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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních zdrojů, zejména však sluneční 

energií. Teoretická část se zaměřuje především na rozdělení těchto zdrojů a jejich základním 

popisem. Pozornost je soustředěna především na sluneční energii, její vyuţití a základní 

rozdělení solárních systémů. Praktická část práce je věnována konkrétní aplikaci solárního 

systému pro rodinný dům, který je dimenzován pro čtyřčlennou domácnost. Sluneční energie 

je v tomto modelovém příkladu převáděna na teplo, které je následně vyuţito pro celoroční 

ohřev vody v domě. Obsahem druhé části práce je i návrh solárního systému s konkrétními 

komponenty tvořící celý solární systém pro ohřev vody v domácnosti. V posledních 

kapitolách je uveden přehled zisků solárního systému s ekonomickým hodnocením a 

návratnosti vloţených finančních prostředků  

 

Klíčová slova: alternativní zdroj, sluneční energie, solární kolektor, solární systém 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The thesis deals with alternative sources, especially solar energy. The theoretical part focuses 

on the division of sources and its basic description. Attention is mainly concentrated on solar 

energy, its use and division of basic solar systems. The practical part is devoted to a particular 

application of the solar system for a family house which is designed for a four-member 

household. Solar energy is a model example that converted into heat which is then used for 

year-round hot water in the house. The content of the second part is a project to the solar 

system with specific components constituting the entire solar system for domestic hot water. 

The last chapter gives an overview of the solar system profits with economic evaluation and 

return on invested funds. 

 

Key words: alternative sources, solar energy, solar collectors, solar system 
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1 ÚVOD 

Zásobování energií se na začátku nového tisíciletí stalo stěţejním globálním 

problémem lidstva. Celosvětový růst populace a její stoupající potřeby vedou k postupnému 

vyčerpání relativně dostupných a bohatých zdrojů surovin.  

Trend nárůstu spotřeby energie je neúměrný ke stavu zásob tradičních zdrojů o jejíchţ 

vyčerpatelnosti lze diskutovat, nicméně je pravdou, ţe jsou v budoucnu konečné. Nepříznivé 

vyhlídky pro další generace jsou ještě umocňovány negativními vlivy většiny energetických 

procesů na ţivotní prostředí. Je stále zřetelnější, ţe je nanejvýš alarmující, aby se jiţ 

v současné době co nejvíce vyuţívaly všechny dostupné alternativní zdroje . 

Při zachování současné spotřeby energie (500.10
15

 MJ) by se za příštích sto let zvýšila 

spotřeba sedmkrát. Jediné schůdné řešení pro lidstvo představuje zvyšování účinnosti 

přeměny energie z obnovitelných zdrojů. 

Ţádný z alternativních zdrojů však nelze přeceňovat a ani podceňovat. Je nutné znát 

jejich hranice, tedy umět ocenit jejich výhody i nevýhody. Přeceňování obnovitelných zdrojů 

je spojeno s nedostatkem informací a zkušeností, coţ můţe vést i ke zpomalení jejich rozvoje. 

Solární energetika je jedno z odvětví, které registruje rychlý nárůst produkce. Nejedná 

se však o ţádný nový obor, jak by se mohlo jevit, ale má za sebou jiţ více neţ půl století 

vývoje.  

Po nízkém vyuţití solární energie v osmdesátých letech začala solární příprava teplé 

vody nabývat zvýšenou měrou na významu. V letních i zimních měsících je teplá voda 

potřebná pro celou domácnost, navíc v létě je sluneční energie velké mnoţství, a proto je 

velmi výhodné vyuţívat teplo ze Slunce pro přípravu teplé vody. V posledních letech byly 

roční přírůstky 30-50  % kolektorových ploch v ČR. Solární ohřev na nízké úrovni 

zaznamenal uplatnění jak v oblasti domácností, tak v průmyslu. Velký podíl solárních soustav 

je instalován v domech pro jednu či dvě rodiny, kde se zhruba 80 % energie spotřebuje na 

vytápění a přípravu teplé uţitkové vody. 

V našich podmínkách je moţno aktivní sluneční systémy doporučit zejména pro jiţ 

zmíněný ohřev teplé uţitkové vody či ohřívání bazénů, avšak energie ze Slunce má i jiné 

uplatnění. Jedna se například o vytápění budov v zimním období, i kdyţ tento způsob není 

moţno uplatnit pro klimatické pásmo, ve kterém se nachází Česká republika, neboť v zimě je 

u nás nedostatek slunečního záření. Výjimkou jsou pouze investičně náročné systémy 

s dlouhodobou akumulací tepla získaného v letních měsících. Široké pole působností má 

sluneční energie i v tzv. pasivním slunečním vytápění, při kterém budova sama záření 

zachycuje, nebo hybridní systémy s energetickou fasádou. 

Cílem diplomové práce je podat teoretický základ a popis konstrukčního řešení 

slunečního systému, který je aplikován pro klimatické podmínky České republiky. Početní 

postupy jsou pouţity pro fiktivní rodinný dům obývaný čtyřčlennou rodinou. Diplomová 

práce je doplněna souborem tabulek se všemi potřebnými údaji o energii slunečního záření 

dopadající na povrch Země na 50 
o
 severní šířky. 
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2 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE A JEJICH 

ROZDĚLENÍ 

Alternativní zdroje energie jsou často nazývány zdroji obnovitelnými. Termín 

obnovitelný zdroj energie je v podstatě nesmyslný, protoţe zdroj samotný, nemůţe být 

obnoven. Vzhledem k tomu se častěji v odborné literatuře dává přednost slovnímu spojení bez 

slova zdroj – tzn. obnovitelná energie. Rozdíl mezi obnovitelnou energií a alternativní energií 

je značný. Pod pojmem alternativní energie jiţ rozumíme energii, která vznikla odlišným 

způsobem neţ energie z klasických zdrojů (spalování fosilních paliv, štěpení jaderného 

paliva). Termín obnovitelný zdroj energie se často uţívá proto, ţe alternativní zdroje se (na 

rozdíl od fosilních) díky slunečnímu záření obnovují.  

Mezi alternativní zdroje lze tedy podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. zařadit 

nejen energii větrnou, vodní, sluneční a geotermální, ale také energii získanou z biomasy a 

bioplynu. Tyto energetické zdroje lze vyuţívat pro výrobu elektrické energie nebo také 

energie tepelné. Mezi největší pozitiva alternativních zdrojů energie patří jejich ekologická 

nenáročnost – proto také Evropská unie prosazuje jejich pouţívání jako jeden ze základních 

bodů Evropské politiky v rámci boje proti sníţení skleníkových plynů[1, 6, 23]. 

2.1 Větrná energie 

Větrná energie se řadí, spolu s vodní energií, mezi nejpouţívanější způsob vyuţívání 

alternativních zdrojů energie. Vítr, pomocí kterého jsou poháněny větrné elektrárny vzniká 

díky rozdílné intenzitě dopadajícího slunečního záření, a tím nestejnoměrnému zahřívání 

vzduchu v blízkosti zemského povrchu.  

Větrná elektrárna vyrábí elektrickou energii pomocí proudícího vzduchu, který otáčí 

lopatkami vrtule. Aby se vrtule dala do pohybu, musí být lopatky zkonstruovány tak, aby 

jejich vztlak byl vyšší neţ aerodynamický (třecí) odpor. Mechanická energie při otáčení se 

pomocí hřídele spojené s generátorem převádí na elektrickou energii. Takto získaná elektrická 

energie se pak dodává do elektrické sítě.  

V posledních letech se české firmy, specializující na výstavbu těchto zařízení, 

předhánějí se nejen v získávání vhodných lokalit, ale také v samotné výstavbě větrných 

elektráren, protoţe platí zákon, který výrobcům energie z větrných elektráren zajišťuje na 

15 let výhodné, pevné výkupní ceny takto ekologicky vyrobené elektrické energie. V České 

republice ale není mnoho lokalit, které jsou vhodné pro výstavbu těchto elektráren.  

Při výběru vhodné lokality je nutné dbát zejména na dostatečnou průměrnou roční 

rychlost větru. Tyto podmínky splňují zejména státy, které leţí v nadmořských výškách kolem 

600 m.n.m. Dnešní technologie však pokročila natolik, ţe i státy s niţší nadmořskou výškou 

mohou vyuţívat síly větru a tedy vybudovat si svou síť větrných elektráren, přičemţ střední 

rychlost větru nesmí klesnout pod 6 aţ 8 m.s
-1

. V České republice patří mezi vhodné oblasti 

zejména Českomoravská vrchovina, část oblasti Krušných Hor a také oblast Jeseníků. Velká 

část vhodných lokalit jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti – tam je výstavba 

takových zařízení neţádoucí a zakázána. V souvislosti s větrnými elektrárnami se, ale také 

hovoří o mnoha jejich nevýhodách – zejména hlučnosti provozu a tím způsobené komplikace 

týkající se plašení zvěře, nebo ohroţení volně ţijícího ptactva. To jsou ale jedny z mála 

nevýhod, které by mohly vrhat špatný stín na výstavbu větrných elektráren. Detailní popis 

vrtule větrné elektrárny je popsán na následujícím obrázku pod textem. [1, 6, 7, 9]. 
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Obr. 1  Popis větrné elektrárny [14] 

2.2 Energie vody 

Energie vody se pouţívá k různým účelům jiţ z dob dávno minulých. V počátcích se 

energie vody vyuţívalo k dopravě a později i k pohonu různých mechanismů. Dnes se energie 

z vodních zdrojů pouţívá zejména k výrobě elektrické energie. Voda patří ve světovém 

měřítku k nejdůleţitějším alternativním zdrojům, kdy se vyuţívá její potenciální a kinetické 

energie.  

Kinetická energie (pohybová) je ve vodních tocích dána rychlostí proudění - ta je 

závislá na spádu toku. Vyuţití této energie je moţné vodními stroji rovnotlakými, které jsou 

zaloţeny na rotačním principu. Aby byl schopen stroj převzít energii z vody, je zapotřebí, aby 

obvodová rychlost stroje byla niţší, neţ je rychlost proudění. V případě, ţe obvodová rychlost 

je stejná jako rychlost proudu vody, pak lopatky stroje pouze ustupují proudu bez moţnosti 

převzetí energie a jakéhokoli zatíţení. Otáčky těchto zařízení jsou malé, a proto se zařazují 

mezi stroje s nízkou rychloběţností (pomaluběţné stroje). U rovnotlakých strojů je tlak 

vyvinutý na lopatky vyvolaný poloviční obvodovou rychlostí, neţ je rychlost proudění, a je 

po celé cestě předávání energie stejný. Charakteristické pro tyto stroje je částečný ostřik, to 

znamená, ţe voda vstupuje do turbíny jen v některé její části, ale nezahltí celý obvod plynule.  

Energie potenciální (tlaková) vzniká v důsledku gravitační síly. Princip spočívá 

v tom, ţe voda teče vhodným přivaděčem přirozeným způsobem z vyšší úrovně hladiny na 

niţší úroveň. Rozdíl těchto dvou potenciálních energií pak vytváří tlak, který se vyuţívá ve 

strojích nazývaných přetlakové (reakční) [7, 9, 23]. 

V České republice ale nemá její vyuţití takový význam a to zejména z důvodů malých 

spádů českých toků. V ČR se vodní elektrárny podílejí na celkovém instalovaném výkonu 

přibliţně 17 %, ale na výrobě elektrické energie pouze 4–6 %. Vodní elektrárny je moţno 

rozdělit malé vodní elektrárny tzn. elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW a velké 

elektrárny, k jejichţ stavbě se dnes jiţ přistupuje jen zřídka. Podíl jednotlivých druhů 

elektráren (podle výkonu) na výrobě elektrické energie v ČR je znázorněn na obrázku 2. Dále 

lze vodní elektrárny rozdělit podle principu vyuţití vody na akumulační, přečerpávací, 

průtočné a přílivové, které se ovšem pouţívají zejména v přímořských oblastech. Základním 

prvkem kaţdé vodní elektrárny je turbogenerátor, coţ je zařízení, které se skládá z turbíny a 

generátoru, umístěných na společné hřídeli. 
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Obr. 2  Podíl vodních elektráren (podle výkonu) na výrobě el. energie v ČR [6] 

Akumulační elektrárny jsou zařízení, které jsou stavěny tam, kde je shromaţďována 

velká zásoba vody (např. přehrady). Umístění akumulační elektrárny můţe být různé – buď 

můţe být zabudována přímo do tělesa hráze (zobrazeno na obrázku 3), nebo můţe být 

umístěna mimo něj (např. v podzemí). Vţdy záleţí na konkrétních podmínkách - zejména 

spádu, tvaru terénu, mnoţství zadrţované vody apod. Tyto elektrárny lze dále rozdělit podle 

velikosti spádu na  

o nízkotlaké – výška spádu je menší neţ 25 m 

o středotlaké - výška spádu je 25 aţ 100 m  

o vysokotlaké - výška spádu je nad 100 m 

 

 

Obr. 3  Akumulační elektrárna zabudovaná v tělesu hráze [9] 

Přečerpávací elektrárna je speciální typ elektrárny, která se skládá ze dvou nádrţí. 

První nádrţ je umístěna na vyvýšeném místě, zatímco druhá je umístěna v údolí. Obě tyto 

nádrţe jsou propojeny potrubím, kterým v případě potřeby proudí voda z horní nádrţe. Voda 

prochází přes turbínu, která je hřídelí spojena s generátorem a tím je vyráběna elektrická 

energie. V případě zvýšeného odběru elektrické energie je moţné těmito elektrárnami pokrýt 

špičkové zatíţení sítě. Mimo špičku, kdy je dostatek elektrické energie se naopak přečerpává 

voda ze spodní nádrţe zpět do horní a elektrárna je opět připravena pro další vyuţití ve špičce. 
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Mezi hlavní výhody těchto elektráren patří skutečnost, ţe přechod mezi jednotlivými reţimy 

(čerpání nebo výroba elektrické energie) trvá obvykle jen 3 aţ 6 minut. Proto jsou elektrárny 

schopny pokrýt okamţitou potřebu elektrické energie během několika minut.  

Průběžná (průtočná) elektrárna je budována na dostatečně vydatných tocích. 

Dostatečné mnoţství vody je jedna z nutných podmínek pro fungování tohoto typu elektrárny, 

protoţe pracuje bez akumulačního (zásobního) prostoru. Tyto elektrárny jsou zpravidla 

budovány u jezů. Mezi hlavní výhody vodních elektráren patří jejich nenáročnost na ţivotní 

prostředí - neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu, nezatěţují povrchové či podzemní vody 

těţbou, dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové a vysoce bezpečné [7, 9, 23]. 

2.3 Geotermální energie 

Zemské teplo – takto je v mnohé literatuře označována geotermální energie. Tato 

tepelná energie, která vzniká rozpadem radioaktivních částic v hloubi země, je při dnešních 

technologických moţnostech relativně dobře vyuţitelná. Pojem geotermální energie pochází 

z řeckého jazyka, ze slov „GEO“ a „THERMO“ které znamenají země a teplo - neboli teplo 

z hlubin země. Pod povrchem Země, se nachází velké mnoţství tepelné energie, které lze 

srovnat se zásobami fosilních paliv, ale vyuţitelná je jen jeho část. Vzhledem k praktické 

nevyčerpatelnosti této formy energie, ji lze zařadit mezi obnovitelné zdroje energie, i kdyţ se 

sama prakticky neobnovuje.  

Geotermální energii lze rozdělit na energii vázanou na geotermální vody nebo na 

suché horniny. V případě energie vázané na teplo geotermálních vod, si lze představit 

zejména podzemní vody, nacházející se v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách, typické 

zejména pro Island a jiné, vulkanicky aktivní oblasti, jako typické gejzíry vyvěrající na 

povrch, které lze přímo vyuţít (např. pro výrobu elektrické energie v geotermálních 

elektrárnách, kdy se horká voda vyvěrající na povrch vyuţívá k přímému pohonu turbín na 

jedné hřídeli s generátorem). V České republice, jsou v dostupných vrstvách zemského 

povrchu především zdroje nízkoteplotní, které nejsou vhodné k přímému vyuţití, ale musí se 

zde pouţívat různých technologických zařízení, které se nazývají tepelná čerpadla. 

Tepelná čerpadla lze pouţít k získávání energie nejen z geotermálních vod a hornin 

v hlubinách země, ale lze je také vyuţít k získávání energie z vod na zemském povrchu a 

vzduchu kolem nás. Tepelná čerpadla se vyznačují zejména ekologickou nenáročností a jsou 

také finančně výhodná. Při dnešních (stále rostoucích cenách) energií, je ekonomická 

návratnost investice související s pořízením a provozem tepelného čerpadla v řádu 7 aţ 10 let.  

Tato zařízení dokáţou vyuţít nízkoteplotního zdroje a takto odebranou energii pak na 

termodynamickém principu mění v tolik potřebné vyuţitelné teplo. Tepelná čerpadla lze 

rozdělit na několik systémů a to systémy vzduch-voda, voda-voda, země-voda [1, 6, 9, 26]. 

Jako zdroj energie u čerpadla typu vzduch - voda slouţí okolní vzduch, jak je patrné 

z obrázku 4-a. Toto tepelné čerpadlo lze vyuţívat aţ do venkovních teplot – 15°C, přičemţ ale 

jeho výkon výrazně klesá. Čerpadlo se skládá ze dvou jednotek, vnitřní a venkovní. Venkovní 

jednotka čerpá okolní vzduch, jehoţ tepelná energie je předávána cirkulujícímu chladivu 

v tepelném výměníku. Ve vnitřní jednotce dochází k předávání tepelné energie z chladiva 

vodě, která slouţí k vytápění. Dalším typem je čerpadlo voda – voda (zobrazeno na obrázku 

4-b). Tento typ čerpá tepelnou energii z vody (povrchové nebo podzemní). Toto čerpadlo 

dosahuje nejlepších topných faktorů, ale voda musí být v dostatečném mnoţství a kvalitě. 

Teplo je odebíráno vodě o stabilní teplotě okolo 10°C, která je čerpána jedním vrtem, pak 

prochází přes výměník a zpět je vracena druhým vrtem. Čerpadlo země – voda získává 

tepelnou energii z půdy a to díky plošným kolektorům nebo tzv. hlubinným kolektorům 

(zobrazených na obrázku 4-c). Hloubkách, do kterých se kolektory umisťují bývá teplota 
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země stabilní, a proto je tento typ čerpadel vyuţitelný v podstatě se stejný tepelným faktorem 

po celý rok [4, 6, 16]. 

 

Obr. 4  Tepelné čerpadlo typu a) vzduch-voda, b) voda-voda, c) země-voda [6] 

2.4 Biomasa a bioplyn 

Biomasa je hmota, která je původně rostlinného či ţivočišného charakteru. Je však na 

místě dodat, ţe za jiţ zmíněnou hmotu nelze povaţovat biomasu přeměněnou na fosilní 

paliva, coţ je materiál vzniklý před dávnou dobou, ale jen materiál vzniklý činností rostlin 

v době geologicky současné. Je-li řeč o energetických zdrojích, biomasu představují například 

zemědělské zbytky, dřevní odpad, sláma, ale i exkrementy uţitkových zvířat. Biomasu lze 

rozdělit podle několika hledisek – podle původu nebo podle stylu vyuţití. Podle původu se 

dále člení na biomasu odpadní, kam lze zařadit zejména odpady z lesní činnosti, odpady 

zemědělské výroby, odpady z potravinářských provozů, organický odpad z průmyslu apod. 

Dalším typem je biomasa získávaná záměrně, kam lze zařadit produkty zemědělské výrobní 

činnosti (např. cíleně pěstované rostliny). 

Podle stylu vyuţití se dělí na biomasu suchou a mokrou (vlhkou). Mezi suchou 

biomasu se řadí zejména dřevo, sláma, kůra apod., zatímco mezi vlhkou biomasu můţeme 

zařadit např. tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou tzv. kejdu, která 

je výchozím produktem při výrobě bioplynu, coţ bude popsáno v následujícím textu [1, 

10,14,]. 

Biomasu lze zakoupit také zpracovanou do tzv. pelet, které se získávají vysokotlakým 

lisováním jiţ zmíněného materiálu a jsou znázorněny na obrázku 5. Peletky jsou velmi šetrné 

k ţivotnímu prostředí, neboť při jejich spalování nedochází ke zvyšování obsahu 

skleníkových plynů. Vzniklé emise CO2 jsou pohlcovány dalšími rostlinami při procesu 
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zvaném fotosyntéza. Jako odpadní produkt při spalování vzniká pouze malé mnoţství popela, 

který se navíc můţe znovu pouţít jako hnojivo. Jedná se tedy o plně obnovitelný zdroj 

energie.  

 
 

Obr. 5  Pelety z biomasy[14] 

Biomasu lze spalovat ve speciálních kotlích, tzv. zplyňovacích kotlích na biomasu. 

Tyto kotle pracují tak, ţe biomasa je nejprve zplyněna a vzniklý plyn se teprve potom spaluje. 

Výhodou tohoto principu je moţnost velmi kvalitní regulace teploty, kterou lze srovnat s kotli 

plynovými. Ve zplyňovacích kotlích na biomasu lze topit kusovým dřevem, peletami, 

briketami, pilinami, štěpkou, kůrou a jejich kombinacemi. Příklad takového kotle na biomasu 

je znázorněn na obrázku 6. Výhřevnost těchto paliv nejde jednoznačně vyčíslit, protoţe tato 

hodnota je proměnná, s ohledem na druh biomasy a zejména také na obsah vlhkosti. 

Výhřevnost biomasy se pohybuje v rozmezí hodnot přibliţně 12 MJ.kg
-1

 u sena a slámy aţ do 

přibliţně 22 MJ.kg
-1

 u bioplynu z kejdy [1, 13]. 

 

Obr. 6  Kotel na biomasu [11] 

Bioplyn je směsí CH4 (metanu), CO2 (oxidu uhličitého) a dalších plynů (H2, N2, 

H2S…apod.).  Vzniká při rozkladu organické hmoty metanogenními bakteriemi při procesu 

nazývaném anaerobní fermentace (proces bez přístupu kyslíku).  Jako organická sloţka při 

tomto procesu slouţí biomasa např. exkrementy hospodářských zvířat promísené s vodou - 

kejda, fytomasa, rostlinné zbytky (stonky kukuřice, bramborová nať, sláma, zbytky travin a 

dřevin), odpady z průmyslu apod. Tento proces je moţno uplatnit u kaţdého typu biomasy, u 

některých je ovšem nevýhodou pomalejší proces (např. sláma, piliny apod.). Samotný bioplyn 
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je vyráběn v uzavřených nádrţích tzv. bioplynových stanicích. Bioplynová stanice je pro 

ilustraci zobrazena na obrázku 7 [11]. 

 

Obr. 7  Bioplynová stanice [28] 

V bioplynové stanici probíhá veškerá činnost bez přístupu kyslíku. Vsázka (biomasa) 

je v bioplynové stanici zahřívána – teplota v bioplynové stanici se pohybuje v rozmezí mezi 

37  C a 60 C. Proces, při kterém metan vzniká je celkem sloţitý a podílí se na něm mnoho 

druhů bakterií, skládá ze se 4 různých fází. Po ukončení všech 4 fází procesu vznikne bioplyn, 

který obsahuje přibliţné mnoţství látek, uvedených v tabulce 1. Jak je patrno z této tabulky, 

bioplyn obsahuje také látky, které v tomto plynu nejsou ţádané z důvodu agresivního 

působení na bioplynovou stanici (její strojní zařízení) a proto je potřeba z tohoto plynu 

odstraňovat [1, 9, 10, 26]. 

Tab. 1  Sloţení bioplynu [28] 

Plyn Obsah [%] 

Metan 40 - 75 

Oxid uhličitý 25 - 55 

Vodní pára 0 - 10 

Dusík 0 - 5 

Kyslík 0 - 2 

Vodík 0 - 1 

Čpavek 0 - 1 

Sulfan 0 - 1 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_p%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan
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2.5 Sluneční energie 

Slunce představuje ve vesmíru pouze jednu z mnoha miliard hvězd, má však pro ţivot 

na Zemi nenahraditelný význam.  Je základem takřka všech přírodních dějů. Veškerá energie, 

kterou Slunce produkuje, vzniká termojadernou fúzí v jeho jádře. Základní typ reakce, 

produkující přes 98 % sluneční energie je představován tzv. PP-I cyklem (proton-protonový 

cyklus I), jehoţ schéma je uvedeno na obrázku 8 [12]. 

 

 
Obr. 8  PP - I cyklus [15] 

Při první reakci dochází k sráţce dvou protonů . Vzniká deuteron , pozitron a 

neutrino  

 

 Při druhé reakci do vzniklého deuteronu naráţí proton. Vzniká jádro hélia  a foton gama 

záření   

 

 Poslední reakcí je sráţka dvou jader hélia , které vytvářejí a dva protony .  

 

Energie, která se při průběhu reakce uvolní, odpovídá přibliţně 24,7 MeV (1 eV = 

1,602 176 53 10
-19

 J). Kromě výše uvedené reakce vzniká sluneční energie dalšími dvěma 

pochody, označovanými jako PP-II a CNO. Cyklus PP-II je podobný cyklu PPI, je však 

mnohem sloţitější a helium vzniká přes nestabilní produkty Li a Be. Cyklus CNO je umoţněn 

přítomností uhlíku a kyslíku. Výsledný produkt tohoto cyklu (opět jádro 42 He) vzniká 

sráţkami jader vodíku a uhlíku, za vzniku přechodných, nestabilních jader dusíku.[2, 23]. 

Teplota slunečního povrhu je asi 5 900 K. Pomocí elektromagnetického záření je 

energie ze Slunce přenášena na zemský povrch. Hustota dopadající solární energie na hranici 
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zemské atmosféry je přibliţně 1,4 kW/m2  .V souhrnu na zemský povrch osvětlený Sluncem 

dopadá zářivý výkon asi 180 000 TW tedy 1,8.1017 W, z čehoţ spotřeba energie celé naší 

civilizace je pouze 10 TW. Sluneční záření dopadající na zemský povrch se skládá z přímého 

a z rozptýleného záření. Přímé záření tvoří svazek prakticky rovnoběţných paprsků. 

Rozptýlené (difuzní) sluneční záření vzniká rozptylem přímých slunečních paprsků na 

molekulách vzduchu, vodních kapkách a ledových krystalcích a na různých aerosolových 

částečkách. Rozptýlené záření se jeví jako světlo oblohy; kdyby nebylo, jevila by se obloha i 

během dne černá s ostře zářícím slunečním kotoučem. Ovšem ne všechna dopadající energie 

se dá vyuţít, neboť část z ní je pří průchodu atmosférou pohlcena či odraţena. V tom případě 

na zemský povrch tedy dopadá jiţ méně neţ 1 kW při slunečním svitu a jen desítky wattů při 

zataţené obloze. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje 

kolem 1 460 h/rok (od 1 400 do 1 700 hodin za rok). Mapa ČR uvedena na obrázku 9 ukazuje 

globální sluneční záření dopadající na vodorovnou plochu o velikosti 1 m
2
 za rok a udává 

nám tak představu o mnoţství vyuţitelné sluneční energie. V oblastech se silně znečištěnou 

atmosférou je nutné počítat s poklesem globálního záření o 5 – 10 %, někdy aţ 15 – 20 %. Pro 

oblasti s nadmořskou výškou od 700 do 2 000 m.n.m. lze počítat naopak s 5 % nárůstem 

globálního záření [2, 4, 14,15]. 

 

Obr. 9  Průměrné hodnoty dopadajícího globálního záření (MJ.m
-2

) [6] 

Sluneční energii, dopadající na zemský povrch je moţno vyuţít několika různými 

způsoby – její přeměnou na energii tepelnou, chemickou nebo elektrickou. 

Nejčastěji pouţívaným způsobem je aplikace tzv. solárních systémů pro výrobu 

tepla. V těchto případech je energie slunečního záření předávána teplonosnému médiu, které 

je schopno předat přes tepelný výměník svou energii k ohřevu teplé uţitkové vody. Vzhledem 

ke klimatickým podmínkám České republiky slouţí obvykle tento druh ohřevu jen jako 

doplňková (sezónní) metoda  

Solární články dokáţou rovněţ přeměnit sluneční záření na elektrickou energii. 

Podstatou přímé přeměny je fotoelektrický jev, nepřímá přeměna je zaloţena na vyuţití 
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termočlánků. Sluneční záření transformované na elektrickou energii má široké pole vyuţití. 

S tímto systémem je moţno vyrobit i desítky MW. Provoz solárních článků pro výrobu 

elektřiny je závislé na denní době, ročním období a na oblačnosti v dané oblasti. Další způsob, 

jak získat elektrickou energii s pomocí slunečního záření, představují palivové články. 

Palivový článek vyuţívá energie chemických dějů – rozkladu vody na vodík a kyslík 

s jejich následným slučováním a uvolněním příslušného mnoţství energie. Tento způsob 

výroby elektrické energie se můţe v blízké budoucnosti díky své vysoké účinnosti a 

ekologické nezávadnosti stát vhodnou alternativou ke stávajícím postupům. Z výše 

uvedených skutečností je zřejmé, ţe sluneční energie představuje téměř nevyčerpatelný, 

poměrně dobře vyuţitelný zdroj pro výrobu tepla i elektrické energie. Problematika vyuţití 

solárních systémů ve výše uvedených oblastech je blíţe rozebrána v dalším textu práce [1, 14, 

23, 24]. 
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3 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 

Teplo získané ze slunečních kolektorů lze vyuţít různými způsoby. Největší část 

nainstalovaných slunečních kolektorů se však vyuţívá pro přípravu teplé vody. Druhou stále 

se rozrůstající skupinu tvoří solární ohřev bazénové vody. Do budoucna se povaţuje za velmi 

perspektivní oblast vyuţití sluneční energie na ochlazování budov. 

3.1 Možnosti využití solární energie 

Sluneční záření, jako téměř nevyčerpatelný energetický zdroj lze vyuţívat několika 

různými způsoby, jejichţ přehled je uveden na obrázku 10. 

Formy vyuţití solární energie v praxi rozdělujeme do dvou základních skupin.  

Pasivní vyuţití solární energie je zaloţeno na vyuţití tzv. solární architektury a je dáno 

především architektonickým a stavebním řešením budov. Jeho principy jsou známy jiţ od 

antických dob a umoţňují maximální vyuţití sluneční energie v zimních obdobích a naopak 

v obdobích zvýšeného slunečního svitu zabraňují přehřívání objektů. 

Aktivní vyuţití sluneční energie spočívá v přeměně slunečního záření na teplo nebo 

elektrickou energii a je realizováno pomocí přídavných technických zařízení. Výroba tepla je 

realizována pomocí slunečních kolektorů a získané teplo je vyuţíváno k přípravě teplé vody, 

ohřevu bazénů a přitápění budov pomocí teplovodního nebo teplovzdušného vytápění. Pro 

výrobu elektrické energie je moţno vyuţít jednak fotovoltaické články a termočlánky, jednak 

články palivové [4, 28]. 

 

Obr. 10  Moţnosti vyuţití solární energie[14] 

3.2 Solární systémy a jejich využití pro výrobu elektrické energie 

Sluneční záření, které dopadá ne zemský povrch je nejvíce vyuţíváno k výrobě tepelné 

energie, neboť tato přeměna je mnohem snadnější, neţ přeměna slunečního záření na 

elektrickou energii. Elektřinu ze slunce lze vyrábět dvěma způsoby, a to buď přímo, nebo 

nepřímo. Přímo jí lze získávat pomocí fotovoltaických panelu, nepřímo pak pomocí 

termočlánků. 
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3.2.1 Fotovoltaické systémy 

Základním stavebním kamenem fotovoltaických systémů je fotovoltaický článek. 

Fotovoltaické sluneční články jsou jedním z výsledků výzkumu polovodičů a v poslední době 

i rychle rostoucím průmyslovým oborem. Výroba elektrické energie v nich je zaloţena na 

fotoelektrickém jevu, objeveném v roce 1938. Při tomto jevu dochází k emitování elektronů 

z dané látky (nejčastěji kov, také např. zinek, křemík a jiné) díky působení světla. Vyzařované 

elektrony jsou nazývány fotoelektrony. Články se vyrábí z  křemíku (monokrystalického a 

polykrystalického). Základem je tenká křemíková destička, (polovodič typu P) na kterou se 

při výrobě tohoto článku nanese vrstvička polovodiče typu N. Tyto dvě vrstvy jsou odděleny 

P-N přechodem. Při dopadu fotonů na křemíkovou destičku se emitují elektrony a tím vzniká 

elektrické napětí (0,5 aţ 3 V), jehoţ velikost je úměrná počtu vrstev a intenzitě slunečního 

záření. Schéma fotovoltaického článku je zobrazeno na obrázku 11 [12, 15]. 

 
Obr. 11  Schéma fotovoltaického článku [4] 

Celý fotovoltaický panel se skládá z řady fotovoltaických článků zapojených sériově 

nebo paralelně v závislosti na celkovém poţadovaném napětí, jak je zobrazeno na obrázku 12. 

První sluneční článek zaloţený na monokrystalickém křemíku byl připraven v roce 

1953 v Bellových laboratořích. Sluneční články prošly intenzivním výzkumem a vývojem a 

jejich účinnost se zvyšovala. V dnešní době maximální účinnost průmyslově vyráběných 

článků dosahuje přibliţně 20 %. 
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Obr. 12  Skladba fotovoltaického panelu[11] 

První generace fotovoltaických článků je představována v současnosti nejrozšířenější 

technologií krystalických křemíkových článků. Nevýhodou krystalických článků ve srovnání 

s novějšími technologiemi jsou vyšší nároky na spotřebu polovodičových materiálů. V 

případě křemíku, jednoho z nejrozšířenějších prvků v zemské kůře, tato skutečnost 

představuje problém pouze z hlediska spotřeby energie na výrobu. Ostatní prvky (gaillium, 

germanium) by se však při masovém rozšíření fotovoltaiky mohly stát nedostatkovými. 

Druhá generace fotovoltaických článků je reakcí na nevýhody první generace. Do této 

kategorie lze zařadit většinu typů tenkovrstvých článků. Kromě komerčně dostupných typů - 

CdTe (kadmium-telur), CIS (měď-indium-selen), CIGS (měď-indium-galium-selen), a-Si 

(amorfní křemík) jsou v současnosti připravovány k výrobě další typy - články se 

světlocitlivými barvivy (Dye-sensitised) a články s organickými polymery (Organic Polymer).  

Nejnovější poznatky v této oblasti vyústily do přípravy třetí generace fotovoltaických 

článků. Vyšší účinnosti lze dosáhnout pouţitím více vrstev, z nichţ kaţdá vyuţívá pouze část 

slunečního spektra - fotony, jejichţ energie je vyšší neţ šířka zakázaného pásu dané vrstvy  

ostatní záření propouští do niţších vrstev. Dvouvrstvé články mohou dosáhnout teoreticky 

účinnosti 42 %, třívrstvé 49 %, šestivrstvé kolem 65 %.  V současnosti nejvyspělejší typy jsou 

představovány tzv. koncentrátorovými články, které vyuţívají pro svou činnost pouze část 

dopadající sluneční energie - přímé sluneční záření - které je do článku koncentrováno pomocí 

zrcadel nebo Fresnelových čoček. Výkon článků závisí na okamţitém slunečním záření. 

Z toho důvodu se jejich výkon udává jako tzv. špičkový, tedy při dopadajícím záření 

s intenzitou 1 000 W.m
-2

. Vloţená energie potřebná pro výrobu fotovoltaických panelů se 

získá zpět v našich podmínkách zhruba v období mezi 2 aţ 4 lety. Ţivotnost těchto panelů se 

odhaduje minimálně na 20 let. Na obrázku 13 jsou uvedeny maximální hodnoty, kterých můţe 

dosahovat fotovoltaická stanice v jednotlivých měsících roku [3, 10, 12, 28]. 
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Obr. 13  Odhad produkce fotovoltaického panelu [10] 

Sériovým nebo i paralelním elektrickým propojením solárních článků vzniká po jejich 

zapouzdření fotovoltaický panel. Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, 

musí zajišťovat dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, 

krupobití, mrazu apod.). Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu 

pouţití. Obvykle jsou po obvodu FV panely opatřeny duralovými rámy pro zpevnění celé 

konstrukce fotovoltaického panelu a zároveň k usnadnění realizace uchycení panelů ke 

konstrukci FV systému. Přední krycí materiál je speciální kalené sklo, které odolává i silnému 

krupobití. Proto, aby solární panely správě fungovaly a byly vyuţívány na 100 % je třeba 

k nim připojit kromě elektrických spotřebičů i další technické prvky. Těmito prvky se rozumí: 

akumulátorová baterie, regulátor nabíjení, napěťový střídač, indikační, zobrazovací, kontrolní 

a měřící přístroje, případně automatické sledovače Slunce. Sestava fotovoltaických panelů 

s dalšími přístroji se nazývá fotovoltaický solární systém [9, 10, 28]. 

Solární systémy, slouţící pro výrobu elektrické energie mohou existovat buď ve 

spojení s centrální rozvodnou sítí, nebo samostatně. 

Systémy nezávislé na rozvodné sítí (grid – off) 

Tento druh systému je také nazýván jako ostrovní systém. Vyuţívá se především tam, 

kde není účelné budovat elektrickou přípojku. Můţe se jednat o chatu, ale i obytný přívěs, kde 

jsou díky slunečnímu záření v provozu všechna zařízení napájená elektrickou energií. 

Fotovoltaiku vyuţívají i nouzové telefonní budky u dálnic nebo dopravní signalizace. Výkony 

těchto systému se pohybují od 100 Wp do 10 kWp špičkového výkonu. Investiční náklady se 

pak pohybují okolo 30 – 45 000 Kč.m
-2

, tedy 270 – 400 Kč.Wp
-1

. 

Systémy nezávislé na rozvodné síti se mohou dále dělit na systémy s přímým 

napájením, systémy s akumulací elektrické energie a hybridní ostrovní systémy. Systémy 

s přímým napájením se pouţívají v takových případech, kdy nevadí, ţe přístroj vyuţívající 

sluneční energii bude moci být v provozu jen v dobu, kdy je moţno sluneční paprsky zachytit 

a zpracovat na elektrickou energii. Jedná se o přímé propojení modulu se spotřebičem. 

Systémy s akumulací elektrické energie mají vyuţití tam, kde se počítá s elektrickou energií i 

v době, kdy slunce nesvítí. Z toho důvodu jsou součástí systému i akumulátorové baterie, 

které zajistí přísun elektrické energie i v době, kdy je slunečního záření nedostatek. Hybridní 

solární systémy se pouţívají v případech, kdy je nutné vyuţívat takto získanou elektřinu po 

celý rok a jsou pouţívány spotřebiče s vysokým příkonem. V zimním období, kdy je 
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nedostatek slunečního záření, se z fotovoltatického systému získává podstatně méně energie 

neţ je tomu v letních měsících. Z toho důvodu je nutno tyto systémy navrhovat tak, aby byly 

schopny vyrobit dostatek elektrické energie i v zimních měsících. Tento problém se řeší 

zvýšením instalovaného výkonu systému, coţ se odrazí na poměrně velkém zvýšení 

pořizovacích nákladů. Z toho důvodu je výhodnější nedostatek elektrické energie 

kompenzovat doplňkovým zdrojem elektřiny [4, 7, 8]. 

Jako příklad instalace systému grid-off je moţno zvolit solární systém, zásobující 

elektrickou energií malou chatu, vybavenou 12 V rozvodem s 12 V úspornými spotřebiči: 

osvětlení 11 W kompaktních zářivek, malý televizor, malá lednice. V letních měsících je 

moţno chatu vyuţívat celodenně, v zimním období pak spíše na víkendové pobyty. 

Z fotovoltaického panelu z monokrystalického křemíku je elektrická energie vedena na 

regulátor nabíjení. Jeho úkolem je regulovat napětí tak, aby nedošlo k nadměrnému nabíjení, 

nebo přebíjení akumulátoru. Na regulátor jsou napojeny dva solární akumulátory a spotřebiče. 

Solární akumulátor slouţí k uchování energie na pozdější pouţití. Běţný olověný akumulátor 

tzv. startovací je nevyhovující z toho důvodu, ţe není přizpůsobený k úplnému vybití a 

následnému nabíjení. Solární akumulátory jsou k tomuto účelu stavěny a mají ţivotnost 

zhruba 2 000 nabíjecích cyklů. V modelovém příkladu je pouţit akumulátor značky VARTA. 

V tabulce číslo 2 jsou uvedeny konkrétní díly, které jsou nutné pro namontování solárního 

fotovoltaického systému [4, 9, 10]. 

Tab. 2  Rozpis dílů pro fotovoltaický systém 106 Wp s komponenty TETOM [4] 

Díl Označení Počet 
Cena za kus 

(Kč) bez DPH 
Celkem s DPH 

Solární panel 
TETOM 

T72.106W 12V 
1 20 064 23 876 

Regulátor 

napájení 

TETOM DUAL 

10 
1 1 400 1 666 

Solární 

akumulátor 

VARTA 90Ah 

(c20) 
1 2 570 3 058 

Celkem - - 24 034 28 600 

 

Systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid - on) 

Tyto typy fotovoltaických systémů je výhodné instalovat do míst s hustou sítí 

elektrických rozvodů. Pokud je slunečního svitu dostatek, jsou spotřebiče napájeny elektřinou 

získanou z fotovoltaických systémů. V případě, kdy je vyrobené elektrické energie více, neţ 

je skutečně potřeba, jsou schopny tyto systémy přebytečné mnoţství energie rozvést do 

veřejných rozvodných sítí. Tak jak jsou schopny přebytek energie předat do okolních sítí, tak 

mohou při nedostatečném slunečním záření elektrickou energii z nich odebírat. V našich 

podmínkách zatím pracuje jen málo takovýchto experimentálních zařízení. Tyto systémy jsou 

schopny pracovat bez nákladných akumulátorů, které jsou vlastně nahrazeny veřejnou 

energetickou sítí. Nutným zařízením je střídač napětí, který přemění stejnosměrný proud 

z panelů na střídavý, který je vyuţíván pro spotřebiče v domácnosti. Investiční náklady se 

pohybují v rozmezí 23 – 35 000 Kč.m
-2

, coţ zhruba představuje 200 – 350 Kč.Wp
-1

 [4, 9, 10]. 

3.3 Solární systémy a jejich použití pro výrobu tepla 

Energii Slunce, lze vyuţívat nejen pro výrobu elektrické energie, ale také pro výrobu 

energie tepelné. Aplikace solárních systémů pro výrobu tepla představuje v současné době 
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nejrozšířenější způsob vyuţívání energie slunečního záření. Většina takto instalovaných 

systémů je určena pro ohřev teplé vody, menší část pro vytápění a popřípadě ohřev vody 

v bazénech.  

3.3.1 Základní popis solárního systému 

Základní části solárního systému představuje absorbér (absorpční deska). Těleso 

absorbéru je obvykle vyrobeno z hliníku, mědi, nebo oceli a jeho povrch je opatřen absorpční 

vrstvou, která má za úkol pohltit co největší podíl dopadajícího slunečního záření. U 

jednodušších a levnějších systémů jsou pouţívány tmavé, matné nátěry; kolektory vyšší 

kvality jsou opatřeny speciální vrstvou galvanicky nanášených nebo vakuově napařovaných 

kovů (černý chrom, černý nikl). Tyto vrstvy mají velmi vysokou pohltivost (aţ 96 %) a nízkou 

schopnost odrazu světelného záření (jen 4 aţ 15 %). Kryt absorbéru tvoří solární kalené sklo, 

které má tloušťku aţ 5 mm. Jeho pevnostní charakteristiky jej dělají odolné proti zatíţení 

sněhem, krupobití apod. Solární sklo je charakteristické tím, ţe má vysokou propustnost pro 

viditelné záření a blízké IR záření. Je naopak minimálně propustné pro dlouhovlnné záření 

tepelné. Získaná tepelná energie je z kolektoru odebírána pomocí teplonosného média 

(nemrznoucí kapalina, voda nebo vzduch), které je umístěno v trubkovém systému různé 

orientace a tvaru, uchyceném na kolektoru. Celý absorpční systém je umístěn v izolované 

skříni a je zobrazen na obrázku 14 [4, 19,20]. 

 
Obr. 14  Solární kolektor Heliostar (Firma ThermoSolar s.r.o.) [20] 

Další nezbytnou částí solárního systému je solární zásobník - nádoba, která slouţí 

k vlastnímu ohřevu a skladování teplé uţitkové vody (TUV). Doplňkově můţe být TUV 

ohřívána tepelnou energií z ústředního topení nebo elektřinou. Velikost zásobníku pro solární 

systém musí odpovídat ploše slunečních kolektorů. Další součástí solární sestavy je solární 

výměník tepla, který zajišťuje předání tepla z teplonosného media do ohřívané vody a je 

součástí zásobníku. Přívodní potrubí je navrţeno na odpovídající tlak, průtok, teplotu 

teplonosné kapaliny v potrubí. V případě, ţe dojde ke zvýšení tlaku vlivem kolísání teploty, je 



20 

nutné ho vyrovnat. To se děje v expanzní nádobě, která musí být zkonstruována na 

předpokládanou maximální hodnotu, kterou můţe teplonosná kapalina vyvinout (letní ohřev – 

voda, celoroční provoz – nemrznoucí kapalina). Ve většině systémů zajišťuje dopravu 

teplonosné kapaliny oběhové čerpadlo. Celý systém musí být samozřejmě spojen potrubím 

s odvzdušňovacím ventilem [4,19,21,20]. 

3.3.2 Konstrukční řešení a typy solárních panelů 

V současné době je moţno v praxi rozlišit několik konstrukčních typů solárních 

panelů, od nejjednodušších typů, určených pouze pro sezónní provoz aţ po vysoce účinná 

zařízení, která je moţno provozovat celoročně. 

Kolektory se rozdělují na dva základní typy a to na ploché kapalinové a trubicové 

vakuové kolektory.  

Ploché kapalinové sluneční kolektory (zobrazeny na obrázku 15) jsou v dnešní době 

nejrozšířenějším slunečním kolektorem. Mají vysoce selektivní vrstvu absorbéru, dosahují 

výborných výkonnostních vlastností při celoročním provozu a vykazují výhodný poměr 

dosaţeného výkonu vůči vynaloţeným investičním nákladům. Nejsvrchnější vrstvou je 

ochranné speciální sklo. To má za úkol chránit kolektor před povětrnostními vlivy. Tyto 

kolektory jsou přizpůsobeny pro celoroční provoz. Kolektory lze spojovat paralelně do řad a 

to maximálně 10 kolektorů na výšku anebo maximálně 5 na délku. Veškeré technologické 

součásti, u kterých není nutnost, aby byly na střeše, se umisťují do kotelny. Kolektory lze 

umístit nejen na střechu, nebo na volný terén, ale také třeba i na fasádu domu. [4, 17, 28] 

Existují také ploché zasklené sluneční kolektory vakuové, které mají menší tepelné 

ztráty vyzařovanými do okolního prostoru, coţ je dáno přítomností vakua. Tyto kolektory se 

vyuţívají, kdyţ je potřeba připravovat vodu zásobníku na teplotu vyšší, neţ je teplota 80°C. 

Kolektory se po instalaci na místo tzv. vyvakuovávají, coţ se kontroluje zkouškami těsnosti. 

Přítomnost vakua se těchto kolektorů hlídá ukazateli vakua – klesne-li vakuum pod určitou 

mez, je pak nutné obnovit vakuum pomocí opětovného vyvakuování. Pro své výkonnostní 

parametry se tyto kolektory hodí pro vytápěcí systémy a průmyslové aplikace, jsou však 

oproti klasickým kolektorům draţší.(přibliţně 2x draţší) [4, 19, 21, 27]. 

 

Obr. 15  Plochý kapalinový kolektor [24] 

Trubicové vakuové kolektory vykazují větší účinnost v jarním a podzimním období 

oproti klasickým kolektorům. Lze je také vyuţít pro přípravu teplé uţitkové vody, nebo 
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dohřevu vody v bazénu. Jejich cena se začíná v současné době sniţovat (stále ale jejich cena 

vychází přibliţně 2 aţ 3 x větší neţ klasických kolektorů) a vzhledem k jejich vyšší účinnosti 

jsou ţádaným zboţím na trhu. Tyto typy kolektorů je vhodné instalovat na fasádu domů, jsou 

ale náchylnější v zimním období (sníh a led). Jejich výhodou je také to, ţe při poškození jedné 

trubice, není potřeba odstavovat celý kolektor, ale trubici lze samostatně dokoupit a jednoduše 

vyměnit. Ţivotnost trubic udává výrobce aţ 20 let i díky tomu, ţe trubice jsou zatavené a 

celoskleněné. Pro ilustraci je vakuový trubkový kolektor zobrazen na obrázku 16 [4, 19, 26]. 

 
Obr. 16  Trubicový vakuový kolektor [28] 

Dalším speciálním typem kolektoru je koncentrační kolektor. Koncentrační kolektory 

jsou zařízení, ve kterých nedokonale kombinují prvky aktivního i pasivního solárního 

systému. U těchto systémů je základním konstrukčním prvkem koncentrátor slunečního záření 

lineární Fresnelova čočka, která je vyráběná ze skla metodou kontinuálního lití. Dvojsklo 

s Fresnelovou čočkou jsou umístěna do zasklívacích rámů vyrobených z hliníku nebo dřeva. 

Tyto rámy se pak umisťují jako střešní plášť a nahrazují střešní krtinu. Tyto kolektory 

(zobrazené na obrázku 17) mají dvě funkce – slouţí jako prosvětlovací prvek a zároveň 

zachycují tepelnou energii pro výrobu teplé uţitkové vody. 

 

Obr. 17  Koncentrační kolektory [26] 
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Fresnelova čočka soustřeďuje slunečního záření do lineárního ohniska, kde je umístěn 

absorbér s měděnou trubkou. Zde se mění sluneční záření na tepelnou energii. Z měnící se 

polohu Slunce se mění i poloha ohniska Fresnelových čoček – proto je hliníkový rám s 

absorbéry pohyblivý a jeho polohu řídí elektronika. Účinnost koncentračního kolektoru je 1/3 

vhledem ke plochým kolektorům – proto se vyuţívají spíše tam, kde není jiná moţnost (např. 

u historických budov z estetického hlediska).   

Nejjednodušším způsobem např. pro ohřev vody v bazéně je plastový adsorbér, ve 

kterém přímo protéká ohřívaná voda (např. voda z bazénu). Na černém a hladkém povrchu je 

sluneční záření přeměněno na tepelnou energii a to je předáno vodě v adsorbéru. Oproti 

klasickým kolektorům vynikají především snadnou (a tím pádem levnější) instalací a 

moţností umístit je kdekoliv (dočasně na volný terén v případě potřeby). Nejvyšší účinnost 

mají tyto kolektory v létě, ale jejich účinnost klesá nejen se sniţující se teplotou, ale také se 

zvyšující se větrnou aktivitou. 

Jako doplňkový zdroj lze pouţít také teplovzdušné kolektory. Jedná se v podstatě o 

zařízení (solární panel), které přímo ohřívá vzduch který je přiváděn ventilátorem. Je vhodné 

je pouţít v kombinaci s jiným zdrojem tepla. Kolektory jsou vyuţívány především k přitápění 

objektů v období jara a podzimu a také se dají vyuţít pro temperování rekreačních objektů po 

dobu nepřítomnosti osob, nebo sušení ovoce, nebo vysoušení vlhkého zdiva [4, 11, 28]. 

3.3.3 Rozdělení solárních systémů 

Solární systémy pro ohřev vody se rozdělují na aktivní a pasivní.  

Aktivní systémy jsou častou označovány jako solární systémy s nuceným oběhem.  

Teplonosná kapalina je rozváděna do systému pomocí oběhového čerpadla. Průtok teplonosné 

kapaliny v systému je moţno regulovat a mít ho stále pod kontrolou, a tím zajistit vyšší 

účinnost přenosu tepla, to je spolu s účinností jedna z výhod systému s nuceným oběhem. 

Nevýhodou aktivního systému jsou vyšší pořizovací náklady, sloţitost celého systému a niţší 

spolehlivost co se týče výpadku čerpadla. 

Pasivní systémy nejsou závislé na čerpadlech ani na vnějším zdroji energie, neboť 

k cirkulaci teplonosného média v systému vyuţívají gravitaci mezi kolektorem a zásobníkem. 

Kapalina proudí díky rozdílným hustotám mezi ohřátou a ochlazenou teplonosnou kapalinou. 

Z toho důvodu je nutné solární zásobník umístit výše neţ kolektory. Jednou z nevýhod 

pasivních systému je horší regulace průtoku a niţší účinnost zařízení. Naopak výhodou 

solárních systému se samočinným oběhem jsou niţší pořizovací náklady, jednoduchost a jak 

uţ bylo řečeno na začátku nezávislost na vnějším zdroji energie [4, 28]. 

Podle počtu okruhů dělíme solární systémy na otevřené a uzavřené. Otevřené solární 

systémy čerpají teplou uţitkovou vodu přímo ze solárních kolektorů, tzn., ţe pracují na jeden 

okruh. Uzavřené solární systémy čerpají teplou uţitkovou vodu z výměníku a ten jí čerpá ze 

solárních kolektorů, tzn., ţe pracují na dva okruhy 

Jednookruhové systémy ohřívají teplou uţitkovou vodu přímo z kolektorů a pracují 

tedy bez výměníku tepla. Výhodou těchto systémů je velmi vysoká účinnost přenosu tepla, 

niţší pořizovací náklady a jednoduchá instalace. Naproti tomu lze tento systém vyuţívat jen 

pro sezónní provoz, neboť zde hrozí nebezpečí tvorby různých bakterií a řas. Navíc zde hrozí 

zamrznutí vody při nízkých venkovních teplotách. Vlivem pouţívání neupravené vodovodní 

vody dochází k zanášení a korozi kolektoru i celého systému. Proto se pouţívá výhradně 

v nejjednodušších zařízeních pro sezónní ohřev vody.  
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Dvouokruhové systémy jiţ pracují s výměníkem tepla a dvěma na sobě nezávislými 

okruhy. První ze dvou okruhů rozvádí teplonosnou kapalinu do kolektorů a do výměníku 

tepla, druhý pak přebírá teplo z výměníku a rozvádí jej do místa spotřeby. Primární okruh je 

opatřen proti nízkým teplotám nemrznoucí směsí. Jednou z velkých předností dvoukruhových 

systémů je moţnost jej vyuţívat celoročně. Nevýhodné jsou u těchto systémů ztráty na teple 

ve výměníku tepla a vyšší pořizovací náklady. Dvouokruhový systém je znázorněn na obrázku 

18 [1, 5, 6, 28]. 

 

Obr. 18  Dvouokruhový solární systém s nuceným oběhem [6] 

Legenda:  1 - solární kolektor, 2 - solární zásobník (trivalentní), 3 - kotel ústředního vytápění, 

4 - elektronická regulace solárního systému, 5 - elektrické topné těleso, 6 - výměník tepla 

okruhu ústředního vytápění, 7 - výměník tepla solárního okruhu, 8 - teploměry, 9 - manometr, 

10 - expanzní nádrţ, 11 - oběhové čerpadlo, 12 - pojišťovací ventil, 13 - odvzdušňovací 

ventil, 14 - výstup teplé vody, 15 - uzavírací ventily, 16 - zpětná klapka, 17 - plnící kohout, 18 

- vstup studené vody z vodovodního řadu. Pozice č. 8, 9, 10, 11, 12, 16 spolu s průtokoměrem 

jsou na solární instalační jednotce.  

Podle doby provozu se solární systémy rozdělují na systémy s celoročním vyuţitím a 

na systémy pouze pro sezónní pouţití. Liší se od sebe pouţitým materiálem a obsaţenou 

kapalinou jak je uvedeno v následujícím textu. 

Solární kolektory pro celoroční provoz dodávají energii po celý rok, tedy i v chladném 

období roku. Hydraulická část primárního solárního okruhu je plněna nemrznoucí kapalinou, 

celý systém je pevně zabudovaný a pracuje ve většině případů na principu nucené cirkulace. 

Výhodou je vysoká účinnost, dlouhodobá ţivotnost a odolnost systému vůči vysokým 

teplotám v letním období. Automatický provoz celého systému má na starosti diferenční 

regulátor teploty, díky tomu se nevyţaduje stálá provozní údrţba. 

Solární systémy pro sezónní provoz nejsou obvykle opatřeny tepelnou izolací a 

zasklením, proto mohou plnit svou funkci pouze v letním období. Absorbéry jsou 

zkonstruovány z plastu a mají niţší absorpční účinnost a odolávají ne příliš vysokým 

teplotám. Tento systém přímo ohřívá vodu, která se spotřebovává, např. teplou uţitkovou 

vodu, nebo vodu v bazénu. V zimním období se celý systém vypouští a doporučuje se úplně 
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demontovat z místa pouţití. Funguje na samotíţném principu, pokud to dovolí výškové 

poměry, nebo se instaluje diferenční regulátor teploty [1, 4, 11]. 

Solární systémy je moţno rozčlenit rovněţ z hlediska rychlosti průtoku. 

 

High-Flow systém (HF) je opatřen zásobníkem, který se vyhřívá pomalu, takţe 

dosaţení poţadované teploty trvá déle. Je to způsobeno tím, ţe teplonosná kapalina 

v kolektorech se při jednom průtoku zahřeje jen o 8 aţ 12 ºC při plném slunečním záření. 

Průtok je závislý na nastavení regulace a stejném tlaku čerpadla. Tím, ţe docháţou k malým 

nárůstům teploty kapaliny v kolektorech se dá říci ţe jejich účinnost je maximálně vyuţita. 

Menší solární systémy jsou v dnešní době provozovány převáţnou většinou touto technikou. 

Low-Flow systémy (LF) pracují se značně sníţeným průtokem v solárním okruhu. To 

vede k tomu, ţe je teplonosná kapalina ohřátá ve velmi krátkém časovém horizontu aţ o 

50 ºC. Rychlé ohřátí kapaliny je výhodou, která aby byla plně vyuţita, musí být LF systém 

doplněn o zásobník s nabíjením ve vrstvách. U této soustavy jsou trubky zhotoveny s menším 

průřezem, coţ vede k menším tepelným ztrátám a tedy k cenovým úsporám. Díky pomalé 

cirkulaci teplonosné kapaliny v systému není zapotřebí čerpadla s velkým výkonem. Teplotu 

kapaliny na vstupu do kolektorů je výhodné udrţet na co nejniţší teplotě, aby nedocházelo 

k horší účinnosti v důsledku toho, ţe kolektor pracuje při vysokých teplotách. Velké soustavy 

jsou dnes bez výjimky konstruovány pro provoz v LF systému. 

Matched-Flow systém (MF) se snaţí spojit výhody obou jiţ zmíněných solárních 

soustav. LF technika dokáţe zabezpečit dostatečnou teplotu, HF pak optimální výnos. Průtok 

teplonosné kapaliny leţí u dosud realizovaných systému v mezi 10 – 40 l/m² hod. 

Drain-Back systém (DB) je z pohledu konstrukce řešen atypicky. V době, kdy není 

dostatečné sluneční záření a teplonosná kapalina by tedy nebyla zahřátá na poţadovanou 

teplotu, se veškerá kapalina ze soustavy sama vyčerpá do záchytné nádrţe do té doby, neţ 

čerpadla naběhnou a rozvedou kapalinu opět do systému. Teplonosnou kapalinou v tomto 

případě můţe být i obyčejná voda. K varu kapaliny nemůţe nikdy dojít, neboť čerpadla 

snímají její teplotu a v ohroţení jsou schopna se sama vypnout. Z tohoto důvodů se povaţují 

za jedny z nejbezpečnějších typů solárních systému [4, 6, 28]. 
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4 NÁVRH SOLÁRNÍHO SYTÉMU 

Současné poţadavky na sluneční kolektory jsou velmi rozdílné, liší se podle způsobu 

jejich vyuţití. V tomto případě bude solární systém provozován na rodinném domě, který je 

dvoupodlaţní, podsklepený a celoročně obýván čtyřmi osobami. Vytápění a ohřev TUV je 

zajištěno kotlem spalujícím zemní plyn. Solární systém bude pouţíván pouze k ohřevu TUV 

v období duben - září a pro přihřívání TUV v měsících říjen aţ březen. V letních měsících 

bude voda prostřednictvím solárního systému ohřívána na 55 ˚C, v zimních měsících pouze 

přihřívána na teplotu 25 ˚C.  

Solární kolektory budou umístěny na střeše. Zásobník na TUV umístěn ve sklepě 

vedle kotle na plyn. Kotel má výkon 22 kW. Ve sklepě bude umístěna i instalační jednotka 

s expanzní nádobou. Systém je vyuţíván pouze pro ohřev teplé uţitkové vody (TUV). Je tedy 

potřeba, aby sluneční kolektory byli odolné vůči poškození vnějšími vlivy v intervalu od cca  

-20 °C do letní stagnační teploty. Dalším z poţadavků je odolnost vůči atmosférické korozi, 

korozi teplosměnným médiem, vůči stárnutí vlivem působení slunečních paprsků apod. Dobrá 

absorpční schopnost spolu s tepelnou vodivostí a nízkými hydraulickými odpory proti 

proudění se povaţují za samozřejmost, kterou by měl splňovat snad kaţdý solární kolektor. 

Velmi ţádoucí je, aby celý systém byl jednoduchý na zapojení do okruhu, aby se s ním dalo 

v případě nutných oprav dobře manipulovat, a v neposlední řadě se bere na zřetel i cenu. 

Proto, aby bylo moţné splňovat všechny předešlé kritéria, musí být kolektory pouţité 

pro ohřev teplé uţitkové vody zhotoveny z vhodných materiálů. I tyto materiály však musí 

splňovat řadu podmínek, jakými jsou zejména dobré tepelné vlastnosti, stálé chemické 

sloţení, nesmí podléhat korozi a musí dobře snášet teploty kolem 200 C. 

Pro splnění výše uvedených poţadavků jsou pro stavbu kolektoru voleny materiály 

měď, hliník, sklo a minerální vlnu. 

4.1 Popis solárního systému pro ohřev TUV 

V našich podmínkách je nutno pro celoroční ohřev uţitkové vody doplnit sluneční 

systém ještě dalším zdrojem tepla nejčastěji elektrickým či plynovým kotlem. (v tomto 

případě plynový kotel). Jedná se tedy o kombinovaný, neboli bivalentní zařízení, jehoţ 

schéma je na obrázku 19. 
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Obr. 19  Schéma bivalentního zařízení pro ohřev TUV [20] 

Tímto zařízením lze získat přibliţně 67% celkové spotřeby energie. V letním období 

se slunečními kolektory získává celých 100 % energie, zatímco v zimním období jen asi 

33 %. V nejchladnějších měsících se sluneční energie podílí na ohřevu teplé uţitkové vody 

jen malou měrou, a proto se většina energie musí dodávat klasickým zdrojem, který se hlavně 

kvůli těmto měsícům musí dimenzovat na plný tepelný výkon odpovídající spotřebě tepla pro 

ohřev uţitkové vody. 

Celkové sluneční záření skládající se z přímé a difúzní sloţky dopadá na kolektorovou 

plochu. Asi 90 % tohoto záření proniká speciálním sklem, které celý kolektor zakrývá a 

předává svou energii absorbéru. 

U kolektoru je absorpční plocha upravena speciální, vysoce selektivní vrstvou, 

umoţňující absorpci difúzního záření. Selektivní vrstvy vykazují aţ 98 % absorbivitu 

(pohlcení) slunečního záření a minimální emisivitu (vyzáření). Materiál absorbéru můţe být 

jak měď, tak hliník. Podle konstrukce absorbéru rozlišujeme typ meandrový nebo lyrový.  

Tepelná energie získaná absorbérem kolektoru se přenáší k trubkovému registru 

absorberu, ve kterém obíhá nemrznoucí solární kapalina, která je tímto teplem velmi rychle 

ohřívána. Elektronická regulace, kterou můţe být solární systém vybaven v různě komfortním 

provedení, neustále vyhodnocuje  prostřednictvím čidel teplotní rozdíl mezi teplotou vody 

v zásobníku TUV a teplotou kolektorové plochy. Dle nastavené diference pak zabezpečuje 

spínání oběhového čerpadla, které je hlavní součástí solární hnací jednotky. Ohřátá kapalina 

protéká výměníkem solárního zásobníku a předává naakumulované teplo. Ohřívá tak jeho 

obsah. Ochlazená pak putuje přes hnací větev solárního okruhu zpět do kolektorů a celý 
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cyklus se opakuje. Primární solární okruh je tedy uzavřen mezi absorbéry kolektorů 

a výměníkem solárního zásobníku TUV. Tento způsob se nazývá nucený. Nutné je pouţit 

bivalentní nebo trivalentní zásobník TUV pro případ zajištění ohřevu jiným zdrojem v období 

dlouhodobě špatného počasí a v zimních měsících, kdy je účinnost solárního systému sníţena. 

[5,8,18,27]. 

4.1.1 Solární kolektory 

Kolektory tvoří nejdůleţitější součást všech aktivních slunečních systémů. Jejich 

účelem je zachycování energie ze slunečního záření a jeho přeměna na teplo, kterým se 

zahřívá teplonosná kapalina kolující v kolektoru. Kolektory musí dosahovat jistého ohřátí 

teplonosné tekutiny, ale zároveň musí zajistit, aby kolektory pracovaly s přiměřenou 

účinnosti, spolehlivostí a dlouhou ţivotností. Konstrukce je tedy vţdy jakýmsi kompromisem 

mezi teoretickými poznatky, moţnostmi výroby, a celkovou ekonomickou efektivností celých 

solárních systémů. 

Není pravdou, ţe kolektory s největší účinností jsou vţdy nejvýhodnější, neboť jejich 

instalace je velmi drahá a navíc vyţadují sloţitá a také finančně náročná přídavná zařízení. U 

nízkopotenciálních slunečních zařízení pracující s teplotami do 70 
o
C se mnohdy dosahuje 

většího výsledného efektu s jednoduchými kolektory, které vykazují sice menší účinnost, ale 

jsou finančně nenáročné, spolehlivé a mají dostatečně dlouhou ţivotnost. [8,11,25,26] 

4.1.2 Teplonosné médium 

U nízkoteplotních slunečních systémů se jako teplonosná kapalina nejčastěji vyuţívá 

čistá voda. Její velkou předností je velká měrná tepelná kapacita a tepelná vodivost a naopak 

velmi malá viskozita. Malý rozsah teplot je její nevýhodou, neboť kapalné skupenství vody je 

jen v rozsahu teplot 0 – 100 
o
C. Nízkoteplotní systémy sice pracují s teplotami do 70 

o
C ,ale 

při poruše oběhového čerpadla v létě hrozí kolektorům přehřátí a naopak při nočních 

mrazících vzniká nebezpečí zamrznutí vody v systému. 

Pokud nemá teplonosná kapalina v zimě v systému zamrznout, je nutné pouţít 

nemrznoucí směs s nízkým bodem tuhnutí. 

Pro celoroční provoz bude pouţito teplonosné médium, které je netoxické, ekologicky 

nezávadné a mrazuvzdorné. Tato kapalina chrání solární systém v zimním období před 

poškozením mrazem a rovněţ nepoškozuje systém korozí. 

Je vyroben na bázi nejedovatého 1,2-propylenglykolu, vody, obsahuje rovněţ 

inhibitory koroze. S vodou je médium mísitelné neomezeně. Mísením s vodou je moţné 

připravit kapalinu s potřebným bodem tuhnutí.  

Proti náhodnému poţití v případě úniku Solarenu do teplé uţitkové vody obsahuje 

teplonosná kapalina přísadu, která způsobuje hořkou chuť. Je nevhodný pro pouţití s 

pozinkovanými konstrukčními materiály. Solaren nenapadá pryţ ani výrobky z pryţe. 

Obvykle se pouţívá neředěný [8, 28]. 

4.1.3 Solární zásobník 

Celoroční přísun slunečního záření není plynulý a uţ vůbec ne stejný, z toho důvodu je 

nezbytnou součástí solárních systémů zásobník neboli akumulátor, v němţ se teplo zachycené 

kolektory v době nadbytku slunečního záření akumuluje pro odběr v době, kdy slunce jiţ 

svítit nebude. 
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Součástí zásobníku bývá také výměník tepla, který umoţňuje přivádění tepla z okruhu 

kolektoru a odvádění tepla do okruhu spotřebičů. 

Zásobník bude zapojen jako trivalentní, k ohřevu vody bude pouţito solárního 

systému, elektrické spirály a kotle na plyn [5, 27, 28]. 

Tab. 3  Technické parametry zásobníku [28] 

Typ BRAMAC SOLAR BWS 400 

objem (l) 400 

Max. prac tlak (MPa) 0,6 

hmotnost (kg) 131 

tepelné ztráty za 24 hod. při 

teplotě 65°C (kWh) 
2,3 

solární výměník  

teplosměnná plocha(m
2
) 2,1 

dohřívací výměník  

teplosměnná plocha(m
2
) 0,93/1,40 

elektrický ohřívač  

příkon (kWh) 2,4 

4.1.4 Instalační jednotka  

Solární instalační jednotka zabezpečuje oběh teplonosné kapaliny, měření a regulaci 

průtoku, dodrţování max. přetlaku a kontrolu solárního systému. Má izolační obal a je určena 

k montáţi na stěnu.  

Součástí instalační jednotky je i pojistný ventil a vývod pro expanzní nádobu přes 

dvojitý blokovací ventil. Jednotka umoţňuje i plnění a vypouštění primárního okruhu 

systému. 

Pro navrhovaný systém byla pouţita jednovětvová jednotka, kdy je jednotka připojena 

jen na zpětnou větev primárního okruhu [8,10]. 

Tab. 4  Technické parametry instalační jednotky [28] 

Technické parametry RESOL A/C 

Maximální přetlak 600 kPa 

Provozní tlak max. 8 bar 

Maximální provozní teplota 0-120
o
C 

Oběhové čerpadlo WILO Star ST 20/6 

Maximální dopravní výška 6 m 

Maximální dopravované mnoţství 8-30 l/ min. 

Rozměry (pohled zepředu) 500 x 230 x 62 mm 



29 

4.1.5 Regulace 

Slouţí k řízení ohřevu vody v zásobníku pomocí termosolárních kolektorů. Regulátor 

má dvě teplotní čidla pro snímání teploty kolektoru a boileru. Tyto teploty vyhodnocuje 

digitální termostat, který řídí oběhové čerpadlo. Jestliţe teplota kolektoru převýší teplotu 

boileru, tak spíná čerpadlo. Dojde-li k přiblíţení teploty boileru k teplotě kolektoru, čerpadlo 

vypne, tím nedochází k opačné cirkulaci a k prochlazování boileru. Na displeji je moţno 

zobrazovat teplotu kapaliny v kolektoru. [8,10] 

4.2 Konstrukce kolektoru 

Instalace solární soustavy pro modelový rodinný dům zahrnuje montáţ řady 

komponentů, které budou dohromady tvořit systém vyuţívající sluneční energii pro ohřev 

teplé uţitkové vody. 

4.2.1 Rám  

Aluminiové profily se dodávají v délce 6m. Jejich délka je upravována podle 

potřeby. Rám zde slouţí jako nosná část kolektoru a je sloţen ze 4 lišt. Kaţdá lišta je tvořena 

hliníkovým plechem o síle 2 mm ohnutým do průřezu U. Lišty jsou k sobě přišroubovány a 

součástí bočních lišt jsou i úchyty pro instalaci  na připravené konzole. Celé schéma je 

uvedeno pod textem na obrázku 20 

 

Obr. 20  Rám slunečního kolektoru [28] 

4.2.2 Vany 

Obě vany jsou zhotoveny z hliníku, jak je patrné z obrázku 21. Vnější vana má 

tloušťku 3 mm a tvoří vnější obal kolektoru. Vnitřní vana má tloušťku 2 mm a slouţí jako 

opěra pro absorbér. Absorbér je na ní poloţen a proti pohybu je omezen navařenými 

hlinikovými lištami čtvercového průřezu o straně 2 mm podél celé horní a dolní stěny. 

Samotná vana je opřena o izolaci a o vnější vanu. 
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Obr. 21  Vana slunečního kolektoru [24] 

4.2.3 Absorbér 

Je vyroben z měděného plechu o síle  mm, jeho kryt je tvořen solárním kaleným 

sklem. Sklo má tloušťku 5 mm. Jeho pevnostní charakteristiky jej dělají odolné proti 

krupobití, zatíţení sněhem apod. na kterém je přivařena měděná trubička o průměru 15 mm. 

Měděný plech místo hliníkového je zde pouţit kvůli metodě Sunselect. Rovněţ se zabrání 

vzniku elektrického napětí. Spojení absorbéru s potrubím je realizováno svařováním laserem. 

Výhoda této metody spočívá v absenci deformace plochy absorbéru a ke zvětšení dotykové 

plochy mezi absorbérem a trubičkou. 

Povrch absorbéru je upraven technologii Sunselect, který se dosahuje naprášením. V 

prostředí argonu se stejnosměrným proudem vytváří doutnavý výboj mezi anodou, kterou 

představuje základní materiál absorbéru a katodou, který je reprezentován nanášeným 

materiálem. Dochází k rozrušení materiálu pro provrstvení a jeho vystřelení směrem k anodě. 

4.2.4 Izolace 

Izolace je tvořena vrstvou minerální vlny. Síla vrstvy izolace je 30 mm. Tato izolace nesmí 

obsahovat agresivní pryskyřice, které by se mohly vlivem vysokých teplot uvnitř kolektoru 

uvolňovat a svými výpary naleptat povrch absorbéru. Příklad izolace je uveden na obr. 22. 

Utěsnění mezi sklem a vnitřní vanou je provedeno pryţovými prouţky o síle 1 mm. [8,27]. 

 

Obr. 22  Izolace slunečního kolektoru [9] 
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5 STANOVENÍ ENERGETICKÉ BILANCE KOLEKTORU 

Sluneční záření, jeţ představuje základní zdroj energie pro veškeré procesy probíhající 

v atmosféře a na zemském povrchu, lze rozdělit na dvě části, a to na sluneční záření přímé a 

rozptýlené (difúzní). Přímé sluneční záření dopadá na povrch Země, vzhledem k velké 

vzdálenosti Země od Slunce, ve formě svazku prakticky rovnoběţných paprsků. Rozptýlené 

sluneční záření vzniká následkem rozptylu přímých slunečních paprsků na molekulách 

plynných sloţek vzduchu, na vodních kapičkách, ledových krystalcích a na nejrůznějších 

aerosolových částicích vyskytujících se v zemském ovzduší. Rozptýlené viditelné sluneční 

záření pozorujeme jako světlo oblohy, a kdyby jej nebylo, jevila by se nebeská klenba i během 

dne černá s ostře zářícím slunečním diskem a s hvězdami.  

Sluneční záření je elektromagnetické vlnění o spektru vlnových délek, které před 

vstupem do zemské atmosféry připomíná spektrum absolutně černého tělesa o povrchové 

teplotě cca 6000 K. Sluneční spektrum se obvykle dělí na tři hlavní části a podle toho 

rozlišujeme: 

1. ultrafialové sluneční záření s vlnovými délkami menšími neţ 390 nm, které před 

vstupem do zemské atmosféry tvoří asi 7 % energie celkového elektromagnetického 

slunečního záření a jeţ je ze značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře, 

2. viditelné sluneční záření s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm vytvářející 

spektrum barev od fialové po červenou (asi 48 % energie celkového elektromagnetického 

slunečního záření před vstupem do atmosféry), 

3. infračervené sluneční záření, které má vlnové délky větší neţ 760 nm a před 

vstupem do atmosféry tvoří přibliţně 45 % z toku energie slunečního záření. 

Základní veličinou při popisu přímého slunečního záření je jeho intenzita, kterou 

definujeme jako mnoţství zářivé energie, jeţ za jednotku času dopadá na jednotkovou plochu 

orientovanou kolmo ke slunečním paprskům. Mapa České republiky s barevným rozlišením je 

uvedena na obrázku 23 [8,11,26,28]. 

 

 

Obr. 23  Globální sluneční záření na území ČR (MJ.m
-2

.rok) [9] 
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5.1 Sluneční deklinace 

Dopad slunečních paprsků je dán vzájemnou polohou Slunce nad obzorem (vzhledem 

k Zemi) a osluněné plochy, jejíţ poloha je zpravidla stálá a určená orientací plochy ke 

světovým stranám a úhlu sklonu od vodorovné roviny. Hodnota, která se mění je poloha 

Slunce nad obzorem v závislosti na denní době tedy na čase, tzn, ţe v kaţdém okamţiku je 

poloha Slunce dána jeho výškou nad obzorem a jeho azimutem. 

Pro běţné výpočty obvykle stačí vypočítat jednu hodnotu v jednom dni, která 

charakterizuje celý daný měsíc. Za charakteristický den se volí 21. den v měsíci, pro nějţ se 

pak počítají všechny parametry určující polohu slunce nad obzorem a také intenzita záření. 

Intenzita slunečního záření vypočítaná pro charakteristický den v měsíci se pak 

povaţuje za průměrnou hodnotu pro celý příslušný měsíc. Pro přehlednost je pod výpočtem 

umístěna tabulka s hodnotami sluneční deklinace během celého roku v daných měsících. 

 10998,07,29sin45,23  DM ooo  (1) 

 1092198,077,29sin45,23  ooo  

20     (
o
) 

kde D je charakteristický den v měsíci  (den), 

 M - daný měsíc v roce  (měsíc). 

Tab. 5  Hodnoty sluneční deklinace v kaţdém měsíci  

Měsíc 
Hodnota sluneční deklinace   (

o
) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 

Ostrava -20,00 -11,30 0 11,30 20,00 23,27 20,00 11,30 0 -11,30 -20,00 -23,27 

 

Pro další výpočty je nutné znát hodnoty výšky Slunce nad obzorem pro místa na 

50 
o
severní šířky a hodnoty azimutu Slunce. Tyto hodnoty jiţ byly tabelovány a jejich číselné 

vyjádření je uvedeno v následujících tabulkách 6 a 7 [8,11,26,28]. 
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Tab. 6  Výška slunce nad obzorem h (
o
) pro místa na 50 

o
severní šířky[8] 

Měsíc 

Denní doba τ (hod.) 

12 
11 10 9 8 7 6 5 

13 14 15 16 17 18 19 

XII. 16,50 15,35 11,88 6,43     

XI.,I. 20,00 18,75 15,20 9,50     

X.,II. 28,50 27,12 23,13 17,02 9,33    

IX.,III. 40,00 38,33 33,86 27,03 18,75 9,58   

VIII.,IV. 51,50 49,57 44,27 36,73 27,88 18,40 8,78  

VII.,V. 60,00 57,72 51,72 43,57 34,62 24,73 15,18 6,07 

VI. 63,55 60,97 54,52 46,20 36,85 27,23 17,75 8,75 

Tab. 7  Azimut Slunce a (
o
) v denní době τ [8] 

Měsíc 

Denní doba τ (hod.) 

5 6 7 8 9 10 11 

XII.     -40,77 27,95 -14,25 

XI.,I.     -42,35 -29,13 -14,88 

X.,II.    -59,32 -46,43 -32,20 -16,55 

IX.,III.   -78,40 -66,17 -52,55 -37,00 -19,28 

VIII.,IV.  -97,43 -86,00 -73,77 -59,83 -43,17 -3,02 

VII.,V. -114,10 -103,17 -92,67 -81,43 -66,50 -49,10 -27,08 

VI. -116,28 -105,57 -94,70 -83,17 -69,60 -52,50 -29,30 

Měsíc 

Denní doba τ (hod.) 

12 13 14 15 16 17 18 19 

XII. 0,00 14,25 27,95 40,77     

XI.,I. 0,00 14,88 29,13 42,35     

X.,II. 0,00 16,55 32,20 46,43 59,32    

IX.,III. 0,00 19,28 37,00 52,55 66,17 78,40   

VIII.,IV. 0,00 23,02 43,17 59,83 73,77 86,00 97,43  

VII.,V. 0,00 27,08 19,10 66,50 81,43 92,67 103,17 114,10 

VI. 0,00 29,30 52,20 69,60 83,17 94,70 105,57 116,28 
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Při známé výšce Slunce nad obzorem h a azimutu Slunce a lze určit úhel dopadu 

slunečních paprsků na obecně poloţenou plochu. 

 scossincoscossincos ahh    (2) 

kde h je výška slunce nad obzorem  (
o
), 

 α - úhel sklonu osluněné plochy od vodorovné roviny  (
o
), 

 as - azimutový úhel normály osluněné plochy  (
o
). 

Pro celoroční vyuţívání solárního systému pro ohřev teplé uţitkové vody se za 

charakteristický měsíc doplňuje duben. Z toho důvodu budou ve vzorci pouţity hodnoty pro 

tento měsíc a za hodinu bude určeno pravé poledne. 

 04545sin50,51cos45cos50,51sincos   

99,0cos       (1) 

5.2 Přímé a difúzní záření 

Energetický účinek slunečního záření a také výchozí veličina pro další výpočty je 

intenzita záření dopadající na povrch Země (na plochu pod vrstvou atmosféry). Část záření se 

pohltí a rozptýlí při průchodu atmosférou, takţe na povrchu Země je intenzita přímého 

slunečního záření na plochu kolmou ke směru paprsků menší, neţ je intenzita na hranici 

atmosféry. Zmenšení závisí jednak na součiniteli znečištění atmosféry a také na tloušťce 

vrstvy vzduchu, kterou paprsky pronikají. 

Sluneční záření, které dopadá na plochu, se dělí na dvě sloţky, jak je patrné z obrázku 

24. Jednou z nich je tzv. přímé sluneční záření druhou je pak difúzní sluneční záření. Přímé 

záření se vyznačuje mnohokrát vyšší intenzitou v jednom směru neţ v ostatních, kdeţto 

sluneční záření difúzní má intenzitu ve všech směrech stejnou (izotopické). V praxi to 

znamená, ţe přímé záření od slunce je oproti difúznímu značně závislé na úhlu dopadu 

paprsků [8, 22, 28]. 

 

Obr. 24  Rozdělení slunečního záření [11] 
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5.2.1 Intenzita přímého slunečního záření 

Pro další výpočty je nutno nejprve stanovit intenzitu slunečního záření, která je mírou 

energetického účinku slunečního záření.  












Z
II exp0pn  (3) 










7584,8

4
exp1360pnI  

830pn I      (W.m
-2

) 

kde I0 je sluneční konstanta  (W.m
-2

), 

 Z - součinitel znečištění atmosféry  (1), 

 ε - součinitel, který závisí na výšce Slunce nad obzorem a na nadmořské výšce 

daného místa  (1). 

Intenzita přímého slunečního záření na obecně poloţenou plochu, jejíţ poloha je 

určena azimutem as a úhlem sklonu α je potom dána následujícím vztahem. 

cospnp  II  (4) 

99,0830p I  

821p I      (W.m
-2

) 

5.2.2 Intenzita difúzního záření 

Záření, které se rozptýlí v atmosféře odrazem o molekuly plynů (ve vzduchu), 

částečky prachu a mraky se nazývá difúzní záření. Při tomto rozptylu se vlnová délka paprsků 

nemění, takţe u difúzního záření je stejná jako u záření přímého. Na osluněnou plochu dopadá 

také přímé záření, které se odrazí od okolních ploch, i toto záření se počítá do difúzního. 

Intenzita difúzního záření lze přibliţně spočítat podle vzorce: 

     DhPhDhD cos15,0cos15,0 IIrII    (5) 

     48,18356,64945cos120,05,048,18345cos15,0D I  

181D I      (W.m
-2

) 

kde α je úhel sklonu osluněné plochy od vodorovné roviny  (
o
), 

 IDh - intenzita difúzního záření na vodorovnou plochu  (W.m
-2

), 

 IPh - intenzita přímého slunečního záření na vodorovnou plochu  (W.m
-2

), 

 r  reflexní schopnost okolních ploch pro sluneční paprsky tzv. Albeno  (1). 

Intenzita přímého slunečního záření na vodorovnou plochu IPh  

hII sinPnPh   (6) 

 50,51sin830Pn I  

 56,649Pn I      (W.m
-2

) 

 Intenzita difúzního záření na vodorovnou plochu IDh 
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   hIII sin33,0 Pn0Dh   (7) 

   50,51sin56,649136033,0Dh I  

 48,183Dh I      (W.m
-2

) 

5.2.3 Celková intenzita slunečního záření 

Sluneční záření dopadající na plochu pod vrstvou atmosféry se skládá se záření 

přímého a difúzního. Intenzita celkového záření je dána algebraickým součtem [8, 22, 28]. 

DP III   (8) 

181821I  

1002I      (W.m
-2

) 
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6 ENERGETICKÝ MODEL SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ 

U solárních systému se energie záření zachycuje absorpční plochou slunečních 

kolektorů pro tyto účely zvlášť sestrojených. Ve formě tepla se energie předává teplonosné 

tekutině, která zprostředkovává dopravu tepla ke spotřebiči. 

6.1 Teoreticky možné množství energie 

Teoreticky je moţné denní mnoţství dopadající energie zjistit integrací intenzity 

slunečního záření od východu do západu slunce, tedy za dobu slunečního svitu. Tato energie 

dopadá na osluněnou plochu jen ve slunečných dnech, kdy Slunce svítí nepřetrţitě po celou 

teoreticky moţnou dobu. V průběhu dne se však střídá jasná obloha se zataţenou. 

Z klimatických dat je moţné za delší období (měsíc) zjistit skutečnou dobu slunečního svitu, 

ze které pak lze vyjádřit tzv. poměrnou dobu slunečního svitu. Dopadající energie se vypočte 

podle následujícího vztahu 

 
2

1





dIQSdenteor  (9) 

kde I je poměrná doba slunečního svitu  (W.m
-2

), 

 τ1,τ2 - čas východu a západu Slunce  (hod.). 

Krajními hodnotami τ1, τ2 je určena tzv. teoretická doba slunečního svitu τteor. Pro 

charakteristické dny v jednotlivých měsících (21. den v měsíci) je pro místa na 50 
o
 severní 

šířky uvedena teoretická doba slunečního svitu v následující tabulce.  

Tab. 8  Teoretická doba slunečního svitu τteor (hod.) [8] 

Místo 
Měsíc 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 

Ostrava 8,26 10,12 12,00 13,90 15,70 16,34 15,70 13,90 12,00 10,12 8,26 7,85 

S pomocí τtoer lze odvodit střední intenzitu slunečního záření během dne pomocí 

následujícího vztahu. 

 
2

1

1






 teor

sdenteor

teor

stř

Q
dII  (10) 

Hodnoty teoreticky moţného mnoţství energie vychází po dosazení do vzorce 

následovně. Výsledná čísla platí pro skloněnou plochu orientovanou na jih. 

Tab. 9  Teoreticky moţná energie dopadající za den na plochu v jednotlivých měsících [8] 

Qs den teor  (kWh.m
-2

) 

Úhel 

sklonu 

osluněné 

plochy β 

Měsíc 

 I. II. III. IV. V. VI. 

XII. XI. X. IX. VIII. VII.  

45
o
 2,70 3,40 4,96 6,70 8,06 9,42 9,64 

Nejvýhodnější je samozřejmě orientace osluněné plochy ve směru na jih, kdy dosahuje 
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Qs den teor maximálních hodnot. V praxi je však někdy nemoţné orientovat osluněnou plochu 

přesně na jih, a proto je nutno počítat s jistým odchýlením od tohoto směru a s tím spojené 

menší hodnoty Qs den teor V ţádném případ by však neměla být odchylka od jiţního směru větší 

neţ 45 
o
. 

Je zřejmé, ţe největších hodnot dosahuje Qs den teor v červnu, kdeţto v zimních 

měsících dosahuje hodnot podstatně menších. Platí, ţe poměr mezi maximální hodnotou 

v červnu a minimální hodnotou v prosinci je tím větší, čím menší je úhel sklonu α [8, 23]. 

6.2 Skutečné množství energie 

Teoreticky moţné mnoţství energie charakterizuje pouze energii, která dopadá na 

osluněnou plochu jen ve slunečných dnech, kdy Slunce svítí nepřetrţitě po celou teoreticky 

moţnou dobu slunečního svitu. V našich klimatických podmínkách je tento stav velmi 

vzácný, neboť se během dne střídá jasná obloha s oblohou zataţenou mraky. Při jasné obloze 

působí na osluněnou plochu jak intenzita přímého tak i difúzního záření (tedy celkové záření), 

kdeţto při zataţené obloze působí pouze intenzita difúzního záření.  

Počítá-li se s dlouhodobými průměry klimatických údajů, je známá doba slunečního 

svitu τskut za delší časové období (měsíc). 

  DdenteordenSsden 1 QQQ    (11) 

Hodnoty Qs den teor a QD den jsou uvedeny v tabulkách 9 a 10 pro 50 
o
 severní šířky. 

Tab. 10  Energie difúzního záření QD den (kWh.m
-2

) v jednotlivých měsících [8] 

Úhel 

sklonu 

osluněné 

plochy β 

Měsíc 

 I. II. III. IV. V. VI. 

XII. XI. X. IX. VIII. VII.  

45
o
 0,40 0,48 0,69 0,97 1,22 1,40 1,45 

Pro kaţdé místo zvlášť je však nutno znát hodnoty poměrné doby slunečního svitu 

τ = τskut τteor, i tyto hodnoty jsou platné pro 50 severní šířky a jsou uvedeny v následující 

tabulce 11. 

Tab. 11  Poměrná doba slunečního svitu τ [8] 

Místo Měsíc 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 

Ostrava 0,18 0,31 0,38 0,39 0,48 0,53 0,56 0,53 0,50 0,37 0,23 0,12 

Po dosazení do vzorce vyšly následující hodnoty skutečné mnoţství energie. 

Tab. 12  Skutečné mnoţství energie Qs den  (W.m
-2

)  

Místo Měsíce 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 

Ostrava 1,01 2,01 3,15 3,89 5,25 5,80 5,89 4,84 3,84 2,27 1,15 0,68 
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Z poslední tabulky je patrné, ţe skutečné mnoţství energie dopadající na osluněnou 

plochu je jednoznačně nejvyšší v letních měsících, přičemţ nejvyšší hodnota je v měsíci 

červenci[8,23]. 

6.3 Energie zachycená absorpční plochou 

Dopadající energie slunečního záření se zachycuje sběračem neboli absorbérem, jeho 

představitelem je sluneční kolektor, který je uveden na schématu pod textem. Nejdůleţitější 

částí kolektoru je absorpční plocha, která tvoří přední stěnu, v níţ koluje teplonosná tekutina. 

Z přední strany je kolektor chráněn krycími skly, které vytváření vzduchovou izolační mezeru 

zabraňující nadměrnému ochlazování sběrače okolním vzduchem. Zadní stěna je pak toho 

samého důvodu chráněna teplenou izolací. 

 

Obr. 25  Schéma plochého slunečního kolektoru [8] 

Tepelná bilance absorbéru 

Vnější povrch skel lze v tomto případě povaţovat za osluněnou plochu, na niţ dopadá 

energie slunečního záření. Tato skla dopadající energii zčásti odráţejí zpět do okolí, z větší 

části ji však propouštějí k absorpční ploše. Je-li proměnná reflexní schopnost krycích skel r a 

měrný tepelný tok dopadajícího záření qs, prochází krycími skly k absorpční ploše měrný 

tepelný tok neboli intenzita záření I. 

Jak jiţ bylo řečeno, absorpční plocha pohlcuje dopadající energii a tím se zahřívá na 

určitou teplotu. Současně je také ochlazována okolním vzduchem a měrný tepelný tok 

zachycený absorbérem qA pak vychází z rovnice tepelné rovnováhy, která je uvedena dále pod 

textem. 

    VA1As1 ttkqqr   (12) 

     VA21sA 1 ttkkqrq   

kde r je odrazivost (ALBEDO)  (1), 

 qs - měrný tepelný tok dopadajícího záření  (W.m
-2

), 

 k1 - součinitel prostupu tepla vrstvou na přední straně absorbéru (na straně se 

skly)  (W.m
-2

.K
-1

), 

 k2 - součinitel prostupu tepla na zadní straně absorbéru (na straně s tepelnou 

izololací)  (W.m
-2

.K
-1

), 

 tA - střední teplota absorpční plochy (tekutiny proudící absorbérem)  (
o
C), 

1 – krycí skla 

2 – absorpční plocha 

3 – dutina s teplonosnou kapalinou 

4 – tepelná izolace 

5 – rám kolektoru 
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 tV - teplota okolního vzduchu. 

Dopadající tepelný tok qs a teplota okolí tV jsou proměnlivé hodnoty a proto není 

účinnost absorbéru stálá. Při stále reflexní schopnosti r a stálém součiniteli prostupu tepla k = 

k1+k2 je účinnost absorbéru tím větší čím větší je dopadající teplný tok qs a čím menší je 

rozdíl teplot tA-tV. 

Poměrná reflexní schopnost krycích skel přední transparentní vrstvy je tabelována na 

hodnoty 0,15 – 0,20 při mírně znečištěných sklech [8,11,28]. 
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7 VÝPOČET AKTIVNÍHO SLUNEČNÍHO SYSTÉMU 

U aktivních systémů se energie záření zachycuje tzv. absorpční plochou sluneční 

kolektorů, které byly pro tento účel sestrojeny. Tepelná energie se předává teplonosné látce, a 

ta zprostředkuje další dopravu tepla ke spotřebičům. Nejčastěji se jedná o ohřev teplé 

uţitkové vody. 

Výpočtem aktivního slunečního systému je na mysli zejména výpočet plochy 

kolektoru potřebné pro zachycení poţadované energie a také sestavení tepelné bilance, z ní by 

bylo zřejmé, jaká část energie lze získat ze slunečního záření a naopak jakou část je nutno 

nahradit jiným zdrojem. Tepelná bilance se většinou sestavuje na delší časové období, 

zejména se jedná o jeden rok [8,11]. 

7.1 Množství tepla  

Solární systém je provozován celoročně. Pro dimenzování plochy kolektorů se 

vychází z hodnot dopadající sluneční energie pro charakteristický měsíc provozu solárního 

systému. Pro celoroční provoz je to měsíc duben, resp. září. Podkladem pro dimenzování 

solárního systému pro přípravu TUV můţe být přímo denní, resp. měsíční spotřeba tepelné 

energie, nebo nepřímo objem zásobníku TUV. Z objemu zásobníku TUV lze denní spotřebu 

energie vypočítat podle následujícího výrazu. 
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 97,19stř Q      (kWh.den
-1

) 

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

.K
-1

), 

 ρ - měrná hmotnost vody  (kg.m
-3

), 

 V - objem zásobníku TUV  (m
3
), 

 t2 - konečná teplota zásobníku  (
o
C), 

 t1 - počáteční teplot zásobníku  (
o
C). 

Tab. 13  Měsíční potřeba tepla pro ohřev TUV na teplotu 55 °C  

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

QTUV 

[kWh.měs
-1

.] 
619,0 559,2 619,0 599,1 619,0 599,1 619,0 599,1 619,0 599,1 619,0 599,1 

Potřeba tepla pro ohřev TUV za rok. 

08,7269TUV Q      (kWh.den
-1

) 

7.2 Účinnost solárního panelu Heliostar 

Pro určení tepelného zisku solárního kolektoru je nutno nejprve určit účinnost 

kolektoru. Pomocí vztahu 
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kde η0 je optická účinnost zadaná výrobcem  (1), 

 a1,a2 - lineárního součinitele tepelné ztráty zadaný výrobcem  (W.m
-2

.K), 

 tA - střední teplota teplonosné látky v kolektoru  (
o
C), 

 tV - teplota vzduchu v okolí kolektoru  (
o
C), 

 Istř - sluneční ozáření přední strany kolektoru, tabulkové hodnoty  (W.m
-2

). 

Pro potřeby výpočtu je nutné znát hodnoty střední intenzity slunečního záření uvedené 

v tabulce pod textem 

Tab. 14  Střední intenzita slunečního záření Istř (W.m
-2

) [8] 

Úhel 

sklonu 

osluněné 

plochy β 

Měsíc 

 I. II. III. IV. V. VI. 

XII. XI. X. IX. VIII. VII.  

45
o
 344 412 490 558 580 600 590 

Jednotlivé účinnosti solárního kolektoru jsou uvedeny v tabulce pod textem. Hodnoty 

jsou pouze orientační, nejedná se o konstanty. 

Tab. 15  Průměrná měsíční účinnost solárního kolektoru ηk 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ηk 

[%] 
58 62 65 66 68 69 69 69 68 66 63 59 

7.3 Plocha kolektorů Heliostar 

S pomocí známé účinnosti je moţno vypočítat i potřebnou plochu kolektorů. Je však 

zapotřebí znát následující hodnoty uvedené v tabulkách 9 a 11. 

Qspotř =19,97  (kWh.den
-1

)  

Dále je nutno vypočíst si hodnotu skutečné dopadající energie Qs den, která se vypočte 

z následujícího vztahu. 

sdenteorsden QQ   (15) 

 

Tab. 16 Skutečná dopadající energie s průměrnou oblačností Qs den  

Místo Měsíc 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 

Ostrava 0,61 1,54 2,54 3,14 4,52 5,11 5,28 4,27 3,35 1,84 0,78 0,32 

Dále jsou v tabulce uvedeny pro Ostravu střední teploty vzduchu v době slunečního 

svitu τ. 

Dále je k výpočtu zapotřebí znát hodnoty účinností, které jiţ byly dříve vypočteny a 

jsou uvedeny v tabulce 15. 
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Podle následující rovnice se vypočte energie zachycená plochou 1 m
2
 za den 

s průměrnou oblačností. 

sdenAAden QQ   (16) 

Tab. 17  Energie zachycená plochou 1 m
2
 solárního panelu Heliostar QA den  (kWh.m

-2
) 

Měsíc 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 

QA den  0,35 0,95 1,65 2,07 2,98 3,47 3,64 2,94 2,27 1,21 0,49 0,18 

Více nepříznivá situace nastane v dubnu neţ v září, kdy energie zachycená plochou je 

menší. Z toho důvodu se v dalších výpočtech bude počítat s hodnotami pro měsíc duben. 

Předpokládá se, ţe na tepelné ztráty zásobníku a potrubí připadá 10 %ztrát 

Celková plocha kolektorů pak musí být: 

 

Aden

spotř1

Q

Qp
SA


  (17) 

 
07,2

97,191,01 
AS  

61,10AS      (m
-2

) 

Z návrhu solárního systému pro ohřev TUV je stanovená velikost jednoho solárního 

panelu na 1,1 m
2
. Z posledního výpočtu je celková potřebná plocha kolektoru 10,61 m

2
. 

Z toho vyplývá, ţe je zapotřebí asi 10 slunečních panelů Heliostar. 

7.4 Množství dopadajícího záření 

Pro 50
o 

severní šířky a s přípustnou přibliţností pro celou ČR jsou hodnoty teoreticky 

moţného mnoţství energie dopadající za den Qs den teor uvedeny v tabulce 9, hodnoty energie 

difúzního záření dopadající za den QD den jsou uvedeny v tabulce 10. Podobně jako skutečné 

mnoţství energie dopadající na osluněnou plochu za den Qs den lze počítat skutečné mnoţství 

energie dopadající za měsíc Qs měs. V tabulce 12 jiţ jsou vypočítány hodnoty skutečného 

mnoţství dopadající energie na osluněnou plochu za den Qs den, proto se tyto hodnoty pouze 

vynásobí počtem dní v měsíci a výsledkem jsou pak hodnoty uvedeny v následující tabulce 

pod tímto textem [8, 10, 13]. 

Tab. 18  Skutečné měsíční celkové mnoţství slunečního záření 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qc,skut,měs. 

[kWh.m
-2

.měs
-1

] 
31,31 56,28 97,65 116,7 162,75 173,7 182,59 145,5 119,04 68,1 35,65 20,4 
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8 TEPELNÉ ZISKY KOLEKTORŮ 

Velký význam pro pozdější energetický zisk soustavy má teplota vody potřebná pro 

dané pouţití. V rodinných domech se teplota vody pohybuje okolo 45-55
o
C na výstupu ze 

zásobníku, jednak aby byl omezen objem zásobníku z konstrukčního hlediska, jednak pro 

splnění poţadavků norem a odborných předpisů. Teplota vody se volí jen na skutečně 

potřebnou hladinu z důvodu šetření energií. 

8.1 Měrný tepelný zisk 

Vychází z průměrné denní účinnosti solárního kolektoru ηk a skutečné denní dávky 

slunečního ozáření Qs den. 

 sdenQq kk   (18) 

kde ηk je účinnost kolektoru  (1), 

 Qs den - skutečná denní dávka slunečního ozáření  (kWh.m
-2

.den). 

Pro výpočet je nutné znát hodnoty skutečných denních dávek slunečního ozáření 

Qs den, které jiţ byly dříve počítány v tabulce 12. 

Tab. 19  Denní a měsíční tepelný zisk z 1m
2
 kolektoru qk 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

qk 

[kWh.m
-2

.den
-1

] 
0,58 1,25 2,04 2,58 3,56 3,97 4,07 3,34 2,61 1,49 0,92 0,40 

qk 

[kWh.m
-2

.měs.] 
18,29 35,17 63,23 77,40 110,38 119,04 126,12 100,20 80,81 44,73 22,30 12,00 

Z tabulky 19 je zřejmé, ţe v měsíci červenci bude tepelný zisk z kolektorů nejvyšší 

z celého roku. Za velmi příznivé se povaţují i měsíce květen červem srpen kde hodnoty 

tepelných zisku překračují 100 kWh.m
-2

.měs. Nejmenší výnosy přinese solární kolektor 

samozřejmě v zimních měsících, kdy je slunečního záření méně. Jedná se o hodnoty, které 

nepřekračují 50 kWh.m
-2

 za měsíc[8,10]. 

8.2 Celkový tepelný zisk kolektoru 

Celkové zisky daného solárního kolektoru pro ohřev TUV ve čtyřčlenné domácnosti 

jsou důleţitým článkem k posouzení toho, zda solární kolektor pracuje správně a zda je pro 

uţivatele vhodnou volbou k ohřevu právě solární soustava. K výpočtu je potřeba znát několik 

údajů. Mezi jeden z nich patří i celková plocha solárních kolektorů SA. Tato hodnota je jiţ 

vypočtena dříve v podkapitole 7.3, kde bylo určeno, ţe potřebná plocha solárních kolektorů 

SA činí 10,61 m
2
. Další hodnotou potřebnou k výpočtu je měrný tepelný zisk kolektorů, 

všechny údaje jsou uvedeny v tabulce 19. Vztah pro určení celkových tepelných zisků 

kolektorů je následující: 

 kAk qSQ   (19) 

kde SA je plocha solárních kolektorů  (m
2
), 

 qk -  měrný tepelný zisk kolektorů  (kWh.m
-2

.měs.). 
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Výsledné hodnoty po dosazení do předchozího vzorce jsou uvedeny v tabulce 17 pod textem. 

Tab. 20  Celkový tepelný zisk kolektorů 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qk 

[kWh.měs
-1

] 
194,06 373,15 670,87 821,21 1171,13 1263,01 1338,13 1063,12 857,39 474,59 236,60 127,32 

Celkový tepelný zisk kolektorů za jeden rok. 

 Σ 59,8590      (kWh.rok
-1

) 

Vyuţitelné zisky solární soustavy, pokrývající potřebu tepla v dané aplikaci se dají 

vyjádřit pro lepší názornost v grafu, kde jednu hodnotu tvoří potřeba tepla a druhou pak 

teoreticky vyuţitelné zisky solárních kolektorů, jako je znázorněno na obrázku pod tímto 

textem. Matematicky vyjádřeno se jedná o stanovení minimální hodnoty z teoretických 

tepelných zisků solárních kolektorů a celkové potřeby tepla v jednotlivých měsících 

 

Obr. 26  Pokrytí potřeby tepla slunečními kolektory  

Z předchozího grafu je patrné, ţe potřebné teplo v měsících březen aţ říjen je 

překročeno, v letních měsících aţ dvojnásobně. Naopak v měsících listopad aţ březen je zisk 

z kolektorů menší, tzn, ţe jejich účinnost je niţší a z toho důvodu se v tomto období musí pro 

dohřívání TUV pouţít plynový kotel [8, 10, 28]. 

8.3 Pokrytí potřeby tepla 

V zimních měsících dosahujeme díky kratší době svitu a nízké intenzitě záření 

nízkých tepelných zisků. Pro zvýšení účinnosti bude systém pracovat v niţších teplotách, 

abychom dosáhli vyšší účinnosti. TUV tedy bude pouze předehřívána na 25 °C. 
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Energie nutná pro dohřev kotlem 

 )1(
).(.. 2,11




PO
ttcmPOQ výsvýsvvDOH

 (20) 

kde PO je počet osob  (l.den
-1

.osoba
-1

) 

 mv -  spotřeba TUV  (kWh.m
-2

.den
-1

) 

 cv -  měrná tepelná kapacita  (kWh.kg
-1

.K
-1

) 

 tvýsl1 -  teplota kapaliny na výstupu z kolektoru  (
o
C) 

 tvýsl,2 -  teplota vstupující kapaliny do kolektoru  (
o
C) 

 ξ -  tepelné ztráty při přípravě TUV  (1) 

  
 1,01

4
1055001162,0504


DOHQ  

 48,46DOHQ      (kWh.měs.
-1

) 

Pro stanovení procentuálního pokrytí spotřeby tepla pro ohřev TUV ze solárních 

kolektorů Heliostar je nutné si nejprve vypočíst kolik je schopen solární panel vyrobit energie 

s ohledem na účinnost v daném měsíci podle následujícího vztahu. 

k

skutc



Q
Qp   (21) 

Tab. 21   Vyrobené mnoţství energie závislé na účinnosti solárního panelu 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qp 

[kWh.měs
-1

] 
54,00 90,77 150,23 176,81 239,33 251,73 264,62 210,87 175,06 103,18 56,58 34,57 

 

Solární systém bude celoročně vyuţíván k ohřevu TUV a z toho důvodu se za 

charakteristický měsíc povaţuje duben. Je zapotřebí si stanovit koeficient vyuţití kolektorů za 

měsíc duben, který bude pouţit i v ostatních měsících v roce podle následujícího vztahu. 

p

TUV
k

Q

Q
k   (22) 

38,3k k      (1) 

 

Uţitečný tepelný zisk kolektorů je další hodnota, která je pro výpočet důleţitá. Vzorec 

pro její výpočet je uveden pod textem. 

k

p

KU
k

Q
Q   (23) 

Po dosazení do vzorce vyjdou následující hodnoty uvedené v následující tabulce. 

Po vyhodnocení podle předchozích pokynů vyjde následující tabulka 26 s hodnotami 

pro uţitečný tepelný zisk kolektorů QKU. 
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Tab. 22  Uţitečný tepelný zisk kolektorů QKU 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

QKU 

[kWh.měs
-1

] 
182,90 307,56 509,02 599,10 810,93 852,95 896,60 714,50 593,14 349,60 191,73 117,15 

Cílem těchto výpočtu je určit pokrytí potřeby tepla ze solárního systému pro ohřev 

TUV. Výraz pro určení je následující: 

TUV

KU

Q

Q
p 

 (24) 

kde QTUV je měsíční potřeba tepla pro ohřev TUV na teplotu 55 °C  (kW.měs
-1

), 

 QKU -  uţitečný tepelný zisk kolektorů  (kWh.měsíc
-1

). 

V následující tabulce jsou jiţ hodnoty dosazeny a vypočteny pro dané měsíce v roce. 

Tab. 23  Pokrytí potřeby tepla ze solárního systému pro ohřev TUV 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P 

[%] 
29,55 55,00 82,23 100,00 131,00 142,37 144,85 119,26 95,82 58,35 30,97 19,55 

Pro lepší názornost jsou hodnoty vyneseny do sloupcového grafu umístěného pod 

textem. 

 

Obr. 27  Pokrytí spotřeby tepla pro ohřev TUV ze solárních kolektorů 

Z grafu je jednoznačně vidět, ţe v období od dubna do září je pokrytí potřeby tepla ze 

solárního systému pro ohřev TUV skoro 100 % a více zatímco ve zbývajících měsících se 

potřeba pohybuje průměrně kolem 30 %. Z toho vyplývá, ţe bude nutno vyuţít pro dohřev 

plynový kotel [8,10,28]. 
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V následujícím grafu jsou zobrazeny křivky, z nichţ jedna reprezentuje uţitečný 

tepelný zisk kolektorů a druhá pak spotřebu tepla na ohřev uţitkové vody. 

 

 

Obr. 28  Porovnání výroby tepla solárním systémem a potřeby tepla čtyřčlenné domácnosti 
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9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomické zhodnocení solárních soustav je otázkou, o které se velmi často hovoří. 

Sluneční energie se na jedné straně jeví jako zdroj tepla, který je dostupný všude a je zdarma, 

na druhé straně technická zařízení pro vyuţití slunečních zisku jsou často sloţitá a tedy i 

investičně náročná. 

Pro instalaci solárních soustav se lidé mohou rozhodnout z různých důvodu. Buď se 

jedná čistě o ekologický přístup ve snaze sníţit spotřebu primární energie a tedy i produkci 

emisí znečišťujících látek, nebo se jedná o marketingový trend či o ekonomický důvod. 

Ekonomie solárních soustav stojí na podloţených výsledcích ekonomických analýz a 

výrazně závisí na kvalitě vstupních údajů.  

9.1 Parametry ekonomické výhodnosti 

Pro vlastní ekonomické zhodnocení solárních soustav je nutné znát řadu parametrů, 

které mohou ekonomickou výhodnost instalace solární soustavy významně ovlivnit. 

Investiční náklady 

Do těchto nákladů na instalaci solární soustavy je nezbytné započítat všechny výdaje 

spojené s instalací solární soustavy, od ceny studie, projektu, materiálu, dopravy a montáţe po 

nezbytné stavební úpravy, které jsou nezbytné k instalaci solární soustavy. Stavební úpravy 

jsou mnohdy částkou, která výrazně prodraţí celou investici. 

Investiční náklady jsou velmi závislé na ploše instalace a typu solárních kolektorů. 

Platí, ţe čím je solární soustava větší, tím niţší jsou měrné investiční náklady na solární 

soustavu vztaţené na 1 m
2
 instalované plochy a tím více jsou celkové náklady spjaty s cenou 

solárního kolektoru. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny čtyři sloupcové grafy, které uvádějí sloţení 

celkových nákladů vztaţené na instalovanou plochu solární soustavy. Je patrné, ţe zatímco u 

malých soustav pro rodinné domy tvoří kolektory 30 aţ 40 % ceny instalace a měrné náklady 

se pohybují 25 aţ 30 tisíc Kč.m
-2

, u větších solárních soustav nad 50 m
2
 je podíl kolektorů 

téměř 50 % a náklady mohou klesnout aţ na cca 15 aţ 20 tisíc Kč.m
-2
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Obr. 29  Sloţení nákladů na výstavbu solárního systému pro různě velké plochy [28] 

Významnou poloţku tvořící investiční náklady jsou solární zásobníky a jejich 

příslušenství (izolace, expanze, jímky, čidla), dále pak potrubí a tepelné izolace.  

Provozní náklady 

Tvoří především náklady na pomocnou energii pro pohon solární soustavy, servisní 

náklady na obsluhu a údrţbu zařízení, případné opravy, náklady na pojištění, apod. Obecně 

opět platí, ţe čím větší solární soustava, tím menší měrné provozní náklady vztaţené k 

dosaţenému zisku nebo kolektorové ploše. 

Energetické zisky solární soustavy 

Pro vyjádření ekonomické úspory dosaţené instalací solární soustavy je nutné stanovit 

vyuţité tepelné zisky za dané časové období (rok), resp. úsporu tepla dodávaného 

nahrazovaným zdrojem energie. Energetické zisky solárních tepelných soustav jsou závislé 

nejen na kvalitě pouţitých komponent (kolektory, zásobníky, tepelná izolace), ale také na 

celkovém návrhu plochy solárních kolektorů vzhledem potřebě tepla, která má být kryta. 

Běţné solární soustavy pro přípravu teplé vody v rodinných domech (2 aţ 5 osob) mají 

plochu solárních kolektorů 3 aţ 15 m
2
 při velikosti solárního zásobníku 200 aţ 400 l. 

Vzhledem k relativně malé ploše (výkonu) solárních kolektorů se tepelné ztráty solární 

soustavy projevují výrazněji na celkové energetické bilanci. Tepelné ztráty solární soustavy 

vztaţené k disponibilním ziskům solární soustavy dosahují podílu 20 aţ 30 %. 

Cena energie a její předpokládaný růst 

Cena nahrazované energie zásadně ovlivňuje ekonomiku solární soustavy a je 

nezbytné vycházet z konkrétní místní situace, konkrétní ceny za teplo dodávané 

nahrazovaným zdrojem tepla pro daný účel. 

Pro ohřev teplé uţitkové vody v domácnosti o čtyřech osobách se budou náklady na 

výstavbu solární soustavy pohybovat v cenových relacích uvedených v následující tabulce. 

Sumy jsou stanoveny z ceníku pro současný rok 2011 avšak je nutno je brát pouze jako 
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orientační.Skladba celého solárního systému je podrobněji rozvedena jiţ v dřívější kapitle [8, 

16, 28]. 

Tabulka 24  Cena systému  

Materiál Cena Kč Kusy Celkem Kč 

Kolektory 7 993,60 10 79 936 

Zásobník BRAMAC BWS400 28 142,40 1 28 142,40 

Regulace TR 0301 4 457 1 4 457 

Cu potrubí 100 30 3 000 

Exp. nádoba 1 300 1 1 300 

Ventily, kolena…   2 000 

Nosná konstrukce 8 475 4 3 600 

Práce   15 000 

Cena systému   137 435,40 

9.2 Prostá doba splácení 

Často také nazývána jako prostá návratnost je ekonomické kritérium, které určuje za 

jak dlouho se investice vrátí bez uvaţování inflace a bez uvaţování tzv. ušlé příleţitosti.  

Pro výpočet prosté doby splácení stačí znát cenu energie, která je aktuální za ohřev 

zásobníku teplé vody klasickou energií, investiční náklady na nové zařízení, provozní náklady 

nového zařízení, předpokládanou délku ţivotnosti a předpokládané mnoţství vyrobené 

energie. Návratnost se pak vypočte podle následujícího vzorce. 

 
 k

pž

QC

NNT
Ts




  (25) 

kde Tţ je doba ţivotnosti  (roky), 

 Np -  provozní náklady  (Kč.rok
-1

), 

 N -  investiční náklady  (Kč), 

 C -  stávající cena energie  (Kč.kWh
-1

), 

 Qk -  mnoţství vyrobené energie  (kWh.rok
-1

). 

 
 

 59,85904,1

137435200030




sT  

 5,16ST      (let) 

Vynesou-li se hodnoty čitatele a jmenovatele spočítané v jednotlivých letech do 

tabulky je moţno sestavit graf, na němţ je vidět postup umořování investice. V prvních letech 

se započte investiční výdaj a provozní náklady a v dalších letech se přičítají jiţ jen provozní 

náklady [8, 16, 28]. 
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Obr. 30  Návratnost investic na výstavbu solárního systému 

Z uvedeného grafu vyplývá, ţe se investice vrátí jiţ v roce 2030 tedy za 20 let, pokud 

by se solární systém pro ohřev TUV vybudoval v roce 2011. 

Pokud by se cena energie za plyn pohybovala stále ve stejných cenových relacích (coţ 

se nepředpokládá) činila by doba návratnosti investic na výstavbu solárního systému podle 

předchozího uvedeného vzorce 16,5 let. Předpokládá se však do budoucna, ţe ceny energií 

porostou o zhruba 3 %, coţ by zlepšilo ekonomickou návratnost solárního systému. Pokud by 

provozovatel získal dotaci, která v ČR můţe činit aţ 50 % mohla by se návratnost investic 

zkrátit aţ na polovinu, tedy něco kolem 8 let. 

Při současných cenách 1,4 Kč.kWh
-1

 se za jeden rok spotřebuje energie na ohřev TUV 

v hodnotě 10 177 Kč. Solární systém s kolektory Heliostar vyrobí 8 590,58 kWh.rok
-1

,coţ se 

rovná finanční částce 12 026,81 Kč. Tato hodnota je pouze orientační, neboť získaná energie 

z kolektoru není plně vyuţita, je to způsobeno tím, ţe v letních měsících je tepelné energie ze 

Slunce vyrobené nadbytečné mnoţství, které nemá další uplatnění a proto se tento nadbytek 

započítává do ztrát. V praxi se s těmito ztrátami počítá a jejich výše byla stanovena na 20-

30 %. V tom případě by nadbytečná vyrobená tepelná energie ze slunečních kolektorů činila 

2 147 kWh (25 % ztráty) a to odpovídá 3 005 Kč. 

Po přepočtech, ve kterých jsou zohledněny i ztráty z nadbytku tepelné energie 

v letních měsících by úspory energií za rok činily při stejné ceně plynové energie 

9 022 Kč.rok
-1

. 
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10 ZÁVĚR 

V budoucnu se s hromadným rozšířením aktivních slunečních systémů s absorbéry 

záření příliš nepočítá, neboť klimatické podmínky ČR nejsou natolik příznivé, aby došlo 

k rozvoji instalace solárních systému ve větší míře, neţ je tomu doposud. K zachycení 

velkého mnoţství energie by musely být kolektory vybudovány na velkém území, coţ by 

vedlo k pokrytí určité části přírody, a to by se původní ekologická výhoda tzv. čistého zdroje 

změnila v samý opak. 

Proti rozšíření aktivních systému však stojí i důvody ekonomické. Je totiţ 

nepravděpodobné, ţe solární systémy se v budoucnu natolik změní, ţe jejich pořizovací 

náklady budou tak nízké, aby tepelná energie jimi vyrobená mohla svou cenou konkurovat 

cenám za energii vyrobenou z fosilních paliv nebo jaderné energie. Je tedy velmi těţko 

představitelné, aby aktivní systémy mohly konkurovat dosavadním soustavám 

centralizovaného zásobování teplem. 

Naše klimatické podmínky střední Evropy (50 
o
 severní šířky) jsou pro vytápění 

nevhodné, neboť sluneční kolektory vyrobí jen asi 1/3 poţadované tepelné energie. Je proto 

zapotřebí doplnit systém pro vytápění dalším zdrojem tepla, čímţ vznikne sloţitý systém, 

který je investičně velmi drahý. Lepší podmínky jsou pro sluneční systémy pro ohřev 

uţitkové vody. U tohoto vyuţití je spotřeba tepla plynulá po celý rok, takţe zisky ze 

slunečního záření pokrývají větší část spotřeby energie. V modelovém příkladě bylo zjištěno, 

ţe spotřeba tepla na ohřátí uţitkové vody pro čtyřčlennou domácnost činí za rok zhruba 

7269,08 kWh, počítá-li se se spotřebou 50 l na osobu za jeden den. Slunečními kolektory bylo 

vyrobeno asi 8 590,58 kWh za jeden rok. Tyto hodnoty jsou teoreticky vypočtené, v praxi se 

však takových hodnot nikdy nedosáhne, neboť se musí počítat i s částečnými ztrátami, které 

tvoří asi 25% z celkového zisku vyrobené energie. V praxi by tedy energie ze solárního 

systému pokryla spotřebu asi z 88 %. V takovém případě je výhodné vybudovat kombinovaný 

systém s kolektory a dalším zařízením pro ohřev uţitkové vody a vzdát se nepatrných 

tepelných zisků v nejchladnějších zimních měsících, kdy je nutné dohřívat vodu pomocí 

plynového kotle. 

Náklady na výstavbu slunečních kolektorů jsou v současnosti stále ještě dosti finančně 

náročné a i z toho důvodu nejsou aktivní systémy natolik rozšířeny. Ve zkušebním příkladu 

byla stanovena cena na výstavbu solárního systému na částku 137 435 Kč. Tato suma 

zahrnovala nákup 10 plochých solárních panelů, a dalších komponent potřebných pro chod 

celé solární soustavy. Bylo vypočteno, ţe pokud by celý systém pracoval celou dobu bez 

větších finančních investic na opravy, které by převyšovaly provozní náklady stanovené na 

2000 Kč, činila by návratnost vynaloţených finančních prostředků na výstavbu asi 16,5 let. 

Co se týče úspor finančních prostředků na spotřebované energii, bylo zjištěno, ţe za dobu 

jednoho roku se ušetří 9 022 Kč, pokud se vychází ze současných cen 1,4 Kč.kWh
-1

 za plyn. 

Závěrem lze říci, ţe aktivní systémy se mohou v našich podmínkách uplatnit jako 

dobrý zdroj tepelné energie vyuţíván pro ohřev uţitkové vody ať uţ v domácnostech, nebo 

kdekoli jinde. Nelze však opomenou fakt, ţe je potřeba brát sluneční energií jen jako 

doplňkový zdroj ke stávajícím palivům. 
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