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ABSTRAKT

          Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev 
TUV. Seznamuje nás  jakým způsobem se dá využívat slunce na výrobu tepelné energie 
pomocí solárních kolektorů. Pro ohřev vody je navržen solární bivalentní systém s přímým 
napojením na elektrickém akumulačním ohřívači, který doplňuje solární systém v zimní 
období a období kdy na kolektory nedopadá mnoho sluneční energie. Další část se věnuje 
výpočtovým návrhem daného systému, ke kterému patří ekonomická analýza zaměřená na 
stanovení návratnosti investic.   

ANNOTATION
This bachelor’s thesis deals with questions and proposal for a solar heating system for TUV.  
Thesis saying how we can use the sun to produce thermal energy when we using solar 
collectors. The hot water is designed bivalent solar system with a direct connection to 
accumulative electric heater, which complements the solar system in the winter and a period 
when the collectors affects not much solar energy. Another section is devoted calculation 
design of the system, which includes economic analysis aimed at determining the return on 
investment. 
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ÚVOD 

Současnou společnost začíná ve velké míře zajímat úspora energie ve všech oblastech její 
spotřeby. Tato skutečnost je dána hlavně ubýváním primárních energetických zdrojů (fosilní 
paliva) také ekologickou a ekonomickou situací.  
 V poslední době se  řeší otázka jakým způsobem získat tepelnou i elektrickou energii. 
Nejčastějším způsobem se tato energie vyrábí pomocí fosilních paliv, která vytvářejí 
skleníkové plyny (způsobují ohřev planety) a různé škodliviny, nebezpečné pro nás, ale i pro 
přírodu. Proto se lidstvo začíná obracet na jiné formy získávaní energie. Dochází se k tomu, 
že nejlépe je vyrábět energii pomocí alternativních zdrojů. Jednou z možných alternativ  je 
výroba energie pomocí solárních systémů. 
 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem solárního systému pro ohřev TUV pro rodinný 
dům, který je situovaný v obci Týnec v okrese Břeclav. V této práci se zabýváme technickým 
rozdělením solárních systémů, jeho návrhem a ekonomickým zhodnocením. Práce je 
zpracována pomocí návrhu skupiny firem zabývající se danou problematikou. 
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1. SOLÁRNÍ ENERGIE A JEJÍ VLASTNOSTI 

1.1. SLUNCE, A JEHO VLASTNOSTI 

      Více jak přes 4 miliardy let je Slunce na obloze a po celou tu dobu září a produkuje 
energii, která dopadá na zemský povrch. Bez tohoto záření by život na Zemi by byl nemožný. 
Fosilní energetické suroviny jako je uhlí, ropa, zemní plyn, které se dnes těží v ohromném 
měřítku, jsou pozůstatkem slunečních energetických zásob dřívějších věků Země. Zhledem 
k velké spotřebě energie se tyto zásoby začínají postupně zmenšovat. Lidstvo si tuto 
skutečnost dobře uvědomuje a začíná se poohlížet po jiných alternativních zdrojích energie. 
Mezi tyto alternativní zdroje můžeme zařadit i obnovitelné zdroje energie, které poslední 
dobou jsou na celosvětovém vzestupu. V našem případě se jedná o sluneční energii. 
 Energie ve Slunci vzniká slučováním vodíkových jader v helium při teplotě okolo 
15 miliónů stupňů. Na povrchu Slunce už je teplota jen kolem 6 tisíc Kelvinů. Zářivý výkon 
celého Slunce je 3,85 . 1023 kW. Většina tohoto výkonu se vyzáří do prostoru a k Zemi dorazí 
jen asi půl miliardtiny. Ale i tak je to úctyhodný výkon 1,744 . 1014 kW na celou ozářenou 
polokouli. Pro naše potřeby by stačilo využít jen malý zlomek této energie, neboť energie 
daná Sluncem Zemi je dva tisíce krát více, než potřebuje celá biosféra, a je to zároveň 14 
tisíckrát více, než spotřebovává dnes celé lidstvo (v domácnostech, průmyslu, dopravě a 
zemědělství dohromady).  
      Energetická hustota slunečního záření v této vzdálenosti je ve vakuu 1367 ±7 W/m². Tato 
energie je rozložena do elektromagnetického spektra přibližně odpovídající záření absolutně
černého tělesa o teplotě 5 700 K. Přibližně třetina slunečního záření se odráží v atmosféře zpět 
do vesmíru. Přibližně z jedné pětiny je pohlceno (absorbováno) v atmosféře a polovina je 
pohlcena povrchem Země. Díky této přeměně je na Zemi průměrná teplota kolem 15°C a pro 
život příjemné prostředí. Část rozptýlené energie přispívá k celkovému osvětlení jako difúzní 
záření oblohy (nebeská modř).   

Obr. 1.1: Souhrn - sluneční záření lze měnit v potřebnou formu energie buď přímo (vlnovka) nebo nepřímo 

(slabé šipky) 
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1.2.MOŽNOSTI VYUŽÍTÍ SLUNE ČNÍ ENERGIE 

      Sluneční energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie, která nemá žádné negativní 
dopady na životní prostředí. Množství využití této energie závisí na jednotlivých 
geografických podmínkách dané oblasti. Pro nejlepší využití je lze použít v oblastech 
s dlouhým slunečním svitem nebo vyšší nadmořskou výškou.  

Obr. 1.2: Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu v hod. zdroj [4W ] 

      Podmínky v České republice pro využití sluneční energie jsou celkem dobré. V České 
republice dopadá na zemský povrch v průměru asi 1100 kWh/m2 za rok. Intenzita sluneční  
energie se v různých měsících roku výrazně liší. V zimních měsících nestačí pokrýt potřebu, 
kdežto v letních měsících je energie více než je potřeba ke spotřebě.  
      Celková doba slunečního svitu v našich podmínkách na zemsky povrch je v rozmezí od 
1400 – 1800h/rok. V horských oblastech dosahuje doba 1 600h za rok, v nížinných oblastech 
jižní Moravy 2000h. Z těchto čísel je vidět, že při dobré účinnosti solárního systému lze získat 
z poměrně malé plochy poměrně velký výkon.  
     Pro vytápění budov pomocí sluneční energie využijeme nejlépe když budou okna na jižní 
stanu. Aby nám získané teplo zase neuniklo zpět ven, potřebujeme mít dobře izolující okno a 
samozřejmostí je i dobrá izolace stěn, stropu ale i podlah. Na tom to principu pracují tzv. 
pasivní domy, které jsou z větší části vytápěné sluncem.  
     Teplo pro ohřev vody na mytí, nebo do radiátorů je nutno využít tzv. aktivních systémů. 
Pro představu co je aktivní systém, může být příklad. V letních dnech dostatečně účinný, 
natřený na černo sud s vodou. Ovšem, pokud bychom chtěli využívat toho systému, myslíme 
tím aktivního systému, ne černého sudu s vodou, po celý rok nebo jen vyšší teploty. K tomu je 
potřeba složitějšího zařízení – solární termální systém.   
      Sluneční záření se skládá z přímo dopadajícího a difúzního záření. Difúzní záření vzniká 
odrazem slunečního světla na pevných i kapalných částicích rozptýlených v atmosféře (např. 
na mracích, prachových částicích, atd.) a tvoří až 50% z celkového množství slunečního 
záření. 
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Obr. 1.3: Sluneční záření

1.3.KRITÉRIA PRO VYUŽÍTÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V ČR 

      V našich podmínkách lze využívat solární energii aktivními a pasivními systémy. 
Největší podíl na tom u nás mají aktivní systémy. Solární systémy se dají dodatečně instalovat 
a lze je využívat zejména pro ohřev teplé užitkové vody, při vytápění a ohřev vody v bazénu. 
 Do těchto zařízení se rozhodně vyplatí investovat, hlavně z hlediska dlouhodobého 
výhledu. Ceny energií neustále rostou a očekává se jejich přechod na evropský standart. Další 
výhodou je určitá nezávislost na dodávkách tepelné energie a omezení ničení životního 
prostředí. Využití solárních systému má pro nás největší výhodu a to že výrazně ušetří peníze 
vložené na ohřev TUV.  

1.3.1. PODMÍNKY PRO USTANOVENÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 

      Výběr vhodné lokality - Orientace. Sluneční kolektory se instalují optimálně jižním až 
jihozápadním směrem. Maximální výkon který poskytují kolektory je kolem 14 hodiny. 
Pokud nevyhovuje orientace sedlové střechy, lze využít vhodnou štítovou stěnu, střechu 
garáže, přístavku, pergoly. Problémy se správnou orientací odpadají při umístění kolektorů na 
ploché střeše nebo na terénu (pozor na stínění dorůstajícími stromy nebo přístavbami). 
Sklon. Optimální sklon kolektorů se v jednotlivých měsících roku mění a jeho hodnoty pro 
naši zeměpisnou šířku jsou uvedeny v tabulce č.1.  
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Tab.č.1. 
Sklápění je nepraktické, a proto by měl 
pevný sklon odpovídat době využití v 
roce. Pro výhradně letní využití by měl 
být kolem 30° a pro celoroční kolem 
45°. Nemá-li sedlová střecha vhodný 
sklon, lze požadovaný sklon kolektorů
zajistit zadními vzpěrami nebo 
uchycovaní sadou. 
      Umístění na svislé fasádě je vhodné 
pouze pro zimní přitápění, protože 
sluneční záření v létě se od takových to  
sklonů částečně odráží a nedá se plně
využít. Pro umístění kolektorů je 
důležitá ochrana před větrem (zbytečné 
tepelné ztráty a nad měrné namáhání 
konstrukce) a bezpečný přístup pro 
pravidelnou kontrolu a údržbu. 

• Zabránit zbytečným ztrátám energie - zajistit nejkratší rozvody mezi      
             kolektorem, zásobníkem, výměníkem a jejich dobrá tepelná izolace.  
      - chránit kolektory před větrem (ochlazování kolektorů snižuje účinnost).  
      - zpřístupnit kolektory pro pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu. 

1.4.VÝHODY VYUŽITÍ A PROVOZU SOLÁRNÍCH ZA ŘÍZENÍ 

• Slunce je nevyčerpatelný zdroj energie. 
• Nízké provozní náklady 
• Vysoká životnost zařízení 20 - 25 let 
• Energie vyrobená ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k 

vytápění a 50 - 70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti. 
• Významným přínos tvoří i úsporu fosilních paliv, jejichž spalováním vytváříme emise 

SO2 , CO2 , NOx, prachových částic. 
• Uvedené výhody příznivě ovlivňují návratnost vložených finančních prostředků a 
čistotu životního prostředí. 

1.5.NEVÝHODY VYUŽITÍ A PROVOZU SOLÁRNÍCH ZA ŘÍZENÍ 

• Pro celoroční provoz je nutný doplňkový zdroj energie - zemní plyn, elektrická 
energie, kapalná paliva, atd. (kotel nebo akumulační zdroj energie v zásobníku tepla),  

• Poměrně vysoké investiční náklady. Závisí na cenové úrovni používaného paliva před 
instalací solárních kolektorů, na velikosti soustavy a způsobu využití (ohřev vody, 
přitápění, ohřev bazénů, technologie, atd.). 

• Pro výtápění jsou zapotřebí velké akumulační nádrže a dobře zaizolovaná stavba.  

Měsíc 
Max. úhel 
Slunce nad 
obzorem [°] 

Sklon kolektorů od 
vodorovné roviny [°]

Leden 19 71 
Únor 27 63 
Březen 38 52 
Duben 50 40 
Květen 59 31 
Červen 63 27 
Červenec 61 29 
Srpen 54 36 
Září 43 47 
Říjen 32 58 
Listopad 22 68 

Prosinec 17 73 
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2. SOLÁRNÍ SYSTÉMY 

2.1.SOLÁRNÍ SYSTÉMY 

             Sluneční energie dopadající na zemský povrch můžeme využívat aktivním, pasivním 
a biologickými způsoby. Pod aktivním způsobem rozumíme přeměnu slunečního záření na 
teplo nebo elektrickou energii. Teplo dodávají termické slunečné kolektory různých typů a 
konstrukčních zhotovení: kapalinové a vzduchové, ploché a koncentrační, se samovolnou 
nebo s nucenou cirkulací teplonosného média, kovové, plastové nebo skleněné, skříňové nebo 
s nekrytým absorbérem. Teplonosnou látkou v okruhu kolektorů je buď kapalina, např. 
voda, nemrznoucí kapalinová směs, případně syntetická kapalina s nízkým bodem tuhnutí 
nebo eventuálně vzduch.  
    
      Aktivní sluneční systémy dělíme: 

• kapalinové – tyto systémy jsou charakteristické malými průměry potrubního rozvodu 
v okruhu kolektorů
• vzduchové – tyto systémy jsou charakteristické velkými průřezy rozváděcích kanálů

      Teplo se akumuluje nejčastěji ve vodě, která pak buď přímo slouží jako teplá užitková 
voda a odvádí se systémy nebo proudí jako topná voda uzavřeným okruhem spotřebičů, kde 
odevzdává teplo. Jen ve zvláštních případech se může akumulovat v tuhé formě. Tento 
způsob akumulace tepla je vhodný zejména ve spojení se vzduchovými kolektory. 
      Zásobník tepla je spojovacím článkem mezi okruhem kolektorů a okruhem spotřebičů. 
Okruh kolektorů, který představuje primární část celého zařízení, se skládá z vlastních 
slunečních kolektorů, ze zásobníku tepla a z potrubního rozvodu  mezi kolektory a 
zásobníkem. Do potrubního rozvodu je zpravidla zařazeno oběhové čerpadlo, které zajišťuje 
cirkulaci teplonosné kapaliny, armatura pro zabezpečení a regulaci (expanzní nádoba, pojistný 
ventil, odvzdušňovací ventil). 

• uzavřený kolektorový okruh – teplonosná kapalina předává vodě teplo v zásobníku 
zpravidla prostřednictvím povrchového výměníku tepla. Teplonosná kapalina se nemísí 
s vodou v zásobníku. U uzavřeného systému je kolektorový okruh pod tlakem a hermeticky 
uzavřený. Membránová expanzní nádoba vyrovnává změny objemu kapaliny, přetlakový 
ventil omezuje tlak na bezpečnou hranici. 

• otevřený kolektorový okruh – voda proudící  kolektory se mísí přímo s vodou 
v zásobníku, což se však používá jen výjimečně u jednoduchých zařízení pro ohřev užitkové 
vody a to např. pro přímý ohřev vody v bazénech. Tento okruh je již bez výměníku tepla. 
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Obr. 2.1.a: Uzavřený kolektorový okruh 

1-kolektor 
2-výměník tepla 
3-oběhové čerpadlo  
4-expanzní nádoba s membránou, 
5-zásobník teplé vody 
6-okruh spotřebičů

 Obr. 2.1.b: Otevřený kolektorový okruh 

 1-kolektor 
 2-zásobník teplé vody s výměníkem v okruhu spotřebičů
 3- okruh spotřebičů

Cirkulace teplonosné kapaliny v okruhu kolektorů může být přirozená , tj. odvozená 
rozdílem hustot při rozdílu teplot,nebo nucená, tj. vyvozená oběhovým čerpadlem. Systém 
s přirozeným oběhem je však možné použít jen výjimečně,a to tam, kde zásobník 
s výměníkem jsou umístěny ve vyšší poloze než  kolektory. Takové uspořádání se volí jen u 
zcela malých zařízení pro ohřev užitkové vody. Nejčastěji jsou kolektory umístěny 
v nejvyšším místě celého okruhu (např. na střeše budovy), kdežto zásobník je naopak v místě
nejnižším ( např. v suterénu budovy), což značí,že zde nemůže vzniknout přirozený oběh 
kapaliny v okruhu,a proto je nutné využít nucenou cirkulaci pomoci oběhového. Nejvyšší 
teplota teplonosné kapaliny,s níž se počítá při návrhu nízkoteplotních solárních systémů, je 
většinou 70°C. Vyšší provozní teploty se normálně v našich podmínkách zpravidla ani 
nedosáhne. Kromě toho není příliš vysoká teplota v kolektorovém okruhu žádoucí,neboť čím 
vyšší teplota,tím menší je účinnost kolektorů. 
      Protože nejvyšší teplota teplonosné kapaliny je nižší než její bod varu,může být 
kolektorový okruh zajištěn proti náhlému vzestupu tlaku otevřenou expanzní nádobou 
umístěnou v nejvyšším místě okruhu,podobně jako u teplovodních otopných soustav. Tento 
způsob zajištění se však příliš moc nevyužívá,význam má např. u malých zařízení pro ohřev 
TUV. 

2.2.SOLÁRNÍ SYSTÉMY V UZAVŘENÉM KOLEKTOROVÉM 

OKRUHU 

• Monovalentní systémy - mají jako jediný zdroj tepla sluneční kolektory, jedná se zde  
o sezónní odběr tepla v době, kdy je dostatek energie slunečního záření, jsou vhodné pro 
ohřev užitkové vody v letním období nebo při ohřívání vody v bazénech. Tento systém je 
většinou v provozu od dubna do září a před příchodem zimy se musí systém odstavit, 
případně se musí vypustit voda. 
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• Bivalentní systémy - mají vedle kolektorového okruhu ještě další zdroje tepla, 
kterými mohou být kotle na plyn, kapalné palivo nebo elektrická topná vložka. 

• Trivalentní systémy - mají kromě kolektorového okruhu jako další zdroj tepla tepelné 
čerpadlo, které kryje spotřebu tepla při vytápění při mírných venkovních teplotách a dále 
kotel, který pokrývá spotřebu tepla při nejnižších teplotách.  

2.3.SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV TUV PO CELÝ ROK 

2.3.1. SYSTÉMY S BIVALETNÍM ZÁSOBNÍKEM 

      Když je mezi snímačem teploty kolektoru a snímačem teploty zásobníku naměřen 
rozdíl teplot, který převyšuje hodnotu nastavenou na regulaci, zapne se oběhové čerpadlo 
solárního okruhu a zásobníkový ohřívač vody začne ohřívat. Přitom je možné teplotu 
v zásobníkovém ohřívači vody omezit elektronickým omezovačem teploty.  
      Na kolektoru je umístěn uzavírací odvzdušňovací ventil, který v případě varu v 
kolektorech zabraňuje úniku náplně solárního okruhu do atmosféry, příp. na střechu, zpětná 
klapka zabraňuje zpětném proudění v solárním okruhu (nevychlazuje se v noci zásobník). Do 
zásobníku TUV je zapojen dodatkový zdroj tepla (el. vložka, plynový kotel), který dohřívá 
vodu v případě nedostatečného slunečního svitu, nebo při snížené teplotě.  
      Systém je možno využít pro novostavby rodinných domů s malými prostory pro umístění 
kotelny nebo pro rekonstrukci rodinných domů, zejména tam, kde technické řešení otopné 
soustavy nedovoluje využití tepelné energie ze solární soustavy pro vytápění. Bivalentní 
zásobník je vhodný při menším odběru teplé vody ze zásobníku nebo při nedostatku místa pro 
instalaci akumulačního zásobníku.  

Obr. 2.3.1Schéma solárního zařízení s bivalentním zásobníkem (1- Sluneční kolektor, 2- Regulátor, 3- Čerpadlo, 
4- Expanzní nádoba, 5- Zásobník TUV, 6- Dodatkový zdroj) [3W] 



                                                                                                             VUT Brno FSI EU 2008

                                                                                                                 Tomáš Líčeník - 17 -

2.3.2. SYSTÉMY S AKUMULAČNÍM ZÁSOBNÍKEM 

      Akumulační zásobník umožňuje vyšší využití sluneční energie, tzn. že pracuje během 
dne na nižší teplotě než zásobník TUV. Tímto způsobem umožňuje při slunném dnu 
akumulovat energii na více než jeden den, což je výhodné hlavně v přechodném období s 
proměnlivým počasím. Akumulační zásobník zabraňuje přehřívání soustavy v letním období, 
tím nedochází k ovlivňování výkonu solární soustavy dodatkovým zdrojem tepla. Zásobník 
TUV je pouze pohotovostní dodatkovým zdrojem tepla (např. zásobník, průtočný výměník 
součástí plynového kotle). Vhodné pro rekonstrukce (pouze připojení výstupu akumulačního 
zásobníku na vstup zásobníku TUV); v případě akumulačního zásobníku 125 l/osobu, 
zásobník TUV pak 20 až 25 l/osobu. 
      Systém je možno využít pro novostavby bytových či panelových domů (centrální příprava 
TUV) nebo pro rekonstrukce rodinných domů, zejména tam, kde technické řešení otopné 
soustavy nedovoluje využití tepelné energie ze solární soustavy pro vytápění. A to buď z 
hlediska otopné soustavy (nemožnost napojit se na potrubní rozvody, vysoký teplotní spád 
otopné soustavy, elektrické přímotopy) nebo z hlediska zdroje tepla (lokální zdroj tepla - 
kamna, pec). 

Obr. 2.3.2: Schéma solárního zařízení s akumulačním zásobníkem (1- Solární kolektor, 2- Regulátor, 
3- Čerpadlo, 4- Expanzní nádoba, 5- Akumulační zásobník, 6- Zásobník TUV, 7- Dodatkový zdroj) [3W]

3. ZÁKLADNÍ ČÁSTI SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 

      Získat ze slunečního záření teplo v dnešní době není žádný problém, postačí k tomu 
jakýkoli matně černý povrch. Základním  problémem všech termálních solárních systémů je 
jak zabránit tepelným ztrátám a jak vzniklé teplo odvést a uložit pro pozdější potřebu. Ztráty a 
zajištění akumulace, zvláště dobré účinnosti celého systému, od těch to skutečností se odvíjí 
cena celého systému. 
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  Solární systém ve většině případu tyto hlavní části: 

• Kolektory 

•  Zásobníky tepla a výměníky 

•  Oběhové čerpadlo nebo ventilátor 

•  Zabezpečovací zařízení 

•  Zařízení pro automatickou regulaci 

•  Spojovací potrubí 

•  Záložní zdroj tepla 

      Některé z těchto částí jsou stejné jako u jiných strojních zařízení, a proto je není nutno 
popisovat. Jiné části však byly speciálně vyvinuty jen pro sluneční systémy a v jiných 
oborech a oblastech se jich nevyužívá. Jsou to zejména sluneční kolektory a zásobníky 
(akumulátory) tepla s výměníky.  

3.1.SLUNEČNÍ KOLEKTOR 

Sluneční kolektory jsou hlavní části aktivních solárních systémů. Sluneční kolektor je 
plocha, která zachytává sluneční záření a přeměňuje jej na teplo. Hlavním prvkem kolektoru 
je absorbér, ve kterém probíhá samotná přeměna. Teplo se prostřednictvím vedení tepla 
v absorbéru přenáší na teplonosné medium (např. voda, vzduch aj.), která protéká v trubkách 
absorbéru a následně se přepravuje do zásobníku (bojleru). Aby tuto úlohu mohl optimálně
plnit, absorbér je zhotoven z dobře vodivého kovového plechu (měď nebo hliník) a ze 
selektivní absorpční vrstvy, která by měla vykazovat co nejvyšší absorpční schopnost 
(pohltivost) slunečního záření a má mít minimální emisivitu (tj. vyzařování tepla).  Je 
koncipováno mnoho způsobů a konstrukcí optimalizovaných pro nejrůznější použití. Vedle co 
největší účinnosti je kladen zvláštní důraz na životnost. Použité materiály musí být odolné 
vůči všem povětrnostním vlivům a UV zářením. Solární kolektor musí být instalován tak, aby  
přijímal co nejvíce slunečního záření, tedy především na jižních nezastíněných střechách nebo 
jiných osluněných místech. Jako viditelná část solární soustavy musí plnit nejen tepelně
technické požadavky, ale také respektovat podmínky stavby a mít odpovídající estetický 
výraz, protože je kolektor významným stavebním prvkem. 

3.1.1. ROZDĚLENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTOR Ů

PLOCHÉ KOLEKTORY

• PLOCHÉ KAPALINOVÉ KOLEKTORY 

      Hlavní funkční částí všech kolektorů je absorpční plocha (absorbér), jež zachycuje 
energii dopadajícího záření. Na povrchu absorbéru se solární záření a to jak přímé, tak i 
difúzní, mění v teplo. Povrch má mít schopnost co nejlépe přeměnit dopadající sluneční 
záření na teplo a přitom odrážet co nejmenší množství zpět. Dnes jsou na trhu kolektory se 
selektivní absorpční vrstvou, která podstatně zlepšuje pohltivost slunečního záření. Používají 
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se většinou pro nízkoteplotní systémy (do 100°C). Jsou nejrozšířenější především díky svým 
dobrým parametrům, nízké ceně a snadnosti použití. Účinnost mají obvykle kolem 70%. 
Jejich provozní teplota může překročit i 100°C (zvlášť u vakuových plochých kolektorů se 
selektivní absorpční vrstvou). 

Obr. 3.1.1.a: Plochý kapalinový kolektor 

• PLOCHÉ VZDUCHOVÉ KOLEKTORY 

      Vzduchové kolektory využívají sluneční záření pro ohřev vzduchu. Jejich konstrukce se 
velmi podobá konstrukci kapalinových kolektorů. Vzduchové kolektory se však zdaleka 
nedočkaly takového rozšíření, jako kolektory kapalinové. Hlavní příčina je fyzikálního 
charakteru. K přenosu stejného množství tepla musí mít vzduch vyšší hmotnost a větší objem, 
protože hustota vzduchu je 1000x menší než hustota vody. Kanály pro vzduchové systémy 
musí mít proto velký průřez a potřebují mnoho místa. Mimoto spotřebují hnací agregáty 
(ventilátory) zpravidla více energie než úměrná vodní čerpadla, což má nepříznivý vliv na 
celkovou energetickou bilanci systému. Tyto kolektory se používají především u systému pro 
teplo-vzdušné vytápění a větrání.   

KONCENTRA ČNÍ KOLEKTORY

Koncentrační kolektory soustřeďují přímé sluneční záření pomocí válcových, většinou 
parabolických zrcadel na potrubí a nebo pomocí kruhových zrcadel, čoček, do jednoho 
ohniska, čímž se dají dosáhnout značně vysoké teploty. Takové kolektory se používají 
zejména v solárních elektrárnách na ohřev pracovní látky na vysoké teploty (250° ÷ 800°C). 
Mezi nevýhody koncentračních kolektorů patří skutečnost, ze se nedá zvýšit hustota toku 
rozptýleného (difúzního) záření, tedy kromě slunečně jasného počasí jsou jejich zisky 
zanedbatelné. K tomu můžeme připočítat nákladné natáčení zrcadel za sluncem, aby bylo 
zařízení soustředěné na absorbér. Takové drahé, složité a poruchové zařízení nejsou nutné při 
plochých kolektorech, které můžeme instalovat přímo na střechu nebo na pozemní konstrukci. 
Těmito zařízeními se vyrábí pára pohánějící elektro-generátory v oblastech s vysokou 
intenzitou slunečního záření.  
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   VAKUOVÉ KOLEKTORY

• PLOCHÉ VAKUOVÉ KOLEKTORY 

      Tento typ kolektoru je jedním z nejmodernějších výrobků v oblasti solární techniky. Mají 
čelní plochu stejnou jako absorpční. Pás absorbéru je pokrytý selektivní vrstvou zvyšující 
absorpční schopnost, je upevněný ve skleněné trubici která nepohlcuje téměř žádné jiné záření 
a je tepelně odolná. Teplotní ztráty jsou podstatně redukované pomocí vakua, vzniklého 
odsáním vzduchu mezi absorbérem a skleněnou trubici. Vakuum zamezuje vedení tepla tudíž 
i tepelným ztrátám prouděním (konvekcí) a taky ztrátám způsobených tepelnou vodivosti 
vzduchu. U těchto kolektorů se udržuje vakuum pomocí vývěv, které řídí elektronický 
regulátor.  
      Ploché vakuové kolektory v sobě spojují výhody plochých kolektorů a vakua jako tepelné 
izolace. Ale z ekonomického hlediska jejich lepší výkonové parametry nestojí za to aby se 
s nimi ohřívala voda na běžné použití v rodinném domě, k tomu to účelu postačí klasické 
ploché kolektory. 

Obr. 3.1.1.a: Vakuový trubicový kolektor Vitosol 300 [3W]

• VAKUOVÉ TRUBICOVÉ KOLEKTORY 

      Vakuové trubicové kolektory lze rozdělit na kolektory s přímým prouděním a kolektory 
pracující podle principu tepelné trubice. U kolektorů s přímým prouděním protéká teplonosné 
medium od rozdělovače ke konci trubice, odebírá teplo absorbéru, který se nachází ve vakuu a 
teče zpět do sběrače. Výhodou kolektoru s přímým prouděním je, že není potřeba minimální 
sklon kolektoru jako je tomu u kapalinových nebo vzduchových kolektorů.  
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Obr. 3.1.1.b: Vakuový trubicový kolektor Vitosol 300 [3W]

      V případě kolektorů pracujících na principu tepelné trubice se v trubici nachází kapalina, 
většinou alkohol, který se odpařuje při nízké teplotě. Tato pára stoupá až na horní konec, na 
kterém je umístněný malý výměník tepla. Na tomto výměníku tepla (kondenzátoru) pára 
kondenzuje a odevzdává své teplo nepřímo teplonosnému mediu. Odtékající kapalina se opět 
ohřívá, vypařuje a koloběh pokračuje zase od začátku. Aby tento koloběh fungoval, kolektor 
musí mít sklon minimálně 30°. Výhodou toho systému je, že kolektoru je vlastní konstrukcí 
bezpečný proti přehřátí, protože po úplném odpaření kapaliny, tedy pokud se neuskutečňuje 
žádný odběr tepla, se koloběh zastaví. 
      Obrázek 3.1.1.c ukazuje suché spojení při kterém kondenzátor a teplonosné mediu nemá 
vzájemné spojení, ale existuje spojení kondenzátoru se sběrnou trubicí (kovový kontakt. 
V případě mokrého spojení vyčnívá výměník tepla do sběrné trubice přímo omývá teplonosné 
medium, které odvádí teplo.  

       

Obr. 3.1.1.c: Tepelná trubice, Vitosol 300, 
suché spojení ( 1- Sběrná trubice, 2- Výměník 
tepla – kondenzátor, 3- tepelná izolace,  
4-Skleněná izolace, 5- trubice vedoucí teplo) 
[11W]

      Mezi nevýhody vakuových kolektoru patří vyšší investiční náklady na jednotku získaného 
tepla. Díky vakuu dosahují vyšší účinnost a vyšší teploty, na druhé straně jsou náročnější na 
výrobu a tím pádem jsou i dražší. Poněvadž na jednotku plochy, kterou zabírají na střeše 
nemůžeme při ohřevu pitné vody získat vyšší roční teplotní výnosy oproti kvalitním plochým 
kolektorům. Vakuové kolektory nacházejí využití zejména v technologických procesech se 
spotřebou teplé vody nad 60°C a při solární podpoře vytápění.  
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3.1.2. ÚČINNOST SOLÁRNÍCH KOLEKTOR Ů

      Zobrazené křivky účinnosti kolektorů ukazují jasný přehled, pro jaké použití jsou 
různé typy kolektorů nejvhodnější. Kritériem pro volbu kolektoru je zejména potřebná teplota 
vody a plánovaný účel ohřevu 

Obr. 3.1.2: Křivky účinnosti slunečních kolektorů

3.2.TEPELNÝ VÝMĚNÍK 

      Energie, kterou nabízí slunce se nedá regulovat a jen zřídka je ve vzájemném shodě se 
spotřebou tepla. Z tohoto důvodu je potřeba solární energii akumulovat. Bojler na teplou vodu 
slouží na akumulaci tepla a skladování teplé vody před jejím využitím. Od klasických 
zásobníku se liší zejména ve větším objemem, protože solární systémy pracují s nízko 
potenciálním teplem a proto potřebují větší objemy na akumulaci tepla. Obsahuje výměník 
tepla napojený na solární okruh, který odevzdává teplo získané z kolektorů a ohřívá vodu, 
případně v kombinovaných systémech i druhý výměník tepla zabezpečující ohřev vody.  
      Nejčastějším konstrukčním tvarem je stojatý, štíhlý válcový ocelový zásobník, který 
umožňuje ukládání vody ve vrstvách s různýma teplotami. Přestože je neustále v kontaktu 
s pitnou chemicky upravenou vodou je jeho vnitřek opatřen ochranou vrstvou, která je odolná 
vůči korozi a splňuje požadavky potravinářských směrnic. Používají se teplotám odolné 
smaltové vrstvy až po cenově potažené plastem, ovšem jsou citlivější na vyšší teploty.  Z času 
na čas je důležité zkontrolovat funkční způsobilost protikorozní ochrany, která zabraňuje 
korozi ocelového zásobníku na místech s chybnou ochrannou vrstvou.  
      Energie, získaná kolektorem nebo vytápěcím kotlem se přenáší do vody většinou pomocí 
pevně namontovaného trubkový výměník tepla  z hladkých trubek, a nebo prostřednictvím 
výměníku tepla se zebrovanými trubkami.  
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      Solární výměník tepla by měl být uložený co nejníže, výměník tepla pro přitápění kolem 
ústředního vytápění pak v horní třetině. Toto uspořádání zabezpečí energeticky úspornou 
přípravu teplé vody s požadovanýma teplotami. 
      Únik tepla zamezuje tepelná izolace, která je tlustá minimálně 50mm. Izolace musí 
přiléhat těsně na zásobník, aby nemohla vzniknout cirkulace vzduchu která by způsobovala 
ochlazování zásobníku. Ztráty tepla může způsobit i směrem na horu vyčnívající odběr teple 
vody. Proto by měl být vybaven takzvaným termosifónem ( kus trubky, která je ve tvaru U) 
případně musí byt aspoň vodorovně. Termosifón zabraňuje cirkulaci vody, která stoupá 
v trubce vzhůru, na stěně potrubí se opět ochlazuje a klesá zpět do zásobníku.  
      Kvůli co možná nejnižším ztrátám tepla a nízkým investičním nákladům zůstávají 
zásobníky teplé vody jsou sestaveny z jedné nádrže. Kromě toho by měli být z energetických 
důvodů umístněny podle možností v budově (aby tepelné ztráty, které se vyskytují navzdory 
nejlepší tepelné izolaci, byly přiváděny do budovy). Naopak v létě je vhodné zabezpečit 
provětrávání toho prostoru. Pro jejich umístnění stačí výška místnosti ( většinou sklep, nebo 
jiná proto určená místnost).

Obr. 3.2: Bojlery sloužící na uskladnění teplé vody – s jedním a se dvěma výměníky tepla [11W] 

3.3.ČERPADLO, POTRUBÍ, ARMATURY 

ČERPADLO

   Čerpadlo (oběhové) zabezpečuje správnou cirkulaci teplonosné kapaliny. Parametry 
čerpadla jsou voleny podle množství obíhající teplonosné kapaliny a je obvykle řízeno 
(rozdílovým termostatem) dvoučidlovou elektronickou regulační jednotkou,která slouží 
k zapínání čerpadla. K zapínání čerpadla dochází až když kolektor přesahuje teplotou teplotu 
nádrže. 
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POTRUBÍ

   Potrubí je nutno navrhnout tak, aby odpovídalo požadovaným průtokům a teplotám 
teplonosné kapaliny v solárním systému. Průřezy potrubí se musí volit s ohledem na 
požadované průtoky a hydraulické ztráty. Je nutná izolace z důvodů minimalizace tepelných 
ztrát.V nejvyšším bodě solárního systému musí být odvzdušňovací ventil. 

ARMATURY

   Armatury slouží k plnění teplonosnou kapalinou a zabezpečují správnou funkci včetně
kontroly (manometr, teploměr, zpětný ventil). 

3.4.ZABEZPEČOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

   K vyrovnání tlaku vlivem značného kolísání teploty je nutné do okruhu připojit expanzní 
nádobu, jejíž konstrukce a umístění musí odpovídat předpokládané maximální teplotě, objemu 
a tepelné roztažnosti teplonosné kapaliny. Pro případy extremního zvýšení tlaku a následného 
poškození systému musíme instalovat pojistný ventil. 

3.5.ZABEZPEČOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

    Tam, kde používáme nuceného oběhu tepla, musíme do systému zařadit regulační zařízení. 
Zabezpečuje nám optimální výkon systému a chrání systém před poškozením. V 
nejjednodušší variantě vyrovnává prostřednictvím dvou teplotních čidel teplotu absorbéru s 
teplotou v nádrži v oblasti solárního tepelného výměníku a zapíná oběhové čerpadlo, když je 
teplota absorbéru o nastavenou hodnotu vyšší, než teplota v nádrži. Jestliže tomu už tak není, 
regulace čerpadlo opět vypne.  
       

Obr. 3.5: Regulační zařízení 
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3.6.TEPLONOSNÉ KAPALINY 

    Pro sezónní přípravu TUV se jako teplonosná kapalina používá voda. V případě
celoročního provozu se musí použít nemrznoucí kapalina, která má mít podobné fyzikální 
vlastnosti jako voda (kromě bodu tuhnutí). Tomu vyhovují kapaliny na bázi propylenglykolu 
např. Solaren. Směs vody s Fridexem na bázi etylenglykolu je jedovatá a podle hygienických 
předpisů se nesmí používat. 
    U většiny nemrznoucích směsí se s rostoucí koncentrací nejen snižuje bod tuhnutí, ale se 
současně také zvyšuje bod varu. 
    Teplonosná látka musí splňovat řadu požadavků pro zajištění dlouhodobě
bezproblémového provozu solárních soustav: 

•  nízký bod tuhnutí (nejlépe kolem -25 až -30 °C)  
•  dobré tepelně-fyzikální vlastnosti (tepelná kapacita, viskozita), co nejvíce podobné  
    vodě
•  nehořlavost 
•  ochrana proti korozi 
•  kompatibilita s těsnícími materiály 
•  ekologické aspekty (netoxická, biologicky rozložitelná) 
•  dlouhodobá stálost vlastností- teplotní odolnost 
•  rozumná cena    
•  neměla by způsobovat korozi    

4. NÁVRH SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PRO OHŘEV TUV 

      Úkolem je představit realizovaný projekt solárního systému pro ohřev TUV na zvoleném 
objektu. Provést základní bilanční výpočty solárního systému doplňkového zdroje tepla.   Pro 
ten to návrh je zvolen rodinný dům na Jižní Moravě.  

4.1.POPIS OBJEKTU 

      Rodinný dům je postaven v obci Týnec, v okrese Břeclav. Dům je postaven do tvaru 
písmene L. Je to jednopodlažní budova s částečným podsklepením, zabírá půdorysnou plochu 
10 x 5 a 15 x 5 m. Ve sklepě je umístněna kotelna. Z ulice se vchází do objektu dveřmi ve 
vratech. Dům byl postaven přibližně ve 20tých letech minulého století. Obvodové zdi jsou 
postaveny z pálených cihel v tloušťce 0,45m. Vchodové dveře jsou bez skleněné výplně. 
Okna jsou dřevěná, Kasalová, o rozměru 1,5 x 1,5 m. Směrem do ulice jsou dvě dřevěná 
okna, do dvora jedno. Střecha sedlová, krytá červenými pálenými taškami. 

4.2.ZDROJ VYTÁPĚNÍ 

      Pro vytápění objektu je použit  sporák a kamna na tuhá paliva. Jiného zdroje tepla není. 
Vytápění pomocí těchto zdrojů tepla je dostatečné. V blízké budoucnosti se uvažuje o 
pořízení plynového kotle.  

4.3.  PŘÍPRAVA TUV, OBJEM AKUMULACE, PO ČET OSOB

 Teplá voda se před instalaci solárních kolektorů ohřívala v elektrickém akumulačním 
ohřívači OKCV 160 o objemu 160 litrů. 
      V rodinném domě žijí trvale 4 osoby. 
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4.4.POPIS REALIZOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 V rodinném domě je nově vyřešen ohřev teplé vody s využitím sluneční energie. 
Konstrukce solárního systému je umístněna na sedlové střeše. Kolektory jsou orientované na 
Jih s odklonem 20° od jihu k západu a jsou uloženy na střeše pod sklonem 50°. Solární 
systém se skládá ze dvou stejných kapalinových kolektorů Regulus KP C2 BP, zásobníku 
OKCV 160 Dražice o objemu 160 litrů, oběhového čerpadla WILO, řídícího systému Regulus 
SR 1.1 a expanzní nádoby o objemu 12 litrů. 
 Kolektory jsou umístněny v rámu z hliníkových profilů. Přední strana kolektoru je kryta 
speciálním kaleným prizmatickým sklem o tloušťce 4mm. Propustnost skla je 89%.  

Obr. 4.4: Solární kolektory Regulus KP C2 BP 

 Absorber je vytvořen z poniklovaných měděných trubek. Je povrchově upraven vysoce 
selektivní vrstvou z černého chrómu. Absorpce slunečního záření je 94%. Mezi absorpční 
vrstvou a hliníkovým dnem je tepelně izolační vrstva 30mm ze skelné vaty, která je odolná 
vůči vysokým klidovým teplotám.  
 Propojení kolektorové plochy se zásobníkovým ohřívačem je provedeno měděným 
potrubím. Toto potrubí je z důvodů minimalizace tepelných ztrát opatřeno tepelnou izolací 
typu Armoflex. U venkovní části měděného potrubí je použita izolace s UV filtrem. Měděné 
potrubí je naplněno nemrznoucí směsí pro celoroční provoz. Použité materiály solárního 
systému zaručují při správném provozování kolektorové soustavy minimální životnost 30let. 
 Teplou vody lze v současné době možné ohřát solárními kolektory, v případě nedostatku 
slunečního záření zapne termostat zásobníkového ohřívače topné těleso. 
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4.5.DRUH A VÝKON OBNOVITELNÉHO ZDROJE 

 Obnovitelným zdrojem energie je solární systém pro přípravu TUV. Základem solárního 
systému jsou dva stejné ploché kapalinové kolektory Regulus KP C2 BP. Celková absorpční 
plocha kolektoru je 3,48m2. Výkon obnovitelného zdroje je 4 kW. 

Regulus KP C2 BP jednotka hodnota 

výška/šířka/hloubka mm 2000/1000/80
plocha půdorysná m2 2
plocha absorbční m2 1,74
objem absorbéru litry 2
sluneční absorbivita  - 0,94
tepelná emisivita  - max. 0,08
provozní tlak max. bar 6
klidová teplota při záření 1000 
W/m2 °C 145
optická propustnost zasklení  % 89
Tab. 4.5 Technické parametry kolektoru 

      Obr. 4.5.b) Řez kolektoru typu KPC [2W] 

Obr. 4.5.a) Hydraulické zapojení kolektorů typu KPC [2W] 

4.6.ZPŮSOB REGULACE 

 Automatický provoz solárního systému zajišťuje regulátor REGULUS SR 1.1. Regulátor 
se používá v jednoduchých solárních systémech s jedním spotřebičem. Kontrolky LED 
signalizují zapnuté napájení a čerpadlo v chodu. V regulátoru je možné nastavit spínací 
diferenci. Rozpínací diference je fixní. Regulátor má funkci zpětného vychlazování. Provoz 
ohřevu teplé vody řídí regulátor v závislosti teploty vody v zásobníkovém ohřívači a teplotě
v kolektorech. V případě vyšší teploty v kolektorové sestavě než je v zásobníkovém ohřívači 
zapíná řídící systém oběhové čerpadlo. 
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4.7.VÝPOČET POTŘEBY TEPLA PRO OHŘEV TUV 

Tab. 4.7 Celková roční potřeba energie na ohřev teplé vody [1W] 
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5. SCHÉMA ZAPOJENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 

Obr.5.Schéma zapojení solárního systému ( 1- solární kolektory, 2- Čerpadlo, 3- Expanzní nádoba,  
4- Zásobníkový ohřívač, 5- přívod studené vody) 

6. NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBU 

      K důležitým aspektům pro ekonomiku provozu solárního zařízení patří doba životnosti  
slunečního systému, jeho provozní a investiční náklady. Vždy je nutno respektovat i údaje o 
cenách za jiné druhy energií. 
      Teplo se dá v ČR koupit stále poměrně levně oproti zbytku Evropy. Kvalitní solární 
systém s celoročním provozem je na české poměry stále poměrně nákladné zařízení na výrobu 
tepla, které by mělo konkurovat  klasickému zdroji tepla ( třeba kotli na zemní plyn ). Při tom 
má k dispozici pouze solární zařízení, jehož možnosti jsou oproti klasickému zdroji velmi 
omezené ( např. počtem slunečních dnů ). Již z toho je vidět ekonomická nerovnováha, která 
je u nás prohloubena menší kupní silou obyvatel. Energetické úspory jsou pak vnímány jako 
jedna z výhod celkově zvyšující užitnou hodnotu. 
      Stát umožňuje poskytování výhodných úvěrů, daňových úlev, legislativní opatření a také 
přímých vládních podpor. Program podpor a dotací je zabezpečován Státním fondem 
životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí. Přidělování podpory na ekologicky 
šetrné způsoby vytápění a ohřev vody se řídí Směrnicí MŽP ČR. Výše příspěvku u solárních 
systémů na přitápění a přípravu teplé vody tvoří příspěvek max. 50%  (maximálně však 
100 000 Kč). Základem pro výpočet příspěvků jsou náklady na pořízení, případně instalaci 
zdroje tepla, včetně příslušenství. Fond se bude rovněž podílet na úhradě energetického auditu 
do výše 50 % celkových nákladů na audit, maximálně do výše 10 000 Kč.  
      V případě žádosti o státní finanční prostředky z některého podpůrného programu je 
provedení energetického auditu nezávislým autorizovaným auditorem dokonce nutnou 
podmínkou. Stát se tak brání neúčelnému plýtvání finančních prostředků a podpory technicky 
nevhodných (zastaralých) systémů. 
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6.1.CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 

      Na realizaci solárního systému se podíleli dva dodavatelé. Dodavatelem zásobníkového 
ohřívače Dražice OKCV 160 a potrubních rozvodů byla firma Soldán. Dodavatelem solární 
sestavy SOL 200 KPC byla firma Vachek. 
      Celkové náklady obou dodavatelů jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. ( tab.6.1.) 

  Solární systém Regulus KP C2 BP DN ks/m K č s DPH 5% 
Solární systém Regulus KP C2 BP   2 14 780
hák do střešní krytiny   4 1980
sada pro uchycení   1 2250
sada připojovacích dílů   1 680
odvzdušňovací ventil   1 497
čerpadlová skupina   1 5990
expanzní nádoba 12l   1 1205
nemrznoucí směs   1 780
regulátor REGULUS 1.1   1 1414
teplotní čidlo - kolektor   1 297
teplotní čidlo - bojler   1 168
příložný teploměr   1 165
měděné potrubí 22 10 2480
izolace ARMOFLEX 22/19 2 240

montáž včetně spojovacího materiálu 10000
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zásobníkový ohřívač kombinovaný    1 7217,7
kulový kohout 3/4"   2 226,8
šroubení 3/4"   2 134,4
měděné potrubí 22 8 537,6
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  Realizace solární sestavy SOL 200 KPC celkem  52 429
Tab. 6.1 Celkové náklady 
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6.2.ROČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ 

      Běžná denní spotřeba teplé vody o teplotě 55°C je 50 litrů na osobu. Pro 4 osoby je 
spotřeba teplé vody 200 litrů za den. Potřebných 200 litrů teplé vody se ohřeje energií 41,9 
kWh/den. V době, kdy není dostatek slunečního záření a poklesne teplota vody v zásobníku, 
tak se sepne termostat elektrického ohřevu. Vzhledem k malé délce přívodu teplé vody 
k baterii jsou průměrné tepelné ztráty v rozvodech a zásobníku teplé vody uvažovány ve výši 
2%. 

Potřeba 
energie na 
ohřev vody

Zisk ze 
dvou 
kolektoru 

Pokrytí 
ohřevu vody 
kolektory 

Dohřev 
vody přes 
bojler 

Úspora 
el.energie 
při ohřevu 
vody 

Úspora el. 
Energie při 
ohřevu vody

Měsíc Počet dní kWh kWh kWh kWh kWh kč

leden 31 331 69 69 262 69 261
únor 28 299 97 97 202 97 366
březen 31 331 196 196 135 196 738
duben 30 320 241 241 79 241 905
květen 31 331 274 274 57 274 1028
červen 30 320 273 273 47 273 1027
červenec 31 331 281 281 50 281 1054
srpen 31 331 267 267 64 267 1004
září 30 320 227 227 94 227 851
říjen 31 331 154 154 176 154 580
listopad 30 320 71 71 249 71 266
prosinec 31 331 54 54 277 54 203

CELKEM 365 3897 2205 2205 1692 2205 8282
Tab. 6.2 Celkové náklady 

      Roční potřeba energie na ohřev teplé vody je 3897kWh. Energie získaná solárními panely 
je 2205 kWh za rok. 
      Sluneční záření pokryje potřebnou energii na ohřev vody z 57%. 

Energetická bilance pro oh řev TUV
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Roční provozní náklady Výše [Kč/rok]

Náklady na spotřebu el. energie oběhovým čerpadlem a řídící jednotkou 
Náklady na výměnu staré teplonosné kapaliny 
Celkové provozní náklady  

72,-
177,-
250,-

6.3.ENERGETICKÁ BILANCE P ŘÍPRAVY TUV 

Měsíc 
Potřeba tepla 
celkem 

Teplo ze solárních 
kolektorů

Teplo 
nevyužité 

Teplo, které je nutno 
dodat z bivaletního 
zdroje 

  kWh kWh kWh kWh 

Leden 331 69 0 262
Únor 299 97 0 202
Březen 331 196 0 135
Duben 320 241 0 79
Květen 331 274 0 57
Červen 320 273 0 47
Červenec 331 281 0 50
Srpen 331 267 0 64
Září 320 227 0 94
Říjen 331 154 0 176
Listopad 320 71 0 249
Prosinec 331 54 0 277

Celkem 3897 2205 0 1692
Průměrná účinnost kolektoru (%) 57     

6.4.DOBA NÁVRATNOSTI POČÁTEČNÍCH NÁKLAD Ů

Ukazatel Jednotka 
Stav po realizaci obnovitelného 

zdroje 
Celkové investiční náklady tis.Kč 52
Celkové provozní náklady tis.Kč/rok 0,25
Návratnost bez započtení dotace rok 6
Návratnost po započtení dotace rok 3

Měrné investiční náklady na instalovaný 
výkon zdroje (plochu kolektorů) 

Kč/kW 
(Kč/m2) 11 (11)
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7. ZÁVĚR 

      Solární soustavy pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) jsou v Evropě velmi populární a 
získávají si čím dál tím více lidí. Je to zapříčiněno novým trendem v oblasti stavebnictví, kdy 
se nastartovala výstavba nízko energetických a pasivních domů, u kterých se roční potřeba 
tepla na vytápění blíží roční potřebě tepla na přípravu TUV.  
      Solární systémy jsou velmi vhodná alternativa pro výrobu teplené energie. Systémy pro 
ohřev TUV i vytápění se vyznačují nejčastěji kombinovaným akumulačním zásobníkem. 
Teplonosnou látkou ve většině případů bývá voda nebo vzduch ale taky můžou využívat 
vakua. Užitková voda se ohřívá otopnou vodou v akumulačním zásobníku, kde přes teplo 
směnou plochu ohřívá pomocí přestupu tepla.  
      Solárními panely je pokryta potřeba energie pro ohřev teplé vody ve výši 2 205 kWh, což 
přispěje ke snížení emisí při výrobě elektrické energie. To představuje pokrytí roční potřeby 
energie na ohřev vody z 57%. Obec Týnec se nachází v lokalitě s roční dobou slunečního 
svitu 1670hod. Solární kolektory mají vysoký tepelný zisk, který je dán dobrou polohou 
objektu, Jižní Morava má nejvyšší dobu slunečního svitu z celé České republiky viz obr.1.2, 
dále optimální sklonem pro celoroční provoz a orientací k jihozápadu. 
      Nevýhodou solárních systémů jsou velké přebytky tepla v letních měsících. V zimních 
měsících sluneční energie není schopna vykrýt potřebu teplé vody a je proto nutno dohřívat 
vodu dodatkovým zdrojem tepla. Investice vložené na pořízení se celoročním provozem  
vrátí, po započtení statní dotace, do 3 let.  
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8. SEZNAM POUŽITÝCH INFORMA ČNÍCH ZDROJŮ

8.1.SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1]         Cihelka J., Solární tepelná technika, Praha : Nakl. T. Malina, 1994 
      [2]         Karel Murtinger, Jan Truxa, Solární energie pro váš dům, Brno, 2005 
      [3]         A. Themessl.W. Weis, Solární systémy: návrhy a stavba svépomoci, 2005 

8.2. INTERNETOVÉ ODKAZY 

         [1W]   www.tzb-info.cz
         [2W]   www.regulus.cz
         [3W]   www.viessmann.cz
         [4W]   www.atlaspodnebi.cz
         [5W]   www.evector.cz
         [6W]   www.solarex.cz
         [7W]   www.mastertherm.cz
         [8W]   www.ekowatt.cz
         [9W]   www.stavebnetabulky.sk
         [10W] www.ekosolaris.cz
         [11W] www.slnecnaenergia.sk/
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9. SEZNAM POUŽITÝCH VELI ČIN 

Značka Význam Jednotk
a 

t1 teplota studené vody [10 °C] °C

t2 teplota ohřáté vody [55 °C] °C

V2p celková potřeba teplé vody za 1 den [m3/den] m3 

U          
staveb pro bydlení uvažujeme 0.082 m3/osobu den, minimálně však 0.2 
m3/byt den. m3 

z 

koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody. Pro 
běžné stavby uvažujeme hodnotou 50 až 100% podle provedení rozvodu 
a doby cirkulace. Rozvody v nových stavbách z = max. 0.5, okrskové 
rozvody z = max. 1.0, rozvody ve starších stavbách z = 2 až 4 (vychází se 
z provedených měření) 

− 

ρ měrná hmotnost vody [1000 kg/m3] kg/m3 

c měrná tepelná kapacita vody [4186 J/kgK] J/kgK 

tem

střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období [°C].  
Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu 
venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením sálání okolních stěn v 
700, 1400 a ve 2100 hod., přičemž teplota naměřená ve 2100 hodin se 
počítá dvakrát. 

°C
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10. PŘÍLOHY 

10.1. FOTO REALIZOVANÉ SOUSTAVY 

Foto 1) 

      Informace k fotkám: 
                                       Foto 1,2 – Kolektory Regulus KPC2, jejich uložení na střeše 
                                       Foto 3,4 – Zapojení celého systému, regulátor Reguluj 1.1, expanzní 
                                                        nádoba, čerpadlo, zásobníkový kombinovaný ohřívač,  
                                                        snímače teploty 
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Foto 2) Kolektor (nahoře); Foto 3) Zapojený systém (dole) 
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Foto 4)


