvkem fotovoltaického systému. Probíhají v něm 

fotovoltaické jevy. Zapojením mnoha článků  (viz. Obrázek č. 4.)  k sobě,  nám vzniká 

fotovoltaický panel (viz obrázek č. 5).  
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Obrázek č. 4: Fotovoltaický článek o výkonu 1 watt (www.nemakej.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Fotovoltaický panel složený z  mnoha monokrystalických článků 

(www.eurosystem.cz) 

 

Fotovoltaický článek funguje na principu dopadu fotonů na polovodičový p-n 

přechod a dochází k uvolnění a hromadění volných elektronů (viz. obrázek č 6.).  

Křemík (Si) má čtyři valenční elektrony. Jestliţe je příměsí pětimocný prvek –např. 

antimon Sb – je na krystalickou mříţku zabudován místo čtyřmocného pětimocný prvek. 

Pro vazbu jsou nutné však pouze čtyři. Pátý elektron antimonu se nezúčastní  a krouţí 

kolem atomu Sb ke kterému je jen slabě vázán. Stačí jen malá energie, aby byl od něj 

odtrţen. Tím se vytvoří volný záporný nosič. Takto dotovaný křemík označujeme 

polovodičem typu n, protoţe jeho vodivost je způsobena převáţně negativními nosiči – 

elektrony. V tomto případě je antimon nazýván donorem (z latinského ,,donare“- dávat).  

Jestliţe je křemík dotován prvkem trojmocným, např. indiem, který se podílí jen 

třemi elektrony, čtvrtý chybí. Chybějící elektron můţe být dodán ze sousední vazby, avšak 

vytvoří se díra ve valenčním pásmu, která se můţe volně pohybovat a způsobuje vodivost 
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materiálu. Vodivost křemíku je tedy způsobena především děrami, nosiči s kladným 

nábojem a označujeme tento polovodič typem p (pozitivní).  

Křemík typu n, tak typu p jsou samy o sobě ohmicky odporové, jiná situace nastává 

pokud se tyto materiály dotknou. Mezi nimi vznikne hraniční vrstva, přes kterou v 

 důsledku rozdílů koncentrací mohou volně procházet jak díry, tak nosiče.(Karamanolis, 

1996)  

Výkon  se udává v jednotce Wp (watt- peak). Tato jednotka je vlastně jednotkou 

špičkového výkonu panelu za ideálního letního dne. Ideální letní den je definován jako  

výkon panelu v průběhu června v době okolo poledne při teplotě 25ºC a je-li panel 

orientován na jih. Panely produkují stejnosměrný proud vhodný  pro dobíjení akumulátorů 

nebo jej lze přes měniče převádět na proud střídavý a dodávat do veřejné sítě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Princip činnosti fotovoltaického článku včetně popisu vrstev 

(www.techczech.cz) 
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5.2. Fotovoltaický panel  

 

V první řadě  je dobré si uvědomit rozdíl mezi článkem, modulem a  panelem, coţ 

nám pomůţe pochopit jednoduché grafické rozdělení (viz. Obrázek č. 7). 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Rozdělení systémů (www.cez.cz) 

Panely respektive články jsou vyrobeny převáţně z 1mm destičky sloţené 

z křemíku a dalších materiálů o rozměrech přibliţně 10x10 cm. . V dnešní době se vyrábí 

několik typů. Rozlišujeme monokrystalické vyrobené z jednoho krystalu s pravidelnou 

krystalickou mříţkou (viz obrázek č. 8), mají větší účinnost, avšak jsou méně vyuţívané 

zejména proto, ţe mají menší účinnost při rozptýleném světle. Jsou tedy vhodné pro 

systémy otáčející se přímo za sluncem a přijímající  kolmo dopadající záření. Účinnost 

modulu je 15-17%.  

Polykrystalické jsou sloţeny z mnoha různě orientovaných krystalů (viz obrázek. č. 

8). Jejich účinnost se pohybuje v rozmezí 12-15%. Svou čtvercovou  plochou jsou více 

vyuţívané, dokáţou  vyuţít rozptýlené světlo, proto jsou vhodné pro stacionární zdroje. Od 

monokrystalického ho rozeznáme podle barvy má zpravidla tmavě modrou barvu, kdeţto 

monokrystal je černý aţ tmavě hnědý.  Oba typy panelů mají ţivotnost okolo 30 let. 

Amorfní panel má ţivotnost 25 let. Svou účinností dosahuje sotva 10%,  jsou čistě černé a 

jedinou výhodou je pořizovací cena. Pro stejný výkon jako panely  uvedené  předtím, by 

musel  být na 2x větší ploše.  
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Obrázek č. 8: Rozdělení monokrystalického, polykrystalického a amorfního panelu podle 

vzhledu (www.techczech.cz) 

 

5.3. Zapojení fotovoltaického panelu  

 

Jádrem fotovoltaické elektrárny, jejíţ zjednodušené schéma je uvedeno na obrázku 

č.9, jsou solární (fotovoltaické) panely, jeţ musejí být vzájemně vhodně propojeny. 

Elektřina získaná z těchto panelů je vedena do měniče napětí, který ji transformuje na 

síťové napětí 230V (viz obrázek č. 10, 11).  Výkupní ceny elektrické energie byly u 

malých fotovoltaických elektráren (do výkonu 30 kW) sníţeny z původních 12,85 Kč/kW 

na 12,25 Kč /kW (- 4,67%). U zařízení s vyšším výkonem (do 100kW) z 12,79 Kč/kW na 

12,15 Kč/kW (- 5%) (www.eru.cz). U nově připojených elektráren v roce 2011 klesne 

výkupní cena o více jak 50%.  

 Kilowatt (kW) je násobná jednotka wattu a jednotka výkonu. Výkon o velikosti 

jednoho kilowattu odpovídá 1 000 wattům. 1 watt je roven jednomu joulu energie  za 

sekundu nebo taky jednomu Newton meteru za sekundu. Jeden watt se dá rozumět 

v běţném ţivotě pohotovostnímu reţimu jednoho domácího spotřebiče.  
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Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu pouţití. Panely 

jsou instalovány zpravidla na jiţní střechy a fasády budov, popřípadě na volnou plochu 

nebo na technické stavby jako protihlukové bariéry. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Solární článek  ( www.ekowatt.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Schéma zapojení systému s akumulací energie (www.vyjmecnedomy.cz) 
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Obrázek č. 11: Schéma zapojení a distrubice elektrické energie (eee.fotovoltaicke-solarni-

elektrarny.cz) 

6. Solární kolektory  

  

 Nejjednodušším způsobem jak vyuţít sluneční energii je postavit do cesty  

slunečním paprskům solární kolektor.  

6.1. Základní části solárního systému 

Standardní solární soustava na aktivní vyuţití sluneční energie většinou obsahuje: 

 kolektory slunečního záření 

 nosnou konstrukci 

 akumulační nádobu (solární zásobník) 

 výměník 

 oběhové čerpadlo 

 potrubí a izolaci 

 elektronický regulátor 
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 expanzní nádobu 

 ostatní součásti  

 Základním stavebním prvkem slunečního kolektoru je absorbér, coţ je například 

plochá deska s neodrazivým povrchem a trubicemi pro odvod teplonosného média. 

Většinou vody s přidáním ekologické nemrznoucí směsi. Uloţením absorbéru pod 

skleněnou desku vznikne solární kolektor (viz. obrázek č. 12), který vyuţívá 

,,skleníkového efektu“. 

 

 

 

  

 

  

Obrázek č.12: Ukázka zasklení kovového absorbéru do složeného rámu 

(www.solarobchod.cz) 

 

Kolektory dělíme z hlediska teplonosného média na kapalinové a vzduchové (viz 

obrázek č. 13).  

 

Absorbéry přeměňují sluneční záření na tepelnou energii, která je pomocí 

teplonosného média odváděna do místa okamţité spotřeby nebo akumulována v zásobníku. 
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Obrázek č. 13: Rozdělení částí kolektoru (www.tzb-info.cz) 

Pokud se podíváme na dělení podle typu konstrukce, tak se můţeme na našem trhu 

setkat především s plochými (viz. obrázek č. 14) nebo trubicovými kolektory.  

 Ploché (deskové) kolektory – základním parametrem je absorpce a emisivita. Tyto 

vlastnosti určují účinnost kolektoru.  Pro zasklení se pouţívá solární sklo, které propouští 

oproti běţnému celé spektrum  záření, má lepší tepelně  izolační vlastnosti a  je vytvrzené 

proti nárazu krup do určité velikosti. Selektivní povrchy dokáţí sluneční záření nejen 

důkladně  pohltit, ale také omezují zpětné vyzařování tepla. Účinnost je 75 – 85% 

(www.ecomont.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Konstrukce plochého kolektoru (www.tzb-info.cz) 
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 Trubicové (vakuové)  kolektory – Vyuţívají vysoce selektivní absorbéry. Účinnost 

je mezi 70- 80 %.  Rozdíl je v konstrukčním provedení. Rozeznáváme dva hlavní druhy 

Heat pipe ( tepelné trubice) a U- pipe ( přímoprůtočné U trubice).  

 Heat pipe – tyto kolektory je nutné pokládat pod úhlem 25º – 80 º. Energie 

získaná se slunce se přenáší z absorberu naneseného na stěně vnitřní 

skleněné trubice hliníkovou lamelou na centrální měděnou uzavřenou 

trubku, která je naplněná mediem na bázi lihu. Medium se vypaří a putuje 

do jímky ve vrchní části trubky, kde při předání tepla zkondenzuje a steče k 

novému cyklu. Teplo předané v jímce tepelné trubice prostoupí stěnou 

jímky a přestoupí do druhé jímky – jímky v trubce okruhu nemrznoucí 

směsi. Teprve po té se energie dostane na určené místo. Z tohoto popisu 

vyplývá, ţe velkou část energie pohltí velké mnoţství energetických 

přestupů, zejména ty, které jsou realizovány malou teplosměnnou plochou. 

Spolu s horším dílenským zpracováním levnějších modelů zejména 

asijských výrobců tak tato konstrukce vede k ne příliš dobré efektivitě 

těchto solárních kolektorů (www.ecomont.cz) .  

 U - pipe – tyto kolektory se mohou pokládají jakkoli, třeba i vodorovně. 

Hliníková lamela předává získanou energii z absorberu naneseném na 

vnitřní skleněné trubici přímo měděné trubce, ve které proudí nemrznoucí 

směs. To znamená, ţe v kaţdé skleněné trubici je trubka, vedoucí dolu a 

nahoru, tedy tvoří „U“. Ve vrchní části solárního kolektoru je tato trubka 

napojená na rozdělovač a sběrač. Předností vakuových trubicových 

solárních kolektorů je vyšší teplota, kterou jsou schopné dosáhnout, 

uplatnění tedy naleznou zejména tam, kde je třeba přitápět na vyšší teplotu, 

okrajově pak pro absorpční chlazení, či průmyslové aplikace.   

Solární zásobník je srdcem solární soustavy. Vzhledem k tomu, ţe zisky ze 

slunečního záření jsou stálé, ale jsou nepravidelné jak v průběhu roku, tak i dne, je 

zásobník nedílnou součástí celého solárního systému. Pro systémy určené pro ohřev teplé 

uţitkové vody (TUV) se pouţívají zásobníky větší. Důvodem je dostatečné mnoţství 

akumulované energie pro ohřev v době, kdy je svit. Doplňkově se ohřívá elektřinou při 

nedostatku sluneční energie.  
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Bliţší popis zapojení celého systému je uveden v grafickém znázornění (viz 

obrázek č. 15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 15.: Schéma zapojení solárního systému s popisem jednotlivých částí  

(www.neosolar.cz) 

 

6.2. Výběr vhodných lokalit a zásady pro dimenzování  

 

 Sluneční systém pracuje nejlépe pokud je navrţen pro skutečné místní podmínky 

(dimenzováním, umístěním kolektoru a způsobu vyuţití). Je důleţité znát spotřebu teplé 

vody (pokud je systém určen pro ohřev TUV), zda bude ohříván bazén a další údaje.  

 Počet hodin slunečního svitu a intenzita slunečního záření, která se mění podle 

znečištění atmosféry (město, venkov) jsme si pro Českou republiku jiţ přiblíţili  
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předchozích kapitolách. Vliv venkovních teplot a jiných nepříznivých vlivů zejména 

námraza určují tepelné ztráty.  

 Orientace kolektorů se v naších podmínkách doporučuje pod úhlem 45º vycházíme 

z rozdílných úhlů v zimě okolo 60º  a v létě okolo 30º (obrázek č. 16). Sluneční záření by 

mělo dopadat kolmo. Vhodná orientace je na jihozápad, protoţe v odpoledních hodinách je 

niţší pravděpodobnost výskytu podzimních mlh.   

Orientace a sklon panelů    Zisk energie /m
2
/rok  

Jiţní orientace, sklon 90°     700 kW  

Jiţní orientace, sklon 20° - 60°   1 000 kW 

Vodorovná plocha, sklon 180°     850 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Znázornění sklonů panelů a jejich účinnost (www.vyjmecnedomy.cz) 

Dalším důleţitým aspektem je nosnost střechy, ne kaţdá konstrukce unese námi 

vybraný typ celého systému. Pokud tedy nevyhovuje stav střechy můţeme pouţít nosné 

konstrukce na zahradě, altánu, garáţi (viz obr.17). Měli bychom však brát v úvahu, ţe 

délka potrubí by měla být také co nejkratší, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.  
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Obrázek č. 17. : Příklad umístění panelů na střechu altánu (foto: Monika 

Foltynová) 

 

6.3. Účinnost a ztráty solárních kolektorů  

 

 Při vyuţití slunečního záření je nutno brát v úvahu jeho sezonní změny. Na to je 

třeba pamatovat je-li v technické dokumentaci uvedeno, ţe celoroční zisk  kolektoru o 

ploše 1,5 m2 je např. 1100 kWh. Výrobce či dodavatel uvádí samozřejmě pravdivé údaje, 

ale spotřebitel si musí uvědomit, zda bude schopen zisk vyuţít. Je nutné si uvědomit, ţe 

největší výkon nastává přes letní měsíce, tedy v době nejintenzivnějšího svitu. Není ale 

pravidlem, ţe vysoká teplota znamená vysoký výkon. Opak je v mnoha případech pravdou. 

Kolektory snáze přijmou rozptýlené světlo při niţších teplotách.  

 Část  záření se dopadajícího na kolektor se ztrácí odrazem na skle nebo absorpcí 

(viz obrázek č. 18). 
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Obrázek č. 18:  Ukázka ztrát energie (www.econet2012.cz) 

 

V minulosti jsem se zabývala moţností solárních panelů na Střední zemědělskou 

školu v Českém Těšíně v rámci mezinárodní konference o trvale udrţitelném rozvoji. Ze 

zjištěných dat a výpočtů jsem usoudila, ţe není vhodné instalovat solární kolektory 

například na školy s omezeným provozem během letních dnů. V tyto dny je produkce 

největší, avšak v takovémto prostoru není vůbec vyuţita, protoţe jsou prázdniny. 

Technický návrh byl tedy shledán zcela nevyhovujícím. Proto je nutné si uvědomit 

k jakému účelu chceme tento alternativní způsob vyuţít. Jiná situace by nastala, pokud by 

ke škole byl připojen bazén s letním provozem, v takovém případě by kolektory byly více 

neţ vhodné, pro omezení nákladů spojených s  ohřevem vody v bazénu.  

Z grafického znázornění je patrné, ţe výkon uváděný prodejcem není zcela 100%. 

Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na  ztrátu energetického potenciálu. Patří mezi ně 

ztráty při odrazu, vedení, emisní ztráty a sníţena účinnost vlivem přírodních vlivů jako je 

sníh, mlha atd. Proto počítejme s účinnosti maximálně okolo 65%.  
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6.4. Měření pro zjištění funkčnosti kolektoru 

 

 Měřením lze získat reálný pohled na funkci daného kolektoru, případně systému, 

tzn. skutečnou účinnost či tepelný zisk, s určitou přesností závislou na metodice měření, 

přesnosti pouţitých čidel a způsobu zpracování naměřených dat. Měření lze provádět jako 

laboratorní za jasně definovaných a opakovatelných okrajových podmínek nebo jako 

provozní měření, většinou probíhající na celém systému během určitého období (www.tzb-

info.cz) . Zkušební metody a výpočtové postupy pro určení ustáleného nebo ustáleného 

tepelného výkonu solárních kapalinových tepelných kolektorů poskytuje norma ČSN EN 

12975-2:2001. Jsou to metody pro provádění zkoušek ve venkovním prostředí při 

přirozeném slunečním záření a přirozeném či simulovaném větru. Pro provádění zkoušek 

ve vnitřním prostředí při simulovaném záření a větru. Dále norma poskytuje zkušební 

metody a výpočtové postupy pro určení jak ustálených, tak celodenních výkonových 

parametrů pro solární kolektory za proměnlivých podmínek počasí. 

 Pro komplexní popis chování solárního kolektoru je nutné znát tři parametry. 

Tepelnou účinnost (určuje, jak kolektor pohlcuje záření a ztrácí teplo). Časová konstanta 

(určuje vliv tepelné kapacity kolektoru). Modifikátor úhlu dopadu (určuje vliv úhlu dopadu 

slunečního záření)  

Tepelná účinnost kolektoru  

Základní metodou zkoušení solárních kolektorů je vystavení provozovaného 

kolektoru účinkům slunečního záření a měření vstupní teploty Tin a výstupní teploty Te 

teplonosné látky spolu s měřením jejího hmotnostního průtoku. 

Zkouška časové konstanty kolektoru 

Časová konstanta, vyjadřující tepelnou setrvačnost kolektoru vlivem tepelné 

kapacity jeho částí, je definována jako čas potřebný ke změně teploty teplonosné látky na 

výstupu z kolektoru o 63,2 % z celkové hodnoty teplotní změny z původní teploty na 

novou ustálenou po skokové změně dopadajícího slunečního záření či vstupní teploty. 
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Časová konstanta závisí na provozních podmínkách, především na průtoku teplonosné 

látky kolektorem (www.tzb-info.cz) . 

Zkouška modifikátoru úhlu dopadu 

Vliv úhlu dopadu slunečního záření na výkon solárního kolektoru vyjadřuje modifikátor 

úhlu dopadu Kθ. Závislost součinu propustnosti zasklení kolektoru a pohltivosti absorbéru 

τα na úhlu dopadu se u různých kolektorů liší. Modifikátor je definován jako poměr. Kde 

index n značí kolmý úhel dopadu.  

 

                                          

6.5 Matematické vztahy pro výpočty  

 

Tepelná bilance kolektoru  při ustálených podmínkách. 

Qk = Qs – Qz,o – Qz,t   

Qs  dopadající  výkon slun. záření   Qs = G.Ak 

Qz,o   optické ztráty     Qz,o = Qs - Qsta 

Qz,t  tepelné ztráty     Qz,t = U.Ak (tabs – te) 

Qk  tepelný výkon kolektoru    Qk = M×c×(tk2 – tk1) 

 Účinnost kolektoru. 

 =  -   

 propustnost slunečního záření zasklení [-] 

  pohltivost slunečního zářeni absorberu [-] 

U  součinitel prostupu tepla kolektoru [W/m2.K] 

tabs  střední teplota absorberu [°C] 

te         teplota okolí [°C] 
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 Laboratorní a provozní měření poskytuje různé typy informací. V laboratoři je 

moţné určit jmenovitý tepelný zisk za jednoznačně daných podmínek  danými 

standardními metodami a tedy porovnat různé typy kolektorů od různých výrobců.  

Provozní měření nám udává reálný tepelný zisk solárního kolektoru za skutečných 

podmínek, avšak v delším časovém intervalu, většinou během měsíců či let.   

7. Vliv znečištění na funkci kolektoru 

 

 Jiţ v kapitole o znečištění ovzduší na Karvinsku byla uvedena tabulka naměřených 

hodnot znečištění v průběhu celého roku 2009 (viz graf č.2 a tabulka č.3.). 

 

Tabulka č. 3:Průměrné měsíční hodnoty ZL v Karviné za rok 2009, uvedeno v 

µg/m
3
(www.chmi.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měsíc/látka SO2 No2 O3 PM10 

Leden 24,2 36,2 23,7 74,7 

Únor 16,8 29,9 34,3 49,9 

Březen 12 25,6 46,2 41,7 

Duben 8,2 23,9 73 47,5 

Květen 5,7 20,6 63,2 29,9 

Červen 4,4 17,2 55,5 24,9 

Červenec 6,1 16,9 62,3 27,4 

Srpen 8,3 19,5 56,9 32,9 

Září 7,6 23,9 40,5 42,2 

Říjen  8,9 25,3 23 42,3 

Listopad 13,4 29,9 22,1 51,2 

Prosinec  19,4 30,3 17,8 70,9 
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Graf č. 2: Grafické znázornění průměrných hodnot znečištění za rok 2009 

 

 Ze zjištěných hodnot můţeme vyčíst, ţe se stav znečištění zvyšuje s příchodem 

zimy a tedy se začátkem období zvýšené energie na vytápění. Pro nás důleţitým 

ukazatelem je v současnosti hodnota PM10. Ta zastupuje prašnou frakci v ovzduší menší 

neţ 10 µm . S příchodem chladnějších dnů, tedy  v období od října se hodnota zvedá 

úměrně se sniţující teplotou. Pokles nastává aţ v období jara tedy v období března aţ 

dubna. U ostatních hodnot kromě O3, se stejná situace opakuje i u SO2, NO2.  Ozon naopak 

v letních měsících nabývá na hodnotách.  

 Teplota a sráţky  jakoţto faktory ovlivňující funkčnost kolektoru jsou uvedeny 

v následujícím grafu č. 3 a tabulce č. 4.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

µ
g/

m
3

Průměrné měsíční hodnoty znečištění v 
Karviné 

SO2

No2

O3

PM10



Monika Foltynová: Posouzení vyuţití slunečních kolektorů v praxi v závislosti na znečištění 

ovzduší.  

 

2011  32 

 

  

Graf č. 3.: Průměrné hodnoty srážek a teplot v moravskoslezském kraji za rok 2009. 

 

Tabulka č. 4: Průměrné hodnoty teplot a srážek v moravskoslezském kraji za rok 2009 

 

 

Teplota/  

°C 

srážky/ 

mm 

Leden  -3,3 34 

Únor  -1,3 68 

Březen  2,3 111 

Duben  11,1 13 

Květen  12,8 93 

Červen  14,8 164 

Červenec  18,6 117 

Srpen  17,8 53 

Září  14,2 23 

Říjen  6,9 103 

Listopad  5,7 62 

Prosinec  -0,9 54 
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 V předchozí kapitole jsme si uvedli, ţe přirozená ztráta účinnosti kolektoru je asi 

35% (běţně je uváděna 65% účinnost).  Děje se tak vlivem ztráty tepla při vedení a  

odrazem. Mimo jiné má vliv na funkčnost i prostředí ve kterém se kolektor nachází. Špatné 

dimenzování, či celkové nastavení a sestavení systému můţe mít za následek ne zcela 

100% výkon. Při nastavení systému na větší objem, neţ jsme schopni vyuţít, dochází ke 

kumulaci a následné ztrátě. Proto je nutné si uvědomit jak tento systém, ať uţ určený na 

ohřev TUV nebo na výrobu elektřiny sestavíme. Jak jiţ bylo zmizeno nemá cenu instalovat 

kolektory do budov, kde v obdobích nejvyššího výkonu tuto alternativu nevyuţijeme. 

V rodinných domech je moţné nahromaděné teplo vyuţít na ohřev bazénu, či topení, to 

však ve většině komerčních budov nelze.  

 Vliv prostředí se do jisté míry podílí na fungování. Celková doba slunečního svitu 

v České republice je 1400 aţ 1800 hodin za rok. Při zajištění nejideálnějších podmínek  lze 

získat velmi velký výkon.  I při relativně chladném počasí můţe být funkčnost zcela 

vyhovující. Některé zdroje uvádějí, ţe dokonce můţe být i lepší neţ za horkých letních 

dnů, kdy na absorbér nedopadá rozptýlené světlo. Jedinou překáţkou však můţe být sníh, 

který tvoří na kolektoru jakousi nepropustnou membránu a sniţuje tak celkový výkon. 

Znečištění nemá na kolektor  takový vliv, který by naše pouţívání omezoval či jsme byli 

schopni pozorovat změny ve výkonu. Snad jen v laboratorních testech by musel být 

kolektor čistý včetně čidla pro správnost výsledků.  Větší omezení pro fungování se zdá 

být oblačnost a celkově malý svit. Oblaka mohou odráţet 30-60 % přicházejícího záření a 

pohlcovat 5-20 %; v případě husté oblačné vrstvy můţe být při povrchu jen 10 % z 

dopadajícího záření. Technologie jde však stále dopředu a tak i účinnost panelů bude čím 

dál vyšší.  

V České republice se nevyplatí stavět obří solární elektrárny. Avšak podmínky pro 

soukromé vyuţití, či vyuţití v menších měřítkách jsou plně dostačující. Zajímavou 

variantou jak tyto články respektive panely vyuţít je architektura. Orientace a vzhled 

budovy ušetří mnoho energie na vytápění, pokud vyuţijeme teplo a světlo přicházející ze 

Slunce, které svítí zdarma. Zabudování panelů jiţ v návrzích například jako střechu nebo 
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část zdi, je zajímavou alternativou. Ne však všude se dá experimentovat, vše závisí na 

celkovém projektu a oblasti.  

Závěr 

 

V této práci jsem přiblíţila moţnost vyuţití nejčastěji u nás vyuţívaných 

alternativních zdrojů příjmu energie z prostředí. Solární a fotovoltaické panely. V České 

republice jejich vyuţívání roste kaţdým rokem.  Výkupní ceny elektrické energie byly u 

malých fotovoltaických elektráren (do výkonu 30 kW) sníţeny z původních 12,85 Kč/kW 

na 12,25 Kč/kW (- 4,67%). U zařízení s vyšším výkonem z 12,79 Kč/kW na 12,15 Kč/kW 

(- 5%).  V roce 2011 klesne výkupní cena ovšem skoro aţ o 50%. Coţ odradí mnoho 

investorů, ale pevně věřím, ţe se i přesto Slunce stane vyuţívaným zdrojem energie. 

Obchodníci neočekávají pokles poptávky naopak čekají nárůst. Proč spalovat fosilní 

paliva, kdyţ můţeme vyuţít energii, která nás doprovází kaţdý den při kaţdém našem 

kroku a je zcela nevyuţita. 

Neberu v úvahu jiné alternativní zdroje, jako jsou výroba energie z vody, větru, 

geotermální.  Zaměření bylo čistě na energii ze Slunce.  Zjistila jsem, ţe samotné 

znečištění nemá vliv natolik velký, aby ovlivňoval ve velké míře funkčnost. Jediným 

zdrojem omezení je vrstva sněhu, která tvoří jakýsi závěs  a nepropouští tak velké 

mnoţství záření. Z vlastní zkušenosti vím, ţe v zimních měsících je vţdy nutné přitápět. 

Závěrem bych chtěla dodat, ţe ve vyuţívání alternativních zdrojů je Česká republika hodně 

pozadu oproti například Švédsku. Nicméně je snaha o vyšší pouţitelnost, to jak ze strany 

státu, tak i ze strany lidí samotných. Okolo sebe můţeme vidět panely na mnoha místech, 

aniţ bychom si často uvědomovali, ţe to panely vlastně jsou. Příkladem můţe slouţit 

kostel sv. Petra a Pavla  v Salemu-Neufrachu v Něměcku, kde je z panelů na střeše 

vyobrazen kříţ. Zabudovávání panelů do architektury se stává velmi oblíbeným, avšak jak 

jsem se jiţ zmínila, ne všude jsou ideální podmínky. Celková úvaha zda sluneční energii 

vyuţívat, či nikoli závisí na mnoha faktorech. Jednak na vyuţitelnosti, velikosti objektu, 

kapacitě, rozvodech atd. Ač to můţe znít děsivě je to dobrá investice, která i při vyšších 

nákladech ušetří tisíce za energii. Okolo nás se většinou na rodinných domech solární 
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panely objevují čím dál častěji. Informovanost  a chuť lidí narůstá a i materiály, různé 

výstavy a informace na internetu podporují tento nárůst.  

Česká republika kaţdoročně zaznamenává nárůst vyuţití alternativních zdrojů a 

počítá se se stálým zvyšováním. Můţeme jen doufat, ţe lidé začnou více pečovat o své 

ţivotní prostředí, tak jako pečují o sebe nebo o svůj domov. Mým přáním je, aby pochopili, 

ţe  oni jsou součástí celku a říkat si, tohle nebo tohle nemá cenu je špatný návyk. Při 

pobytu ve Švédsku jsem měla moţnost setkat se s přístupem lidí jak k energiím, tak ke 

zpracování odpadů, třídění atd. Celkově, Švédsko působí velmi čistě a moderně. Doufejme 

tedy, ţe i my se jednoho dne dočkáme takového prostředí a osvěty, ţe se nebudeme muset 

stěhovat jinam.   
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