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Anotace 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat zdroje znečištění ovzduší při produkci tepla pro 

domácnosti a představit technologii sníţení emisí znečišťujících látek. V úvodu jsou 

zmapovány a popsány malé zdroje znečištění, „lokální topeniště“ a také velcí producenti 

tepla pro domácnosti. V dalších kapitole je popsán potenciál slunečního záření a také je 

zde představena technologie solárních soustav pro přeměnu tepla a jeho další vyuţití. 

V poslední kapitole jsou uvedeny konkrétní případy uţití technologie a její příspěvek ke 

sníţení emisí. 

 

Klíčová slova 
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kolektor 

 

Summary 

The aim of this bachelor thesis is characterization of common air-pollution producers in 

the heat production field and description of contemporary technologies for reduction of 

air-pollution emissions. Small heat producers in air-pollution, so called “local heating 

sources” and big heat producers for the householders are described in the introduction. 

The potential of the solar radiation as well as solar thermal heating systems are described 

in next part. Last chapter brings introduction of solar thermal heating technology and its 

contribution on the reduction of air-pollution emissions.   
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1 Úvod a cíl práce 

Atmosféra jako jedna ze sloţek zemských geosfér má nezastupitelnou úlohu při 

ekologických a socioekonomických procesech na Zemi. Atmosféra na Zemi od svého 

vzniku prošla mnoha proměnami. V současné době, kdy do jejích částí stále významnějším 

způsobem zasahuje antropogenní faktor, dochází zde ke změnám a interakcím, které mají 

přímý vliv na kvalitu ţivota organismů a ostatních sloţek geosféry. 

Tento celoplanetární problém je zvláště patrný ve velkých městských a 

průmyslových aglomeracích. Také je jasné, ţe pokud bylo znečištění ovzduší způsobeno 

lidskými silami, je také v lidských silách s tímto problémem naloţit. 

Cílem této bakalářské práce je poukázat na souvislost jiţ dlouhá léta známé a  

zvládnuté technologie solárních tepelných soustav a jejího významu při výrobě tepla a 

problematiky znečištění ovzduší emisemi znečišťujících látek vznikajících právě při 

výrobě tepla. 

V úvodní části je vymezena zájmová oblast části Moravskoslezského kraje, město 

Ostrava. Dále je zde uvedena legislativa a základní informační systémy ochrany ovzduší. 

Jsou zde také setříděny a popsány způsoby výroby tepla v budovách určených k bydlení. 

Zmíněny jsou nejvýznamnější velké bodové zdroje znečištění ovzduší a dále lokální 

topeniště a jejich vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku. Také jsou zde vyjmenovány 

nejčastější znečišťující látky emitované zdroji tepla, jejich vznik a také jejich vliv na 

člověka.  

V další kapitole je popsán vznik a mnoţství dopadajícího a vyuţitelného slunečního 

záření a moţnosti jeho vyuţití. Jsou zde uvedeny a rozděleny solární kolektory a jejich 

moţnosti uplatnění při výrobě tepla. 

 V následující kapitole jsou popsány moţnosti aplikací solárních soustav při výrobě 

tepla. Jsou zde uvedeny aplikace jak pro bytové domy, tak i pro samostatně stojící rodinné 

domy. Jsou zde popsány moţnosti zapojení solárních systémů jak do stávajících systému 

výroby tepla, tak i aplikace do systémů nových. Také jsou zde uvedeny způsoby 

navrhování solárních soustav. 
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V poslední kapitole je rozebrán přínos solárních tepelných soustav při výrobě tepla 

na kvalitu ovzduší. Kapitola popisuje modelové případy částečného nahrazení tepla solární 

soustavou v bytovém a rodinném domě a jsou nastíněny potenciální moţnosti rozvoje 

solárních systémů na Ostravsku. 
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2 Současný stav zásobování teplem a jeho vliv na kvalitu ovzduší 

2.1 Vymezení území 

Za vymezené území povaţuji část Moravskoslezského kraje, město Ostrava. 

Nejstarší zmínky o Ostravě pochází z roku 1229. Socioekonomický vývoj města a 

jeho částí je těsně svázán s geologickou stavbou území a s objevem černého uhlí 

v hornoslezské uhelné pánvi a jeho dalším vyuţíváním. Dalšími důleţitými kroky pro 

rozvoj města bylo zaloţení ţelezáren a připojení k Severní dráze Ferdinandově. Ostrava se 

tak ve druhé polovině 19. století stává jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek 

rakousko-uherské monarchie (Město Ostrava, Historie města, 11.2.2012, [online]). 

Od 50. let 20. století dochází k průmyslovému rozkvětu Ostravy, coţ sebou přináší 

mimo jiné i výstavbu sídlišť a jejich infrastruktury. Po roce 1989 dochází v Ostravě 

k postupnému utlumení těţby uhlí. Dobývání však nadále pokračuje v přilehlých obcích 

ostravsko-karvinského revíru. Výroba oceli pokračuje ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., strojírenská výroba je soustředěna hlavně ve firmě Vítkovice a.s.. 

Statutární město Ostrava je tvořeno 23 obvody. Výměra města je 21 422 ha, počet 

obyvatel 303 609 (Český statistický úřad, 1.2.2012, [online]). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Obrázek 1Město Ostrava a jeho městské části 

(zdroj: http://gisova.mmo.cz, 21.2.2012, [online]) 

http://gisova.mmo.cz/
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2.2 Ochrana ovzduší 

Dle platné legislativy - Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů, je za stacionární zdroj znečišťování povaţováno zařízení spalovacího nebo 

jiného technologického procesu, který znečišťuje nebo můţe znečišťovat ovzduší. Podle 

tohoto zákona jsou dále zdroje znečišťování ovzduší rozděleny na mobilní a stacionární. 

Stacionární zdroje jsou dále rozděleny podle: 

1) míry svého vlivu na kvalitu ovzduší   

a) zvláště velké – zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 

b) velké – zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW do 50 MW 

c) střední - zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším neţ 0,2 MW do 5 MW 

d) malé – zdroje o jmenovitém tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW 

2) technického a technologického uspořádání 

a) zařízení spalování technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem 

vyuţití uvolněného tepla 

b) spalovny odpadu a zařízení pro spolu spalování odpadu 

c) ostatní stacionární zdroje 

V případě pochybností, zda jde o stacionární zdroj, nebo v případě pochybností o 

jeho zařazení do uvedených kategorií, rozhoduje Česká inspekce ţivotního prostředí (dále 

jen ČIŢP). 

Evidencí a vyhodnocováním dat o znečišťování ovzduší jsou pověřeny orgány 

ochrany ovzduší a tato data jsou vedena v registru informačního systému kvality ovzduší – 

ISKO. Vedení registru zajišťuje Ministerstvo ţivotního prostředí České Republiky - MŢP 

ČR a jeho provoz zajišťuje Český hydrometeorologický ústav – ČHMÚ. 

Informační systém ISKO soustřeďuje naměřená data ze sítí monitorujících látky 

znečišťující ovzduší a data ze sítí sledování chemického sloţení atmosférických sráţek a 

atmosférické depozice. Měřením a sběrem těchto dat se zabývají především ČHMÚ, ČIŢP, 

Zdravotní ústav – ZÚ a dále třeba účelové imisní sítě přispívajících organizací jako jsou 

městské úřady, ale také soukromí provozovatelé, například ČEZ a.s. 
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Integrální součástí ISKO je Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší – REZZO.  Dle 

zákona o ovzduší (§13) jsou v REZZO zdroje znečištění ovzduší rozděleny na stacionární a 

mobilní. Dílčí soubory REZZO 1 – 3 zahrnují stacionární zdroje, REZZO 4 zahrnuje 

mobilní zdroje znečištění ovzduší. 

Zdroje kategorií REZZO 1 – zvláště velké a velké zdroje a REZZO 2 – střední 

zdroje jsou monitorovány bodově jednotlivě. Dle zákona č. 25 / 2008 Sb. o integrovaném 

registru znečištění – IRZ a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

ţivotního prostředí – ISPOP jsou provozovatelé těchto zdrojů povinni sami ohlásit 

poţadované údaje za provozovny. 

Dle REZZO jsou domácí topeniště zařazeny do skupiny REZZO 3 – malé 

stacionární zdroje znečišťování. Data týkající se malých zdrojů tepla – lokálních topenišť, 

jsou získávána a bilancována z údajů Sčítání lidu, domu a bytů v letech 1991 aţ 2001 

týkajících se spotřeby paliv v domácnostech. Tato data jsou poté kaţdoročně aktualizována 

a  porovnávána s regionálními dodavateli paliv a energií. Výstupem REZZO 3 jsou data na 

úrovni obcí poskytující přehled o emisích znečišťujících látek a palivové skladbě domácích 

topenišť (Český hydrometeorologický ústav, Tabelární přehled, 11.12.2011, [online]). 

Výsledná data jsou publikována v ročence „Znečištění ovzduší na území České 

republiky“ – Český hydrometeorologický ústav, Praha. 

2.3 Znečišťující látky 

Znečišťující látky se do ovzduší dostávají v důsledku přírodních procesů jako je 

vulkanická činnost, poţáry, vznik blesků nebo se mohou uvolňovat z půdy. Většina 

škodlivých látek je však v Evropě a ČR tvořena antropogenními zdroji (Braniš, Hunová, 

2009). 

Mezi hlavní antropogenní zdroje znečišťující ovzduší patří spalovací procesy 

(domácností i průmyslové), spalovací motory (doprava), báňská činnost, stavební práce 

nebo také nakládání a vykládání zboţí. 

Částice znečišťující ovzduší způsobují zvýšenou nemocnost, metabolické poruchy, 

alergie, ale také akutní projevy jako je dušnost, nebo dokonce i úmrtí. Škodlivý účinek 

závisí na morfologii, sloţení a velikosti částice. Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje 

způsob působení částic v lidském těle je cesta vstupu do organismu. Hlavním vstupem do 
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těla jsou dýchací orgány. Čím jsou částice menší, tím více a hlouběji pronikají do 

organismu a tím je větší riziko negativních zdravotních dopadů (Znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi v oblasti Ostravsko-Karvinska, 2008). 

 

Rozdělení hlavních znečišťujících látek, jejich vznik a dopady na zdraví člověka: 

1) suspendované částice PM10 a PM2,5 

 Vznik – spalovací zdroje, emise z průmyslu, doprava, báňská činnost, 

stavební činnost 

 Dopady na zdraví člověka - sníţení imunity, kardiovaskulární choroby, 

respirační onemocnění, sníţení funkcí plic, nejjemnější částice způsobují 

nejzávaţnější zdravotní dopady 

2) oxid siřičitý SO2 

 Vznik – spalování fosilních paliv, tavení rud s obsahem síry 

 Dopady na zdraví člověka – dráţdivé účinky, zhoršení funkce plic nebo i 

změna jejich kapacity 

3) oxidy dusíku NOx 

 Vznik – silniční a letecká doprava, spalovací procesy ve stacionárních 

zdrojích 

 Dopady na zdraví člověka – sníţení imunity a ovlivnění plicních funkcí 

4) oxid uhelnatý CO 

 Vznik – nedokonalé spalování fosilních paliv, zejména uhlí, zdrojem jsou 

domácí topeniště a také doprava 

 Dopady na zdraví člověka – bolesti hlavy, sníţení pozornosti, omezení 

přenosu kyslíku v krvi 

5) benzo(a)pyren 

 Vznik – nedokonalé spalování fosilních paliv ze stacionárních a také 

mobilních zdrojů, výroba koksu a ţeleza 
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 Dopady na zdraví člověka – karcinogenní účinky na lidský organismus 

 

Dále je zapotřebí uvést, ţe dalšími neţádoucími vlivy jsou účinky na ekosystémy a 

na neţivou přírodu. Zde patří zejména poškozování fotosyntetického aparátu zelených 

rostlin, narušení tkání a pletiv organismů, vliv na kvalitu půd, kontaminace potravních 

řetězců, koroze kovů a v také destrukce staveb a jejich částí. 

 

2.4 Lokální topeniště 

Počet trvale obydlených domů celkem v katastru města Ostrava je 22 481. Z toho 

rodinné domy 14 509, bytové domy 7565. 

Celkový počet trvale obydlených bytů je 128 388, počet bytů v  rodinných domech  

je 18 659, počet bytů v  bytových domech je  109 309. 

Z 18 659 bytů v rodinných domech se v 2510 topí uhlím, v 316 dřevem, v 14 208 

topní zemním plynem a nakonec 1252 elektřinou. 

 

Tabulka 1 Počet trvale obydlených domů 

(zdroj:ČSU,22.2.2012,[online]) 

Celkový počet obydlených domů 22 481 

Rodinné domy     14 509 

Bytové domy     7565 

 

 

Tabulka 2Počet trvale obydlených bytů 

(zdroj: ČSU, 22.2.2012, [online]) 

Celkový počet trvale obydlených bytů 128 388 

Počet bytů v rodinných domech 18 659 

Počet bytů v bytových domech 109309 
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Tabulka 3Druh topení v rodinných domech 

(zdroj: ČSU, 22.2.2012, [online]) 

Počet bytů v rodinných domech 18 659 

Topení uhlím     2 510 

Topení dřevem     316 

Topení plynem 

 

  14 208 

Topení elektřinou     1252 

 

Dle údajů ČHMU je ve skladbě paliv u zdrojů zařazených do REZZO 3 mezi lety 

1992 – 2009 patrné, ţe mezi léty 1992 aţ 1998 dochází k utlumování pouţívání tuhých 

paliv, coţ je s největší pravděpodobností zapříčiněno uzavírkou dolů těţících tyto paliva a 

následně jejich stoupající cenou a také postupným zaváděním dalších paliv, zejména 

zemního plynu. Od roku 2000 je spotřeba tuhých paliv přibliţně stejná (Znečištění ovzduší 

na území České republiky v roce 2009, 2009). 

Vývoj změn skladby paliv, tzv. energetického mixu, mezi lety 1991 - 2009 vytápění 

bytů v rodinných domech můţeme vidět v následujícím grafu. 

 

Graf 1Změna skladby paliva vytápění bytů v rodinných domechv letech 1991 - 2009 

(zdroj: ČSU, 22.2.2012, [online]) 
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Míra znečištění ovzduší se stanovuje z naměřených dat o imisích ze sítě měřících 

stanic. Porovnáváním naměřených hodnot s imisními limity, případně s přípustnými 

četnostmi překročení imisních limitů hodnotíme kvalitu ovzduší. 

Koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 v Ostravě a na Karvinsku jsou 

nejvyšší v rámci celé České Republiky.V roce 2009 došlo na několika místech na 

Ostravsku k několikanásobnému překročení imisních limitů PM10 v zimních měsících, 

zejména při stabilním nebo inverzním zvrstvení vrstvy atmosféry. Koncentrace škodlivin 

se na některých místech pohybovaly kolem hranice 300 µg.m
-3

. Denní imisní limit byl u 

PM10  překročen na všech měřících stanicích na Ostravsku častěji, neţ je přípustná četnost 

překročení imisních limitů, tj. 35 krát.  

Limitní koncentrace benzo(a)pyrenu  jsou  na většině území překračovány 

několikanásobně, k devítinásobnému překročení imisního limitu došlo v lokalitě Ostrava – 

Bartovice (Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009, 2009). 

Termínem lokální topeniště tedy nazýváme malé, ostatní stacionární zdroje o 

jmenovitém tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW. Jedná se především o malé zdroje tepla 

pro rodinné domy či bytové domy s menším počtem bytových jednotek. Tím, ţe jsou 

lokální topeniště zařazeny do kategorie „ostatní stacionární zdroje“, neplatí pro ně přísnější 

legislativa při vypouštění emisí. 

Dle zákona o ovzduší (§12) jsou provozovatelé malých stacionárních zdrojů povinni 

uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami pro provoz 

těchto zdrojů. Musí umoţnit osobám pověřeným obcí a ČIŢP přístup ke zdroji, umoţnit 

zjištění mnoţství vypouštěných látek, kontrolu technického stavu, dodrţovat předepsanou 

tmavost kouře, dodrţovat přípustnou míru obtěţování zápachem a kouřem a dále pomocí 

osoby určené – drţitel ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví – zajišťovat měření 

účinnosti spalování a kontroly stavu spalinových cest. 

Toto ustanovení však neplatí pro provozovatele malých stacionárních zdrojů 

umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci. 

Tím, ţe pro tyto zdroje znečištění není legislativa v rámci vypouštění emisí nijak 

upravena, stávají se lokální topeniště výrazným zdrojem škodlivých emisí. Škála emisí je 

navíc velice pestrá. Kvalita paliva není nijak kontrolována a také vypouštěné látky nejsou 

nijak měřeny. Zdroje spalující tuhá paliva nejsou nijak technicky vybaveny k zamezení 
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spalování nevhodných látek. Dále je nemoţné na domácí topeniště jakkoliv instalovat 

odlučovače znečišťujících látek. Navíc v zákoně o ovzduší jsou při spalování pro 

energetické vyuţití kontrolovány pouze tyto škodliviny: CO, SO2,NOx, TZL. 

Jelikoţ se jedná většinou o širší zástavbu domů, jsou tyto bodové zdroje 

nahromaděny v rozptylově velice malém prostoru. V zimním období, kdy často vzniká 

inverzní charakter oblačnosti a nedochází k proudění vzduchu nebo je proudění omezeno, 

bývá rozptyl emitovaných částic velice omezený. S tímto problémem souvisí také nízká 

stavební výška komínů, většinou se pohybuje v rozmezí maximálně 7 – 12 m. Jako 

základní rozptylový obrazec z bodového zdroje se pouţívá tzv. rozptylový kužel. U 

přízemních zdrojů pomyslně chybí polovina kuţele (který se nachází pod zemským 

povrchem), z čehoţ zjednodušeně plynou dvojnásobné koncentrace stejné vzdálenosti od 

zdroje oproti výškovému zdroji (komínu) (Environmentální vzdělávání, Modul 5: Ochrana 

ovzduší, 22.2.2012, [online]). 

V následující tabulce jsou uvedeny emise hlavních znečišťujících látek v městě 

Ostrava v roce 2009 dle REZZO 3. 

 

Tabulka 4 Emise hlavních znečišťujících látek dle REZZO 3 

(zdroj: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009, ČHMU, Praha 2010) 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství[t/rok] 138,3 228,1 88,6 772,2 155,2 

 

2.5 Velké výrobny tepla 

S rozvojem města a jeho městských částí, se vzrůstající zástavbou, souvisí také 

rozvoj infrastruktury. Na počátku 50. let 20. století se začalo budovat sídliště Ostrava – 

Poruba, po roce 1970 na ně navázalo budování sídliště Ostrava – Jih. K těmto velkým 

celkům se postupně přistavovaly celky menší. Se vznikem dalších velkých ostravských 

sídlišť, tj. Fifejdy, Zábřeh, Šalomouna a jiţ vybudované blízké průmyslové výroby se 

ukázalo výhodné budování sítě centrálního zásobování teplem – CZT. 
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Ze 109 309 bytů v bytových domech topí 2 549 bytů uhlím, 369 dřevem, 12 161 

plynem, 1136 elektřinou a v 94 400 bytech se k výrobě tepla vyuţívá dodávek dálkového 

tepla. 

Tabulka 5 Druh topení v bytových domech 

(zdroj: ČSU, 22.2.2012, [online]) 

Počet bytů v bytových domech 109 309 

Topení uhlím     2 549 

Topení dřevem     369 

Topení plynem 

 

  12 161 

Topení elektřinou     1 136 

Dálkové teplo     94400 

 

Hlavním dodavatelem dálkového tepla ve městě Ostrava je společnost Dalkia Česká 

republika a.s. Součástí společnosti je divize Teplárny Ostrava, která ve městě provozuje 

Teplárnu Přívoz, Elektrárnu Třebovice a Výtopnu Mariánské Hory. Výčet zdrojů 

dálkového tepla na Ostravsku doplňuje ČEZ a.s. – Teplárna Vítkovice a 

ArcelorMittalEnergy Ostrava s.r.o. Pomocí dodávek dálkového tepla je pokryta spotřeba 

tepla u více neţ 94 400 bytů na Ostravsku, z čehoţ společnost Dalkia Česká republika a.s. 

pokrývá 53% trhu. Dodávky tepla jsou řízeny pomocí Soustav Centralizovaného 

Zásobování Teplem – SCZT. 

Na území města Ostravy SCZT jsou rozděleny do: 

 SCZT Ostrava Střed 

 SCZT Ostrava Poruba 

 SCZT Šalomouna 

 SCZT JiţníMěsto 
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Obrázek 2 Schéma rozvodu dálkového tepla v lokalitě město Ostrava 

(zdroj: Hudeček Vojtěch, Vliv zateplení na elektrárnu Třebovice, http://dspace.vsb.cz) 

 

Soustavy centrálního zásobování teplem jsou tvořeny zdroji tepla, které jsou 

vzájemně propojeny tepelnými sítěmi s koncovými místy spotřeby (Vlach, 1989). 

 

2.5.1 Hlavní zdroje výroby dálkového tepla 

 

1) Teplárna Přívoz 

Teplárna Přívoz se nachází v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, poblíţ soutoku řek 

Odry a Ostravice. Výstavba teplárny začala v roce 1913, se vzrůstající spotřebou tepla byla 

několikrát modernizována. V současné době jsou v teplárně instalovány čtyři parní kotle, 

kaţdý o výkonu 49,7 MW. V těchto kotlích je spalována směs černého uhlí 

s koksárenským plynem nebo zemním plynem. Koksárenský plyn je dodáván s přilehlé 

OKK Koksovny a.s. V budoucnosti se uvaţuje o spolu spalování biomasy. 

Teplárna Přívoz dodává teplo převáţně do centra Ostravy. Jedná se o dodávky 

technologické páry do soustavy vytápění v lokalitě Ostrava – střed. Toto si vynutilo 
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instalaci dvou plynových kotlů. Současný tepelný výkon teplárny je 198,5 MW, roční 

dodávka tepla 3000 TJ. 

Se svým instalovaným výkonem je dle zákona o ovzduší (§4) Teplárna Přívoz 

zařazena mezi zvlášť velké spalovací zdroje. 

Emise vybraných znečišťujících látek: 

 

Tabulka 6 Emise znečišťujících látek z Teplárny Přívoz 

(zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html , 12.2.2012, [online] 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství[t/rok] 4,60 389,38 349,33 35,58 7,98 

 

2) Elektrárna Třebovice 

Proces realizace výstavby Elektrárny Třebovice začal v roce 1930. V prvé etapě 

výstavby byl nainstalován výkon 45,5 MWe, se vzrůstající spotřebou elektrické energie 

celkový výkon narostl na 68,6 MWe. V roce 1954, v souvislosti s výstavbou jednoho 

z největších ostravských sídlišť Poruba, bylo rozhodnuto o úpravě technologie elektrárny 

na teplárenský provoz. Základním palivem je černé uhlí, lehký topný olej pro najetí kotlů a 

proplastek. 

V současné době dodává Elektrárna Třebovice teplo do sídlišť Ostrava-Jih a Poruba. 

Celkový výkon při dodávkách tepla je 764,9 MW. 

Se svým instalovaným výkonem je dle zákona o ovzduší (§4) Elektrárna Třebovice 

zařazena mezi zvlášť velké spalovací zdroje. 

Emise vybraných znečišťujících látek: 

 

Tabulka 7 Emise znečišťujících látek z Elektrárny Třebovice 

(zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html, 12.2.2012, [online] 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství[t/rok] 106,49 4037,72 3311,59 86,25 72,02 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html
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3) Výtopna Mariánské Hory 

Výtopna Mariánské Hory je v provozu od roku 1925, kdy byla provozována jako 

elektrárna. V současné době je předělána na teplárenský provoz. Palivem je koksárenský 

plyn z nedaleké Koksovny Jan Šverma. Teplo je dodáváno do SCZT Ostrava – Střed. 

Celkový výkon provozovny je 43,5 MW. 

Se svým instalovaným výkonem je dle zákona o ovzduší (§4) Výtopna Mariánské 

Hory zařazena mezi velké spalovací zdroje. 

Emise vybraných znečišťujících látek: 

 

Tabulka 8 Emise znečišťujících látek z Výtopny Mariánské Hory 

(zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html , 12.2.2012, [online] 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství[t/rok] 0,46 15,31 13,03 neměří 0,32 

 

4) ČEZ a.s. – Teplárna Vítkovice 

ČEZ a.s. – Teplárna Vítkovice je uhelná elektrárna, kde je tepelná energie vyráběna 

koegenerací
1
 spolu s elektrickou energií. Palivem je černé uhlí. Elektrárna pracuje 

s výkonem 342 MW, 45% produkce je určeno pro dodávky tepla, 55% tvoří elektrická 

energie. Teplo je dodáváno pro SCZT Šalomouna. 

Se svým instalovaným výkonem je dle zákona o ovzduší (§4) Teplárna Vítkovice 

zařazena mezi zvlášť velké spalovací zdroje. 

 

 

 

 

                                                 

1
koegenerace – společná výroba tepla a elektrické energie 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html
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Emise vybraných znečišťujících látek: 

Tabulka 9 Emise znečišťujících látek z Teplárny Vítkovice 

(zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html , 12.2.2012, [online] 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství 

[t/rok] 53,79 1126,92 935,73 76,13 23,16 

 

5. Teplárna ArcelorMittalEnergy Ostrava s.r.o. 

Teplárna ArcelorMittalEnergy Ostrava s.r.o. začala pracovat v roce 1950 jako část 

podniku NHKG. Teplárna pracuje v reţimu koegenerace. Palivem je černé uhlí. 

Instalovaný výkon je 574,4 MW. Teplo je dodáváno do SCZT Jiţní Město a městské části 

Vratimov. 

Se svým instalovaným výkonem je dle zákona o ovzduší (§4) Teplárna Vítkovice 

zařazena mezi zvlášť velké spalovací zdroje. 

Emise vybraných znečišťujících látek: 

 

Tabulka 10 Emise znečišťujících látek z Teplárny ArcelorMittal 

(zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html, 12.2.2012, [online] 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství[t/rok] 93,61 3526,70 2611,63 315,69 114,31 

 

Celkové emise vybraných znečišťující látek zdrojů podílejících se na dálkové 

výrobě tepla: 

Tabulka 11 Celkové emise zdrojů dálkového tepla 

(zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html , 12.2.2012, [online] 

 Druh emise PM10 SO2 NOx CO VOC 

 Mnoţství[t/rok] 258,95 9096,03 7221,31 513,65 217,79 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/713760031_CZ.html
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3 Solární termické soustavy 

3.1 Sluneční záření 

Zdrojem energie Slunce je přeměna vodíku v helium termonukleárními reakcemi 

probíhajícími ve středních oblastech Slunce. 

Reagují spolu 4 protony vodíku a vzniká 1 atom helia. Vyzářená energie je rozdílem 

hmotností reagujících prvků. Celková vyzářená energie Slunce je 3,85.10
26

 W. Intenzita 

záření na povrchu Slunce je 6.10
7
W.m

-2
. Vzhledem k tomu, ţe ţivotnost Slunce je 

odhadována na dalších 5 miliard let, povaţujeme tento zdroj energie za nevyčerpatelný. 

Povrch Slunce vyzařuje paprsky elektromagnetického záření v celém rozsahu 

spektra, od nejkratších 10
-10

 př. rentgenové záření, po nejdelší, několika metrové rádiové 

záření. Energeticky nejvýznamnější jsou vlnové délky 0,2.10
-6

 aţ 3.10
-6

 m, tedy světelné a 

infračervené záření. 

Sluneční záření na své cestě k zemi urazí 150 miliónů km. Během tohoto průchodu 

kosmickým prostorem není záření nijak pohlcováno. S rostoucí vzdáleností se však zvyšuje 

rozptyl záření. Na Zemi dopadá 7,7.10
20

 W, coţ jsou přibliţně 1/2 000 000 000 celkového 

zářivého toku Slunce. 

Střední roční hodnota zářivého toku sluneční energie, dopadající na plochu kolmou 

ke směru šíření záření na vnější povrch atmosféry, při průměrné vzdálenosti Slunce od 

Země, se nazývá sluneční konstanta. Její hodnota je Gon = 1367 W.m
-2

. Hodnota konstanty 

se mění se vzdáleností s rotací Země po eliptické dráze kolem Slunce o 1%. 

Neţ se elektromagnetické záření dostane k zemskému povrchu, prochází vrstvami 

atmosféry. Atmosférické plyny, př. dusíku a kyslíku ve výškách 60 km nad povrchem 

Země pohlcují nebo odráţí nejkratší vlnové délky (rentgenové a část ultrafialového záření), 

ve výšce 20 aţ 30 km se další část ultrafialového záření zachycuje a pohlcuje ozónem. 

V niţších vrstvách atmosféry, tedy troposféře – 8-15 km nad zemským povrchem – je 

atmosféra doplněna o další plyny a částice. Zde dochází jiţ k významnému pohlcování 

záření především o molekuly vodní páry, oxidu uhličitého – CO2 a částice aerosolu. 
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Z celkového toku slunečního záření se zpět do kosmu odráţí 34% záření, 

v atmosféře je pohlceno 19% záření. Zbytek energie, tj. 47% je pohlceno zemským 

povrchem. Zde prochází pohlcená energie dalšími proměnami. 

Vyzařuje se jako teplo ve formě infračerveného záření. Toto záření můţe být v 

atmosféře pohlceno víceatomovými plyny a můţe přispět k efektu globálního oteplování 

planety. Další část energie se spotřebuje na výpar vody z vodních ploch. Poté, po výstupu 

ohřáté vodní páry a jejího následného ochlazení je toto teplo předáno okolnímu vzduchu. 

Zbytek záření pohlceného zemským povrchem je odvedeno vzduchem. Vzniká tak 

kinetická energie větru. Tato energie je rovna 1015 W, coţ je pouze 1% z celkového toku 

sluneční energie zachycené zemským povrchem. Zbylá část záření, tedy asi 1/1000 je 

vyuţita v procesech biosféry (Cihelka, 1994). 

3.2 Dopadající sluneční záření 

Dopadající záření se skládá ze záření přímého Gb a ze záření difuzního Gd. Difuzní 

záření nemá směrový charakter. Je to záření, které se při průchodu atmosférou rozptýlí o 

molekuly plynů, částečky prachu a mraky. Nemění se však vlnová délka dopadajícího 

záření. Difuzní záření dopadá na osluněnou plochu
2
 i v době, kdy je obloha zakryta mraky. 

K difuznímu záření také přičítáme část přímého záření, které se odrazí od okolních ploch. 

Přímé záření má výrazně směrový charakter. Výkonová hustota přímého slunečního 

záření je oproti difuznímu značně závislá na úhlu dopadů paprsků.Výslednou hodnotu 

přímého slunečního záření na plochu kolmou ke směru paprsků můţeme určit podle 

vztahu: 

Gbn= Gon .exp
Z

  [W.m
-2

]   kde 

Z  je součinitel znečištění atmosféry 

ε je činitel závislý na výšce Slunce nad obzorem a nadmořské výšce 

(Matuška, 2009). 

Součinitel znečištění atmosféry je mírou zmenšení intensity slunečního záření. 

Závisí na obsahu příměsí ve vzduchu a na atmosférickém tlaku. Je tabelován do hodnot Z = 

                                                 

2
 osluněná plocha – plocha kolmá k dopadajícímu slunečnímu záření 
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2 aţ Z = 5 a více, přičemţ Z = 2 se uvádí u horských oblastí, dále postupně přes venkov, 

města aţ po výrazně znečištěné průmyslové oblasti. Tyto hodnoty se také mění v průběhu 

roku v závislosti na charakteru čistoty ovzduší. 

V tabulce můţeme vidět hodnoty energie dopadajícího slunečního záření pro různé 

stavy oblačnosti. 

Tabulka 12 Hodnoty celkového záření a poměr difuzního k celkovému záření při různých stavech oblačnosti 

(zdroj: Matuška Tomáš, Solární tepelné soustav,2009) 

  G = Gb + Gd Poměr Gd / G 

Jasná obloha 800 – 1000 W.m
-2 

10 – 20% 

Lehce zataţeno 400 – 700 W.m
-2

 Dle oblačnosti 

Silně zataţeno 100 – 300 W.m
-2

 100% 

 

Výkon a energie slunečního záření je dána vzájemnou polohou Slunce nad obzorem 

a plochy, na kterou záření dopadá. Plocha, na kterou dopadá sluneční záření, se nazývá 

osluněná plocha. Tato plocha je zpravidla vůči dopadajícímu záření stálá, s určitým úhlem 

sklonu od vodorovné roviny. Vůči této ploše se mění poloha Slunce nad obzorem. 

V kaţdém okamţiku pak je poloha Slunce dána jeho výškou nad obzorem a jeho azimutem 

(Cihelka, 1994). 
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Obrázek 3 Směr dopadajícího slunečního záření na osluněnou plochu 

(zdroj: CIHELKA, J., Solární tepelná technika, ) 

h výška Slunce nad obzorem 

γs azimut Slunce - úhel mezi spojnicí osluněná plocha – Slunce a jiţním 

směrem   

θ úhel dopadu slunečního paprsku – uhel mezi spojnicí osluněná plocha – 

Slunce a normálou této plochy 

Se střídáním světelné a temnostní částí den souvisí doba slunečního svitu. 

Teoretická doba slunečního svitu τ je časový úhel zdánlivého posunu Slunce (z východu na 

západ) nad místními poledníky vlivem rotace Země. Skutečná doba slunečního svitu je 

údaj, který je mnoţné získat z měření ČHMÚ. Pro město Ostrava platí údaje z měřící 

stanice Ostrava – Mošnov. Pokud známe skutečnou hodnotu slunečního svitu, můţeme si 

vyjádřit poměrnou hodnotu slunečního svitu jako 

teoretická

skutečku

relativní  
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Teoretická doba slunečního svitu pro charakteristický den
3
 je uváděna v literatuře, 

např. CIHELKA, J., Solární tepelná technika, nebo MATUŠKA, T., Solární tepelné 

soustavy. 

Pro tento charakteristický den se počítají také všechny parametry určující polohu 

Slunce nad obzorem a také výsledná intenzita záření. Vypočtené hodnoty k tomuto dni se 

poté stanovují jako průměrné hodnoty v měsíci. 

Při ozáření obecné plochy nejprve stanovujeme sloţku přímého záření a poté sloţku 

difuzního záření (Cihelka, 1994). 

 

 

 

Obrázek 4 Průběh slunečního záření za jasné a částečně zatažené oblohy 

(zdroj: MATUŠKA T., Solární tepelné soustavy) 

 

Mnoţství dopadlé sluneční energie za určitý čas, tedy solární zisk, je závislé na 

orientaci kolektoru. 

Celkové mnoţství dopadající energie na osluněnou plochu je důleţitá veličina pro 

výpočet účinnosti solárních kolektorů. 

Mnoţství energie, které kaţdý rok dopadne na plochu optimálně orientovanou, se v 

České republice pohybuje od 1000 do 1200 kWh/(m
-2.

rok). Délka slunečního svitu je 

v celém území proměnlivá, od 1400 do 1800 h/rok, maximálních hodnot nabývá 

                                                 

3
 charakteristický den – volí se 21. den v měsíci  
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v Jihomoravském kraji – 1844 h/rok, na Ostravsku je to přibliţně 1550 h/rok (Český 

hydrometeorologický ústav, 23.2.2012,[online]). 

3.3 Využití sluneční energie 

Principem vyuţívání sluneční energie je zachycení toku fotonů a následně přeměna 

energii fotonů na námi poţadovanou energii. 

Přeměnu energie fotonů můţeme rozdělit na energii: 

1. tepelnou - fototermickou, nejsnadnější přeměna energie, záření se zachycuje 

na kolektoru, výsledná energie se pouţívá pro dodávky tepla, destilaci vody, 

tavení kovů, nebo také k výrobě elektrické energie 

2. mechanickou – jelikoţ je koncentrace fotonů rozptýlená, nelze ji vyuţít 

přímo ke konání mechanické práce, nepřímo se vyuţívá při procesech 

spalování fosilních paliv 

3. elektrickou – fotovoltaickou, přeměna energie fotonů na elektrický proud, 

fotoelektrický jev spočívá v uvolnění a vzniku vodivostních elektronů po 

absorpci slunečního záření  

4. chemickou – fotochemický jev 

3.4 Solární termika 

Fototermická přeměna sluneční energie spočívá v absorpci záření na povrchu 

kapalin nebo pevných látek, kde se mění v teplo. Proud fotonů se jímá na absorpční ploše, 

v zařízení, kterému říkáme kolektor. Energie fotonů se zde pohybem molekul mění v teplo. 

Toto teplo se poté prostřednictvím teplonosného média vyuţívá v dalších technologických 

procesech. 

Dle pouţitých médií pro přenos tepelné energie dělíme solární kolektory na 

kapalinové a vzduchové. Pro naše potřeby se omezíme jen na kapalinové solární kolektory, 

které se pouţívají v soustavách pro ohřev teplé vody nebo přitápění. Vyuţívání 

vzduchových kolektorů je v ČR méně časté. Nejčastěji se vzduchové kolektory vyuţívají 

pro vysušování, ale v zahraničí, například v Itálii je toto zařízení vyuţíváno jak ke 

chlazení, tak i k vytápění bytových domů (Saxhof, 2010).  
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3.5 Kapalinové solární kolektory 

Kapalinové solární kolektory pouţívají pro přenos tepelné energie nejčastěji 

nemrznoucí teplonosnou směs vody a propylenglykolu. 

Nejčastěji rozdělujeme kapalinové kolektory podle typu konstrukce na ploché 

zasklené, trubicové a koncentrační. 

3.5.1 Ploché zasklené solární kolektory 

 Charakterizuje je kovový absorbér umístěný v rámu kolektoru zakrytý sklem. Ve 

vnitřní části kolektoru, mezi absorbérem a spodní částí rámu je tepelná izolace, nejčastěji 

z minerální vlny. 

Nejvýznamnější částí kolektoru je absorbér. Je to kovový plát, na kterém jsou 

naneseny spektrálně selektivní povrchy. Hlavní funkcí těchto povrchů je co nejniţší 

odrazivost/nejvyšší pohltivost pro sluneční krátkovlnné záření a co nejvyšší 

odrazivost/nejniţší pohltivost infračerveného záření. Kvalita těchto povrchů je u solárních 

kolektorů na trhu různá. 

Další funkcí absorbéru, kromě odrazivosti a pohltivosti typů záření je přenos teplené 

energie na kapalné médium. Děje se tak přes trubkový registr, který je uchycen 

k absorbéru. To, jakým způsobem je registr uchycen k absorbéru,zásadně ovlivňuje, jak je 

teplo z absorbéru předáno teplonosnému médiu. Pro co nejúčinnější předání by měl být 

trubkový registr zalisován v celé své ploše v absorbéru. Pokud bude navařen jen v jednom 

bodě, bude velikost předání tepla nízká. 

U krycích skel se vyuţívají oxidy kovů, př. TIO2 s nízkými indexy lomu pro zvýšení 

pohltivosti záření. Na trhu jsou také kolektory s prizmatickými skly, která lamou paprsek 

do směru k absorbéru. Pouţití těchto skel má pro výrobce i praktické důvody, není přes ně 

dobře vidět na absorbér díky jejich matnému vzhledu, a tudíţ nejsou patrné výrobní vady a 

nedostatky absorbéru (Matuška, 2009). 

Pouţití plochých kolektorů je obvyklé především v aplikacích, kde teploty 

pracovního média nepřekračují 100°C. Jsou tedy vhodné v aplikacích pro ohřev teplé vody 

a přitápění objektů. 
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Obrázek 5 Řez plochým zaskleným solárním kolektorem 

(zdroj: http://www.thermomsolar.cz, 23.2.2012, [online]) 

 

3.5.2 Trubicový solární kolektor 

Tyto kolektory mají obvykle válcový tvar a jsou skleněné. Prostor mezi skleněnou 

stěnou a absorbérem je vakuován. Díky vakuu dochází k omezení tepelných ztrát vedením 

ve vzduchové vrstvě. V kombinaci se selektivním absorbérem dosahují trubicové vakuové 

kolektory i při vysokých rozdílech teplot mezi absorbérem a okolním prostředím nízkých 

tepelných ztrát. Vyuţití trubicových kolektorů je v oblastech, kde teploty pracovního 

média překračují 100°C, tedy v průmyslových technologiích nebo solárním chlazení. 

Nevýhodou trubicových kolektorů je zanikání vakua, díky pórovitosti skla a pronikání 

molekul plynů obsaţených ve vzduchu. 

Vakuové trubicové kolektory se dále dělí na kolektory s jednou trubkou, vyráběné 

převáţně v Evropě, a kolektory s dvojstěnnou trubkou, typ vyráběný převáţně v Číně. 
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3.5.3 Koncentrační solární kolektory 

U těchto kolektorů se vyuţívá koncentrace slunečního záření do ohniska absorbéru. 

Řadíme zde také trubicové kolektory vybavené odrazivou plochou. V našich zeměpisných 

šířkách je však jejich vyuţití problematické z důvodu tvorby ledu, který můţe poškodit 

absorbér. 

Technologie odrazivosti slunečního záření se uplatňuje především u velkých 

solárních tepelných elektráren. Nevýhodou je velká spotřeba vody při výrobě páry, coţ je 

velký problém v oblastech s dostatkem slunečního svitu.  

 

Zvláštním případem je plochý vakuový kolektor. Jedná se o plochý zasklený 

kolektor, kde je vakuum pouţito jako izolace. Na kolektoru je umístěn ventil, který 

umoţňuje opětovné vakuování a vytvoření izolačního prostředí. Kolektor je moţné pouţít 

jak v aplikacích pro ohřev teplé vody a přitápění, tak také v průmyslových aplikacích. 

Nevýhodou je však vysoká pořizovací cena (Matuška, 2009). 

3.5.4 Kvalita solárních kolektorů 

Solar Keymark je značka, která se pouţívá k označení takového solárního panelu, 

který prošel certifikací akreditované zkušební laboratoře. Solární panely jsou testovány 

podle evropské normy EN 12975 a EN 12976. 

Vydání certifikátu předchází zkouška výrobku, kontrola výroby, sledování výroby a 

její kvalita. Značka Solar Keymark je v řadě zemí podmínkou pro udělení dotace. 

(European Solar Thermal Industry Federation, 23.2.2012, [online]). 

 Environmentálně důraznější je certifikace DER BLAUE ENGEL. Zde je mimo jiné 

kladen důraz na pouţité materiály při výrobě kolektoru a také garantované teplené zisky 

kolektoru. V Německu je tento certifikát podmínkou pro získání státní dotace (Der 

BlaueEngel, 23.2.2012, [online]). 
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4 Využití solárních termických soustav při výrobě tepla 

4.1 Rozvoj solárních tepelných soustav 

Dle European Solar Thermal Technology Platform - ESTTP, která byla zřízena 

European Solar ThermalIndustryFederation – ESTIF, a European Renewable Energy 

Research Centres Agency – EUREC Agency, jenţ jsou podporovány Evropskou Komisí, 

byla formulována vize do roku 2030. V tomto dokumentu se říká, ţe v krátkodobém 

výhledu budou solární termické systémy pokrývat potřebu tepla a chladu z 50% v jiţ 

postavených a rekonstruovaných domech a 100% v domech nových
4
. V dlouhodobém 

výhledu se hovoří o vyuţití solární termiky v průmyslu, při procesech čištění vody, 

v procesech chlazení a také při dálkové výrobě tepla (European Solar Thermal Technology 

Platform, 24.2.2012, [online]). 

Na území  České republiky, v bývalém Československu k rozvoji solární techniky 

dochází po roce 1970. V rámci sniţování spotřeby energie fosilních zdrojů dochází 

k podpoře programů pro vyţívání sluneční energie. Mezi nejvýznamnější podniky tehdejší 

doby patří Okresní podnik sluţeb Kroměříţ se svým solárním kolektorem SP a také Závod 

SNP n.p. Ţiar nad Hronom s kolektorem SALK. Po roce 1992 s rozvojem poptávky jak na 

domácím trhu, tak i v zahraničí vzniká celá řada domácích podniků vyrábějících ploché i 

trubicové kolektory. Ke zpřehlednění trhu přispěl Seznam Odborných Dodavatelů – SOD 

v rámci dotačního programu Zelená úsporám. V tomto seznamu jsou uvedeny firmy 

vyrábějící solární kolektory a solární zásobníky, ale i firmy instalující solární soustavy. Od 

roku 2007 se zvyšuje počet firem dodávajících na trh solární kolektory vyráběné v Číně. 

Jedná se především o vakuové trubicové kolektory. Tyto kolektory tvoří asi 20% všech 

prodaných kolektorů (Solární kolektory v roce 2010, 2011). 

Mezi lety 1977 – 2010 bylo v České republice instalováno asi 370 000 m
2
 

kolektorové plochy. V roce 2010 bylo instalováno cca 92 000 m
2
. Největší nárůst je 

zaznamenán mezi léty 2008 – 2010, kdy se počet dodaných solárních panelů v ČR 

zdvojnásobil především díky dotačnímu programu Zelená úsporám. 

                                                 

4
 domy je zde myšleno jak rodinné domy, tak i bytové domy 
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I přes tento velký nárůst instalací je do roku 2010 podíl výroby tepla solárními 

termickými systémy na výrobě tepla z obnovitelných zdrojů pouze 0,7% a orientační podíl 

na celkové výrobě tepla činní pouze 0,1% (Obnovitelné zdroje energie v roce 2010, 2011). 

4.2 Aplikace solárních tepelných soustav 

Solární termické soustavy se nejčastěji dělí: 

1) Podle typu aplikace: 

 předehřev teplé vody 

 příprava teplé vody 

 kombinovaná příprava teplé vody a přitápění 

 ohřev bazénové vody 

 průmyslové aplikace 

 solární chlazení a klimatizace 

2) Podle velikosti kolektorové plochy 

 malé solární soustavy – do 20 m
2
 

 střední solární soustavy – od 20 do 200 m
2
 

 velké solární soustavy – nad 200 m
2
 

Dalším dělením můţe být dělení podle průtoku teplonosné kapaliny nebo podle  

konstrukce (Matuška, 2009). 

Pro naše potřeby si dále rozebereme soustavy týkající se přípravy teplé vody a 

soustavy s přitápěním. 

4.3 Solární soustavy pro předehřev a přípravu teplé vody 

4.3.1 Maloplošné solární soustavy pro předehřev a přípravu teplé vody 

Jedná se především o systémy aplikované v rodinných domech. Kolektorová plocha 

je většinou o velikosti 4 aţ 9 m
2
, objem solárního zásobníku od 200 l do 400 l. Solární 

soustava je jednoduchá, řízená elektronickou regulací, porovnávají se zde pouze teploty na 

kolektorech a v zásobníku. Pokud se jedná o rekonstrukci nebo rozšíření stávajícího 
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systému pro přípravu teplé vody, je solární zásobník zapojen pouze jako předehřev teplé 

vody a teplá voda je ve dnech, kdy není dostatek slunečního záření, dohřívána 

ve stávajícím zásobníku. Pokud se jedná o zcela nový systém – novostavby rodinných 

domů, bývá z důvodu úspory místa solární zásobník pouze jeden a voda je v něm 

dohřívána dodatkovým zdrojem tepla nepřímo. Dodatkový zdroj tepla udrţuje 

poţadovanou teplotu pouze v horní části zásobníku. Z tohoto důvodu by měly být solární 

zásobníky navrţeny vţdy jako stojaté. Pokrytí potřeby teplé vody u obou těchto systémů 

můţe být aţ 60%. Vyšší pokrytí nelze realizovat z důvodu moţných stagnačních teplot.
5
 

4.3.2 Střední a velkoplošné solární soustavy pro předehřev a přípravu teplé vody 

Zde jsou zařazeny solární soustavy, jejichţ kolektorová plocha je od 20 m
2
. Dosud 

největší solární termický kapalinový systém je nainstalován v Dánském městě Marstal na 

stejnojmenném ostrově. Kolektorová plocha byla nejprve 8.000 m
2
 a solární zásobník 

2.100 m
3
, následně byl systém rozšířen na plochu 18.300 m

2
 (Solarmarstal, 21.2.2012, 

[online]). 

Tyto solární soustavy nacházejí uplatnění především v hotelích, restauracích, 

prádelnách, pivovarech, ale také v zemědělství, na sportovních zařízeních, školách, 

školkách, domovech důchodců a bytových domech. 

Přenos tepla z kolektorů do zásobníku se zde realizuje většinou přes výměník mimo 

zásobník. Tyto systémy jsou většinou s nízkým průtokem teplonosné kapaliny. Z tohoto 

důvodu se volí niţší průměry potrubí a také výkon čerpadel v řídících jednotkách bývá 

niţší. Podmínkou takto provozované solární soustavy je instalace zásobníku s řízeným 

teplotním vrstvením (Remmers, 2007). 

4.3.3 Solární soustava pro přípravu teplé vody ve spolupráci s centrálním 

zásobováním teplem 

V případě, ţe příprava teplé vody není umístěna v objektu, je příprava teplé vody 

realizována v blokové kotelně nebo ve výměníkové stanici. Teplá voda je poté dálkově 

přiváděna na patu domu. Solární soustavu lze instalovat do přívodu teplé vody, aniţ by 

                                                 

5
 stagnační teplota – maximální hodnota teploty kolektoru 
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bylo třeba instalovat nový zdroj tepla pro dodatkový ohřev vody předehřáté solární 

soustavou. 

4.4 Solární soustava pro přípravu teplé vody a přitápění 

Tyto soustavy slouţí jednak k pokrytí potřeby tepla pro přípravu teplé vody, jednak 

také pro částešné pokrytí tepla pro topení. Tuto soustavu je vhodné instalovat do objektů, 

kde jsou splněny následující poţadavky: 

 nízká tepelná ztráta domu 

 nízkoteplotní otopná soustava 

 jiţní orientace kolektoru a vhodný sklon kolektoru 

 moţnost vyuţití letních přebytků tepla 

Jelikoţ je potřeba tepla v zimním období odlišná od optimálních solárních zisků, 

navrhuje se solární soustava s pokrytím celkové potřeby tepla do 35% (Matuška, 2009). 

4.4.1 Maloplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody a přitápění 

Tyto soustavy se pouţívají především v rodinných domech, kde jsou splněny 

podmínky pro instalaci solární teplené soustavy pro přitápění, viz výše bod 4.4. Je vhodné 

zde kolektorovou plochu nezvyšovat, předejde se takto stagnačním teplotám v letních 

měsících. Tuto kombinovanou soustavu je moţno zapojit buď: 

1) s jedním zásobníkem – v této soustavě je integrována jak příprava teplé 

vody, tak i dotování otopné vody pro vytápění. Příprava teplé vody se zde 

realizuje buď průtokově přes vnitřní trubkový výměník, nebo vnější deskový 

výměník anebo ve vestavěném vnitřním zásobníku (systém TANK IN 

TANK
6
). 

2) se dvěma zásobníky – výhodou je oddělená příprava teplé vody a topné 

vody. Především v novostavbách nízkoenergetického nebo pasivního 

standardu je výhodné oddělit vysokoteplotní přípravu teplé vody od 

nízkoteplotní přípravy topné vody. Nevýhodou je vyšší tepelná ztráta a větší 

nároky na prostor.   

                                                 

6
 TANK IN TANK – zásobník teplé vody je uvnitř akumulační nádrţe topné vody 
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Spodní část zásobníku je díky teplotní stratifikaci nejchladnější a pouţívá se pro 

připojení k solárnímu okruhu. Vrchní část slouţí k dohřevu předehřáté vody solárním 

systémem. Ve vrchní části je udrţovaná teplota pro potřeby teplé vody, tedy 60°C, střední 

část se vyuţívá pro potřeby topení, 30 aţ 50°C. 

4.4.2 Střední a velkoplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody a přitápění 

Vyuţívání těchto soustav není v bytových domech příliš časté. Jedná se většinou o 

originální řešení. Zkušenosti s těmito stavbami jsou především v Německu a Rakousku, 

velkoplošné solární soustavy pro kombinovanou výrobu tepla jsou časté v severských 

zemích, např. v Dánsku a Švédsku (European Solar Thermal Technology Platform, 

24.2.2012, [online]). 

Zapojení těchto soustav ve velkých bytových domech je podobné jako v menších 

objektech. 

Nejtypičtější je soustava s centrální přípravou teplé vody. Solární soustava dodává 

teplo do centrálního stratifikačního zásobníku, který je také doplněn dodatkovým zdrojem 

tepla. Z tohoto zásobníku je ohřátá voda odebírána pro potřeby teplé vody i pro potřeby 

topení. Trubkový rozvod je zde tří nebo čtyřtrubkový. 

Tento systém však vlivem vysokých tepelných ztrát nejde aplikovat u rozsáhlých 

objektů. V těchto objektech je vhodnější instalovat domovní nebo bytové předávací 

stanice. Topná voda z centrálního zásobníku vedena dvěma trubkami k bytovým 

předávacím stanicím. Zde se vyuţívá v okruhu topení a odděluje se v deskovém výměníku 

pro potřeby ohřevu teplé vody. Výhodou jsou velmi malé nároky na prostor a také moţnost 

měření spotřeby tepla (Matuška, 2009). 

4.5 Energetické parametry solárních teplených soustav 

Efektivitu solárních soustav posuzujeme dle skutečných solárních zisků soustavy a 

vlastní spotřeby tepla v aplikaci, kterou má soustava pokrýt. Tyto parametry slouţí jako 

podklad k energetickému (úspora energie), ekologickému (úspora emisí), a ekonomickému 

(návratnost) hodnocení solárních soustav (Matuška, 2010). 
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Efektivita solární soustavy je tedy závislá na kvalitě komponentů soustavy, na 

efektivitě provozu(správný návrh kolektorového pole k pokrytí potřeby tepla), na orientaci 

a sklonu kolektorů a na tepelné ztrátě rozvodu a zásobníku. 

4.6 Dimenzování solárních soustav 

4.6.1 Ohřev teplé vody 

Instalaci solární soustavy pro ohřev teplé vody by měla nejprve předcházet opatření 

na sníţení spotřeby teplé vody, tedy sníţení tepelných ztrát rozvodů teplé vody například 

montáţí izolací, zkrácení rozvodů a v neposlední řadě také instalací úsporných výtokových 

armatur nebo spořičů vody. V bytových domech u dlouhých rozvodů teplé vody i 

cirkulačního potrubí je významné také správné hydraulické vyváţení případně automatické 

řízení cirkulace na základě teplotních čidel (Matuška, 2009). 

Při navrhování solární soustavy je nejdůleţitějším parametrem velikost 

kolektorového pole, tj. počet solárních kolektorů. Při navrhování velikosti kolektorového 

pole nejprve musíme znát skutečnou potřebu tepla pro ohřev teplé vody. Potřebu tepla lze 

určit měřením nebo výpočtem. Určení měřením je nejpřesnější, bohuţel málokdy je tento 

údaj k dispozici anebo je k dispozici pouze po krátkou časovou řadu. V případě, ţe údaj 

z měření neznáme, lze přibliţnou potřebu tepla určit výpočtem. 

Hodnoty pro určení potřeby tepla pro ohřev teplé vody výpočtem jsou uvedeny 

v ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování. Tyto hodnoty jsou však podstatně vyšší, neţ hodnoty skutečné. Reálné 

parametry pro výpočet lze převzít ze směrnice Svazu německých inţenýrů VDI 2067. 

Tabulka s vybranými hodnotami je v příloze tohoto dokumentu. Z praktických měření byly 

zjištěny hodnoty potřeby teplé vody 49 l / osoba/den v bytovém domě. U rodinných domů 

se hodnota pohybuje v rozmezí od 40 – 80 l / osoba/den (Remmers, 2007). 

Při stanovení potřeby tepla výpočtem je dále nutné do bilance zahrnout výkyvy 

spotřeby během roku. Jedná se o různou spotřebu během dovolených, změny návyků 

během roku, př. letní sprchování vůči zimním koupelím. U bytových domů je dále nutné 

přihlédnout k trvalé obsazenosti bytů. Celková potřeba tepla je poté součtem potřeby tepla 

na ohřev teplé vody a tepelné ztráty vznikající při přípravě teplé vody. 



Karel Víta : Příspěvek solárních tepelných soustav ke zlepšení kvality ovzduší 

2012          31 

 

Pokud tedy známe denní dávku slunečního záření(kapitola 2), střední účinnost 

kolektoru(dána typem kolektoru) a celkovou potřebu tepla, můţeme vytvořit bilanční 

rozvahu, ze které stanovíme, jak velkou plochou chceme pokrýt poţadovanou potřebu 

tepla.  

Plocha kolektorového pole je poté výsledkem stanovené potřeby tepla a dalších 

kritérií jako jsou dobré ekonomické parametry soustavy, co největší sníţení emisí 

stávajícího zdroje nebo také omezující podmínky v místě instalace. 

U rodinných domů se solární soustava navrhuje pro měsíce duben aţ září. Procento 

pokrytí tepla nutného pro přípravu teplé vody se volí zhruba 60%, coţ při provozu 

znamená téměř plné pokrytí potřeby teplé vody v letních měsících. Objem zásobníku by 

měl odpovídat 1,5 x denní spotřebě teplé vody (Cihelka, 1994). 

Pokud chceme zvolit větší krytí potřeby tepla, musíme navrhnout také vyuţití 

letních přebytků tepla. Vhodným řešením je například ohřev bazénové vody, sušení dřeva 

nebo plodin. 

U bytových domů se solární soustavy navrhují pro měsíc červenec. Procento pokrytí 

se volí do 50% a objem zásobníku odpovídá přibliţně denní spotřebě teplé vody (Matuška, 

2009). 

4.6.2 Ohřev teplé vody a přitápění 

Při navrhování solární soustavy pro ohřev teplé vody a přitápění, musíme kromě 

potřeby tepla na přípravu teplé vody znát také potřebu tepla na vytápění. Stejně jako u 

přípravy teplé vody platí, ţe kombinovanou solární soustavu je vhodné realizovat aţ po 

provedení kroků sniţujících celkovou potřebu tepla jak na ohřev teplé vody tak i vytápění 

objektu. Jako opatření můţeme vyjmenovat výměnu oken, zateplení objektu ale také 

zmenšení světlosti rozvodu topení. V domě by také měla být nízkoteplotní otopná soustava 

(Remmers, 2007). 

Celková potřeba tepla na vytápění se vypočte dle ČSN EN ISO 13790. Celková 

potřeba tepla je poté součtem potřeby tepla na ohřev teplé vody a vytápění a také potřeby 

tepla na krytí tepelných ztrát při výrobě tepla. Otopné období se uvaţuje od září do května. 
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Procento pokrytí celkové potřeby tepla solární soustavou se navrhuje 15 aţ 35%. 

Vyšší procento pokrytí by muselo kompenzovat letní přebytky tepla, například ohřevem 

bazénové vody nebo akumulací do velkoobjemového zásobníku (Cihelka, 1994). 
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5 Přínos solárních termických soustav na kvalitě ovzduší na Ostravsku 

5.1 Solární soustava pro přípravu teplé vody na rodinném domě 

Maloplošná solární soustava s kapalinovými kolektory. 

Solární soustava byla realizována v Ostravě-Petřkovicích. Rodinný dům tvoří jedna 

bytová jednotka a je celoročně obýván čtyřmi osobami. O stávající přípravu teplé vody se 

stará kotel na tuhá paliva Viadrus U22, palivem je otopová směs z produkce OKD. 

Odklon domu od jihu je 30°, sklon střechy je 40°. Nově je instalován zásobník teplé 

vody o objemu 400 l a navrţeny 4 ks solárních panelů, krytí potřeby tepla na ohřev vody je 

vypočteno na 52% z důvodu odklonu střechy domu od jiţní strany. Pořizovací cena 

soustavy je 100.000 kč. 

 

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody   71,5 MJ.  

Celková roční potřeba      26,1 GJ.  

Roční spotřeba paliva       2.054 kg.  

Roční úspora paliva      1.068 kg. 

 

Po realizaci solární soustavy  klesá spotřeba tepla přibliţně o 52% na 12 GJ a 

spotřeba uhlí na 986 kg. 

 

Parametry paliva       černé uhlí 

Zrnitost        30 - 50 mm 

Výhřevnost        23,1 MJ / kg 

Obsah popela AP      6,5% 

Obsah síry Sp       0,7% 
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Emisní faktor (kg/t spáleného paliva) u vybraného kotle s pevným roštem dle 

přílohy č.2 k vyhlášce č.205/2009 Sb.: 

 

Tabulka 13 Emisní faktor kotle s pevným roštem 

(zdroj: příloha č. vyhlášky č.205/2009 Sb.) 

Emisní faktor (kg/t spálenéhopaliva)   

TZL SO2 NOx CO Org.látky 

1,0.Ap 19,0.Sp 3 45 8,9 

 

Dle měření emisí provedeného na kotli Viadrus U22 (Ochodek, 1998) byly určeny 

hodnoty měrných emisí v kg/GJ spáleného paliva u takto: 

 

Tabulka 14 Emisní faktor kotle Viadrus U22 

(zdroj: OCHODEK, T., HORÁK, J., Měrné emise škodlivin ze zdrojů malých výkonů)  

Emisní faktor (kg/GJspálenéhopaliva)   

TZL SO2 NOx CO Org.látky 

0,542 0,532 0,226 5,626 0,022 

 

Spočtené emise dle emisního faktoru v kg (12,5 GJ spáleného paliva): 

 

Tabulka 15 Vypočtené emise dle emisního faktoru kotle Viadrus U22 

Druh emise TZL SO NO CO Org. látky 

Celkové emise 14,15 13,89 5,90 146,84 0,57 

Ušetřené emise 7,37 7,24 3,07 76,51 0,30 

Emise po opatření 6,78 6,65 2,83 70,33 0,28 
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5.2 Solární soustava pro přípravu teplé vody a přitápění 

Solární soustava byla realizována v Těrlicku. Ačkoliv Těrlicko nepatří do 

působnosti města Ostravy, jsou zde podmínky slunečního svitu srovnatelné. Rodinný dům 

tvoří jedna bytová jednotka a je celoročně obýván 3 osobami. Stávající příprava teplé vody 

je realizována v zásobníku teplé vody o objemu 180. Zásobník je ohříván kotlem na tuhá 

paliva Viadrus U22, palivem je černé uhlí. Tento kotel slouţí také k vytápění objektu. 

Odklon domu od jihu je 0°, sklon střechy je 45°. Nově je instalována akumulační nádrţ o 

objemu 500 l, ohřev teplé vody je realizován ve vnořeném výměníku v akumulační nádrţi, 

spotřeba teplé vody byla určena 75 l/osoba/den. Kolektorové pole se skládá z 5 ks 

solárních panelů, krytí celkové potřeby tepla v domě je 35%. Pořizovací cena soustavy je 

140.000 kč. 

 

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody    39,1 MJ.  

Celková roční potřeba tepla na ohřev teplé vody    14,3 GJ. 

Celková roční potřeba tepla na vytápění     59,2 GJ. 

Celková roční potřeba tepla v objektu     73,5 GJ. 

Roční spotřeba paliva       5.785 kg.  

Roční úspora paliva       2.025 kg. 

 

Po realizaci solární soustavy klesá spotřeba tepla přibliţně o 35% na 47,8 GJ a 

spotřeba uhlí na 3.760 kg. 

 

Parametry paliva       černé uhlí 

Zrnitost        30 - 50 mm 

Výhřevnost        23,1 MJ / kg 

Obsah popela AP      6,5% 

Obsah síry Sp       0,7% 
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Emisní faktor je stejný jako v kapitole 5.1. 

Spočtené emise dle emisního faktoru v kg (47,8 GJ spáleného paliva): 

 

Tabulka 16 Vypočtené emise dle emisního faktoru kotle Viadrus U22 

Druh emise TZL SO NO CO Org. látky 

Celkové emise 39,83 39,10 16,61 146,84 0,57 

Ušetřené emise 13,93 13,67 5,81 76,51 0,30 

Emise po opatření 25,91 25,43 10,80 70,32 0,28 

 

5.3 Solární soustava pro přípravu teplé vody na bytovém domě 

Solární soustava ohřevu teplé vody pro bytový dům je navrţena pro panelový 

bytový dům v ostravské městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Bytový dům je tvořen 

18 byty, v domě trvale bydlí 37 obyvatel. Dům je připojen pomocí SCZT k teplárně 

Vítkovice. Spotřeba tepelné energie na ohřev teplé vody je 230 GJ. Pro návrh velikosti 

kolektorového pole bylo k dispozici roční vyúčtování nákladů na ohřev teplé vody třech po 

sobě jdoucích letech. Z tohoto bylo zjištěno, ţe spotřeba teplé vody v měsíci červenci 

nabývá hodnot mezi 1400 do 1600 l. Nově je tedy navrţen zásobník teplé vody o objemu 

1500 l. Zásobník je předřazen stávajícímu systému výměníkového ohřevu teplé vody. 

Odklon od jihu je 30°. Plocha kolektorového pole byla navrţena ke krytí potřeby tepla na 

ohřev teplé vody z 55% a tomu odpovídá 20 ks solárních panelů. 

Po realizaci solární soustavy klesne spotřeba tepla na ohřev teplé vody o 55 %. 

 

Celková roční potřeba tepla      230 GJ. 

Celková roční potřeba na jeden byt      12,7GJ. 

Celková roční úspora tepla      127 GJ. 

Celková roční úspora tepla na jeden byt    7,1 GJ. 

Celková roční úspora tepla na jednoho obyvatele   3,5 GJ. 
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5.4 Shrnutí 

Solární soustava pro ohřev teplé vody instalovaná v rodinném domě, nám můţe krýt 

spotřebu tepla aţ z 60%. 

Z tabulky č.3 v kapitole 2.4 vyplývá, ţe uhlí jako zdroj tepla se vyuţívá ve 2.510 

obydlených bytech v rodinných domech.  

Dle ČSU(ČSU, 1.2.2012, [online]) je průměrný počet osob připadajících na jeden 

byt v rodinném domě 2,86. Pokud bychom vzali denní průměrnou spotřebu teplé vody na 

jednoho obyvatele cca 80 l, vychází nám celková denní spotřeba teplé vody v rodinných 

domech topících uhlím cca 574 000 l, to odpovídá cca 103 GJ/den a 37648 GJ/rok. Pokud 

nám solární soustava pokryje potřebu tepla v těchto domech z 50%, čehoţ lze i díky 

nepříznivým vlivům ve většině instalací docílit, vychází nám roční úspora energie cca 

18824 GJ. 

Pokud dále vezmeme v úvahu, ţe v těchto domech je jako zdroj tepla instalován 

kotel s nízkou účinností spalování (50-60%) a emisním faktorem uvedeným v tabulce č.11 

vychází nám celkové emise přibliţně takto [t/rok]: 

 

Tabulka 17 Vypočtené celkové emise dle emisního faktoru kotle Viadrus U22 pro byty v rodinných domech 

Druh emise TZL SO NO CO Org. látky 

Celkové emise 39,83 39,10 16,61 146,84 0,57 

Ušetřené emise 13,93 13,67 5,81 76,51 0,30 

Emise po opatření 25,91 25,43 10,80 70,32 0,28 

 

Emise uvedené v tabulce č.14 jsou zavádějící z těchto důvodů: nelze jednoznačně 

určit, ţe ve všech bytech v rodinných domech je instalován kotel na tuhá paliva s nízkou 

účinností a také nelze říci, ţe jediným palivem je uhlí podobné kvality. Nicméně i při 

stanovení emisního faktoru uvedeného kotle autoři upozorňují na fakt, ţe kotel obsluhovala 

kvalifikovaná obsluha a tak účinnost kotle mohla být o 20 – 30% vyšší (Ochodek, 1998). 

V příkladu solární soustavy pro přípravu teplé vody a přitápění celkové emise klesají 

o cca 35%. Nevýhodou tohoto opatření je jeho nízká uplatitelnost v rodinných domech 
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s kotlem spalující tuhá paliva s nízkou účinností spalování.  Soustava se hodí tam, kde jiţ 

došlo k dřívějším opatřením sniţování tepelné ztráty domu, tj. výměna oken, zateplení. 

Dále by zde měla být otopná soustava s nízkým teplotním spádem. Při provádění těchto 

opatření většinou uţivatel přistoupí také k výměně kotle, ať jiţ za kotel na tuhá paliva 

s nízkými emisemi, nebo přechází na jiný druh paliva. Nicméně pokud provozovatel 

nemíní stávající kotel měnit a provede opatření nutná ke sníţení tepelné ztráty, má i tato 

soustava své uplatnění při sniţování emisí ze zdroje. 

U instalace solární soustavy pro ohřev teplé vody na bytovém domě klesá spotřeba 

tepla přibliţně o 50%. Dle tabulky č.5 v kapitole 2.5 je 94 400 bytů v bytových domech 

připojeno k soustavě centrálního zásobování teplem. Roční úspora tepla na jeden byt po 

realizaci solární soustavy byla vypočtena cca 7,1 GJ. Celková úspora tepla na ohřev teplé 

vody v těchto bytech je tedy cca 670 240 GJ. 

Stanovení úspory emisí u velkých zdrojů, jako je například Teplárna Vítkovice 

přepočtem přes emisní faktor je problematické(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

2.3.2012, [online]). Nicméně i v tomto případě platí, ţe pokud sniţujeme potřebu tepla, 

sniţuje se spotřeba paliva a také mnoţství vypouštěných emisí. Spotřeba tepla na ohřev 

teplé vody je v bytových domech zásobovaných teplem z SCZT cca 25% celkové spotřeby 

tepla (Karafiát, 2006). Pokud je tedy solární soustava navrţena k pokrytí minimálně 50% 

potřeby tepla na ohřev teplé vody, jedná se o celkovou úsporu tepla cca 12 – 13%. 

Tato úspora tepla u velkých teplárenských zdrojů, znamená sníţení o desítky tun 

emisí částic ročně.  

Tabulka 18 Emise z velkých zdrojů po provedení opatření 

  Mnoţství emisí [t/rok] 

Druh emise TZL SO2 NOx CO VOC 

Původní emise 258,95 9096,03 7221,31 513,65 217,79 

Sníţení o 12% 227,88 8004,51 6354,75 452,01 191,66 

Ušetřené emise 31,074 1091,52 866,56 61,64 26,14 
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5.5 Další možný rozvoj solárních soustav 

Dle směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 

o energetické náročnosti budov(přepracovaná 2002/91/ES) vyplývá následující: podíl 

budov na celkové spotřebě energie v EU činí 40 % a sektor se dále rozrůstá. Vyuţívání 

energie z obnovitelných zdrojů představují důleţitá opatření nutná ke sniţování 

energetické závislosti EU a sniţování emisí CO2. 

Členské země Evropské Unie jsou povinny nové poţadavky směrnice 

implementovat do svých národních předpisů. V současné době se připravuje návrh úpravy 

legislativy a to změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a souvisejících 

předpisech a také nové vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov. Tyto předpisy musí být přijaty a zveřejněny v domácích – myšleno 

jednotlivých státech EU nejpozději do 9.7.2013. 

Základním cílem směrnice je sníţení energetické náročnosti budov a vyšší podíl 

obnovitelných zdrojů na dodávkách energie v budovách. Směrnice mimo jiné definuje 

„budovu s téměř nulovou spotřebou energie“ jako budovu, jejíţ nízká spotřeba energie je 

kryta z obnovitelných zdrojů. Energie z obnovitelných zdrojů je energie větrná, solární, 

aerotermální, geotermální, hydrotermální, a energie z oceánů, vodní energie, energie 

z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů. 

Uplatnění směrnice je navrţeno nejen pro budovy nové, ale i pro větší rekonstrukce 

stávajících budov.  

Dle směrnice členské státy EU zajistí, aby od 31.12.2018 nové budovy uţívané a 

vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie a do 

31.12.2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie.  

Směrnice také státy zavazuje k vypracování plánů financování opatření. Jak ukázal 

dotační program Zelená úsporám, solární soustavy se staly oblíbeným nástrojem při 

sniţování potřeby primárních energií v domácnostech, ţijících především v rodinných 

domech. Toto však neplatí u budov orgánů veřejné správy jako jsou policejní a hasičské 

stanice, nápravná zařízení, ale také například nemocnice, školy, školky a další. Velké 

rezervy jsou také v soukromém sektoru. Sniţování emisí CO2 a rozvoj instalací technologií 

šetrných k ţivotnímu prostředí patřilo k hlavním cílům programu Zelená úsporám. 
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Dalším stimulem rozvoje realizací solárních soustav by mohly být zvyšující se ceny 

primárních energií - zemního plynu, elektřiny, ale také pevných paliv, coţ by příznivě 

ovlivnilo finanční návratnost solárních soustav. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce pojednává o technologii přeměny slunečního záření na 

tepelnou energii pomocí solárních kolektorů. Chtěl jsem poukázat na moţnosti uplatnění 

solárních soustav v nejčastějších aplikacích dodávek tepla a také uvést výsledné sníţení 

emisí znečišťujících látek ze stávajících zdrojů tepla při aplikaci solární soustavy. Z 

uvedených příkladů je zřejmé, ţe solární soustava není celkovým řešení sniţování emisí, 

ale můţe se stát jedním z dílčích komponent řešení tohoto problému.  

Hlavní problém zamezující markantnímu nárůstu vyuţívání aplikací solárních 

soustav spatřuji především v jejich vyšší pořizovací ceně, která obtíţně konkuruje cenám 

konvenčních zdrojů energií, coţ vede k zatím delší finanční návratnosti solárních soustav 

oproti jiným zdrojům tepla. Bez dotačních moţností je investice do solární soustavy pro 

mnoho domácností nedosaţitelná. Dle mého názoru by se dotace podporující solární 

soustavy mohla zařadit vedle tzv. „kotlíkové dotace“ mezi dotační tituly podporující 

sniţování emisí ze zdrojů tepla. Vedle sniţování emisí znečišťujících látek by se dále 

sniţovaly emise skleníkových plynů a došlo by také z hlediska investora k výhodnému 

sníţení celkových nákladů za teplo.  

Pokud by se dotační titul do důsledku zaměřil také na environmetální hledisko 

komponent solární soustavy, na certifikaci kolektorů a dalších prvků solární soustavy, jak 

jsem nastínil v předchozích kapitolách, mohlo by se jednat o komplexní program 

přinášející environmentálně prospěšné výsledky ve všech sférách hospodářství.  
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