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Solární ohřev teplé užitkové vody 

Princip činnosti solárního článku 

Globální sluneční záření se skládá ze dvou sloţek přímého a difúzního slunečního 
záření. Slunce, jehoţ povrchová teplota je přibliţně 6000 °C vyzařuje do kosmického 
prostoru paprsky v celém spektru. Z toho jsou k přenosu tepelné energie významné paprsky 
o vlnové délce 200 aţ 300 nanometru. Na hranici atmosféry Země je intenzita slunečního 
záření v průměru 1360W/m2 to je tzv. sluneční konstanta. Průchodem paprsků atmosférou 
se intenzita slunečního záření zmenšuje. Dochází k rozptylu paprsků o molekuly plynů, 
částečky prachu ve vzduchu a k absorpci záření víceatomovými plyny obsaţenými 
ve vzduchu. Nad územím České republiky je suma celkové sluneční energie dopadající 
kaţdoročně na vodorovnou plochu 950 aţ 1150kWh/m2.rok. Z toho připadá cca 40% 
na záření přímé (jasná, bezmračná obloha) a 60% na tzv. záření difúzní. Proto je nutné 
pouţít při projekci celoročních solárních systémů sluneční kolektory, jejichţ absorbery 
obsahují kvalitní selektivní povrchy umoţňující absorpci difúzního záření Vzhledem k otáčení 
Země kolem své osy je to zdroj energie nestálý s proměnným energetickým výkonem. 
Dopadající energie slunečního záření se zachytí kolektorem a přemění se na teplo, které je 
teplonosným médiem přenášeno do bazénu nebo do zásobní nádrţe. K nejběţnějším 
systémům pro solární ohřev teplé vody patří ploché kolektory pouţívané většinou pro 
nízkoteplotní systémy do 100 °C a trubicové kolektory, které mají absorbér zataven ve 
vakuové trubici. Velmi výhodné je vyuţívat solárních článků pro dohřívání vody v bazénech 
alternativních zdrojů energie, jako jsou solární systémy nebo tepelná čerpadla. Solární 
systémy pro ohřev teplé vody je nutno navrhovat podle poţadavků na provoz, přičemţ volba 
typu vychází především z potřeb dané aplikace a stupně sloţitosti systému, jemuţ odpovídá 
výsledný komfort uţivatele. 

Solární systémy pro celoroční vyuţití představují kolektory s vysokou účinností, dlouhou 

ţivotností a odolností proti vysokým teplotám. Investice do solárních systémů se rozhodně 

vyplatí, protoţe mohou v ročním průměru ušetřit aţ 80 % energie potřebné na přípravu teplé 

vody v bazénech i pro provoz v přidruţených zařízeních (vytápění, umývání, sprchování 

apod.), coţ je výhodné zejména při soustavném zvyšování cen za energie. Solární zařízení 

pro ohřev teplé vody lze u rodinných domů umísťovat na střechu domu, garáţe, případně 

jiných objektů nebo můţe být instalováno volně u bazénu na podporách. U budov se 

sedlovou střechou se jímací plocha kolektoru umísťuje na šikmé střeše se sklonem 30 ° – 50 

° tak, aby na ně mohlo slunce co nejvíce svítit, tj. na jiţně orientovanou střechu, případně 

jihojihovýchod nebo jihozápad. Kolektor můţe být s nosnou konstrukcí upevněn na střechu 

nebo jej lze instalovat pod prosklenou část střechy. Další moţností můţe být řešení pomocí 

integrované střechy se zabudovanými absorpčními plochami. Na plochých střechách domů 

se montují kolektory na vhodnou konstrukci (můţe být i pohyblivá s proměnlivým nastavením 

sklonu) nebo mohou stát volně (doporučuje se velikost do 2 m2). Na volné ploše se umísťují 

kolektory na různé podpůrné konstrukce. Jako jímací plocha mohou slouţit i textilní plastové 

absorbéry, které jsou tvořeny dutinnou textilií vyrobenou z polyesterových vláken s nánosem 

plastu s ochrannými přísadami proti UV-záření. Kromě stacionárních systémů se vyrábí i 

řada malých mobilních solárních zařízení pro ohřev vody nebo lze k bazénům instalovat 

speciální solární sprchu. Solární systémy je moţné instalovat k bazénům, které jsou jiţ v 

provozu, nebo je zřizovat současně se stavbou nového bazénu. Plocha kolektoru pro ohřev 

bazénové vody představuje dle typu kolektorů 40–70 % z plochy bazénu. U venkovních 

nekrytých bazénů se doporučuje cca 0,7 m2 ohřevné plochy, u venkovních krytých bazénů 
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0,5 m2 a u vnitřních (interiérových) bazénů 0,3 m2 na 1 m2 hladiny bazénu. Podle způsobu 

ohřevu vody se rozlišují dva základní systémy, a to přímý a nepřímý ohřev vody. 

 

Princip solárního článku pro ohřev uţitkové vody 

 

Prvky solárního systému 

Solární sklo 

Solární záření prochází před dopadem 

na povrch absorberu kolektoru speciálním 

solárním sklem. Jeho parametry mají vliv na 

velikost ztráty prostupem a odrazem. Kvalitní 

solární skla jsou bezbarvá, bezţelezitá 

s propustností záření aţ 92%. Z důvodu 

bezpečnosti a pevnosti jsou kalená. Pouţívají 

se skla tloušťky většinou 4mm a to jak čirá, 

tak různá ornamentní, optická propustnost 

obou typů je však velmi podobná. Častým 

dotazem zákazníků bývá míra pevnosti 

skla kolektorů. Platí, ţe kvalitní výrobci vyrábějí 

kvalitní výrobky s pouţitím špičkových materiálů. U takových jsou skla zkoušena a podléhají 

přísným normám. Přípustné plošné namáhání je větší jak 300kg/m2 a ve sklonu je sklo 

kolektoru odolné i vyššímu namáhání především sněhem. Sklo je odolné i proti intenzivnímu 

krupobití i jednotlivým velkým kroupám. Snad největším nebezpečím jsou nárazy tvrdými 

ostrými předměty značné razance. Dojde-li však přeci jenom k destrukci skla kolektoru, 

rozpadne se toto na malé neostré úlomky. Oprava takovéhoto poškození se provádí většinou 

formou výměny celého kolektoru. 

Absorber kolektoru 

Absorber je výkonným prvkem kolektoru. Slouţí k přeměně dopadajícího solárního záření 
příslušného spektra na vyuţitelné teplo a převádí jej do trubkového registru naplněného 



 

3 

 

solární teplonosnou kapalinou. Asi 90% slunečního záření dopadajícího na plochu kolektoru 
proniká solárním sklem a předává svou energii absorberu. Z popisu je jasné, ţe lze vyuţít 
jen tu energii, která na absorber dopadne a je jim absorbována. Absorber můţe být sloţen 
ze solárních lamel různé konstrukce, vyrobených z hliníku nebo mědi, také můţe být vyroben 
jako tzv. celoplošný z jednoho kusu plechu. Velmi důleţitý je také způsob spojení absorberu 
s trubkovým registrem. Určujícím faktorem výkonu kolektoru je ale typ povrchové vrstvy 
absorberu. U kvalitních kolektorů je absorber opatřen tzv. vysoce selektivním povrchem. 
Selektivní vrstva je povrch, vytvořený galvanickým pokovením nosného materiálu lamely 
v chemických lázních s různými přísadami. Ty mimo jiné zbarvují selektivní povrchy 
od zlatohnědé přes černou aţ po různé odstíny tmavomodré, důleţitější jsou však její 
parametry. Kvalitní selektivní vrstvy vykazují aţ 96% absorptivitu (pohlcení) slunečního 
záření a minimální 3–5% emisivitu (vyzáření). Selektivní povrch nelze plnohodnotně ničím 
nahradit a jeho zásadní předností je absorpce a vyuţití difúzního záření, jehoţ podíl 
na celkovém záření je větší neţ podíl přímého záření. Neselektivní povrchy opatřené 
různými černými nátěry tuto schopnost nemají a absorbují tak pouze tepelnou energii vlnové 
délky přímého záření. Neselektivní kolektory jsou levnější, ale do našich klimatických poměrů 
patří pouze pro sezónní ohřev vody.  

Trubkový registr absorberu 

Trubkový registr je nedílnou součástí absorberu, cirkuluje v něm solární kapalina, která se 
zahřívá. Registr můţe být typu „ H“, „ U“ nebo tvaru meandru vyrobený většinou 
z měděné trubky 10×0,8 nebo 8×0,8. Způsob jeho spojení s absorberem kolektoru je důleţitý 
pro přenos zachycené tepelné energie do teplonosné kapaliny. Lamely bývají k trubce 
registru nalisovány, přitlačovány pruţnými spojkami, přivařeny laserem či vysokofrekvenčním 
pájením případně je trubka lamelou opláštěná. Celoplošné absorbery jsou k trubce připájeny 
speciální pájkou. V případě ţe je materiál absorberu měď mluvíme o tzv. měděném 
absorberu. Bez rozdílu typu má kaţdý registr vstupní a výstupní sběrné potrubí provedené 
většinou měděnou trubkou 18×1 nebo 22×1 zakončené holými nebo přírubovými vývody. 

Parametry absorberu 

Bazénový sluneční absorbér se vyznačují moderním plošným 
absorberem s hladkými kanály. Ty tvoří absorber samonosné 
konstrukce. Absorber je určen k letnímu ohřevu především 
rodinných bazénů. Velikost panelu je 2,4m2 s rozměry 200x120 
cm, spojování panelů se provádí paralelně vedle sebe. 
Ţivotnost absorberu je minimálně15let. 

 

Solární kolektor 

Je výkonným prvkem solárního systému, zasklením kovového absorberu do lisované 
vany nebo sloţeného rámu získáme plochý termický kolektor. Přes jednoduchý popis 
je výroba kvalitního kolektoru souhrn řady precizních operací prováděných u největších 
výrobců na automatizovaných linkách. Základem kolektoru je lisovaná hliníková 
vana nebo rám sloţený z tvarovaných hliníkových či nerezových profilů. Do rámu je vloţena 
vhodná minerální izolace s upraveným povrchem. Izolují se především záda, ale důleţité 
jsou také boky kolektoru. Poté co je na izolaci do rámu vloţen absorber, je kolektor zasklen 
do speciálního horního dilatačního rámu, který zabraňuje jakémukoliv průniku vlhkosti. 
Kolektory jsou také vybaveny důmyslným systémem odvětrávání, který zabraňuje moţnému 
rosení skla a tím ztráty účinnosti. Ploché selektivní kolektory jsou určeny pro celoroční 
přípravu teplé uţitkové vody,v přechodných obdobích k přitápění a přes léto jsou energetické 
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zisky pouţity k vyhřívání rodinných bazénů. Jejich plochy jsou od 1,5 po 2,5m2. Účinnost 
kvalitních kolektorů se pohybuje na hranici 80% a ţivotnost do 30let. Záruky špičkových 
výrobců jsou aţ 12let a aktuální cena za 1m2 aktivní plochy kolektoru je 5 – 7 tis. Kč. Vedle 
plochých kolektorů jsou u nás v oblibě vakuové trubicové kolektory a to i přesto ţe jejich 
cena je mnohem vyšší neţ u plochých kolektorů. Podíl na celkovém počtu instalací činí 
v Evropské unii cca 8%, u nás představuje asi pětinu instalací. Vakuové kolektory 
jsou určeny pro přitápění, proto se také jejich vyšší výkon projevuje především v zimě 
a v přechodných obdobích roku kdy je nízká okolní teplota. Zvýšený výkon vakuových 
kolektorů je dán kvalitnějším izolováním tepla získaného absorberem a to vakuem. Z logiky 
věci však plyne, ţe teplo, které absorber nezíská nelze izolovat a  tato přednost pozbývá 
na významu. Absorbery vakuových trubicových kolektorů jsou vyrobeny jako úzké lamely 
s měděnou průtočnou trubkou nebo dvojitou tepelnou trubicí. Nové typy mají absorpční 
vrstvu nanesenu na trubici kolem dokola. Ke zvýšení výkonu některých trubicových kolektorů 
pomáhají odrazná parabolická zrcadla umístěná za trubicemi. Ty pak odráţejí solární záření 
dopadající mimo trubice na zadní neosluněný půlkruh absorpční trubice. Jistým způsobem 
je tak docíleno osvitu celé plochy trubice kolem dokola. Účinnost kvalitních vakuových 
kolektorů se pohybuje na hranici 85% a ţivotnost do 25let. Záruky špičkových výrobců 
jsou aţ 8let a aktuální cena za 1m2 aktivní plochy kolektoru je 14 – 20 tis. Kč.  

Vakuový kolektor 

 
 
Špičkový vakuový trubkový kolektor s unikátní konstrukcí 
výměníku tepla Duotec s dvojitými trubkami. Absorpční 
plocha 2 m2, absorber měděný potaţen sol-titanovou 
selektivní vrstvou. Rám kolektoru z ušlechtilé oceli upraven 
hnědou práškovou barvou, izolace vakuum. Moţnost 
montáţe i na fasády ve vodorovné poloze s funkcí pootočení 
trubic ke slunci. Rozměry (1450 x 2024 x1 38mm) Vhodný 
pro celoroční přípravu TUV a přitápění objektů. Energetický 
zisk 1350kWh/rok. Záruka 10 let, ţivotnost 30let , hmotnost 
45kg.  

 

 

Plochý solární kolektor 

Je určen k temperování či teplovzdušnému přitápění objektů nebo k jiným účelům s potřebou 
ohřátého vzduchu. Jeden teplovzdušný kolektor MISTRAL je určen 
pro ohřev místnosti o objemu cca 80m3. Jednoduchá montáţ, nucený 
oběh řízený elektronickou regulací s moţností nastavení chodu 
kolektoru jako větrací jednotky. Spodní hrdlo je opatřeno ventilátorem, 
jehoţ chod je ovládán elektronikou, která snímá teplotu v kolektoru. 
Pokud je teplota v kolektoru vyšší neţ 32°C je nasáván chladný 
vzduch v místnosti a ohřátý vracen do místnosti. Zařízení je 
autonomní jednotkou. Energetický zisk 480kWh/rok. Záruka 5let 
ţivotnost 20let , hmotnost 33kg. 
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Solární kapalina 

Solární kapalina tvoří náplň uzavřeného solárního systému, je nositelem energie. Moderní 
solární kapaliny, jsou netoxické kapaliny na bázi monopropylenglykolu, s bodem tuhnutí 
kolem – 30°C modré nebo zelené barvy. Obvyklý obsah solární kapaliny v systému je 30–
50l. Perioda výměny je dle způsobu provozování systému 5 – 8let. 

Kolekton 25 lt 

Kolekton je ekologická, netoxická zdraví neohroţující kapalina na bázi 
monopropylenglykolu, která se pouţívá především pro uzavřené 
solární systémy. Je moţné ji však pouţít i pro ostatní topné systémy. 
Působí jako teplosměnný přípravek a současně chrání topné systémy 
před korozí. Je ředitelný vodou v kaţdém poměru. Kapalina odolává 
mrazu aţ do -300 C. Barva: jasně aţ fosforově zelená.  

 

 

Solární regulace 

Elektronická regulace, je důleţitým prvkem solárního systému, řídí bezobsluţný automatický 
chod celé soustavy a zabezpečuje její ekonomický provoz. Elektronická regulace pro solární 
ohřev teplé uţitkové vody je poměrně jednoduchá řešená jako jednookruhová. Pomocí 
teplotních čidel neustále vyhodnocuje rozdíl teplot v zásobníku teplé uţitkové vody a teplotou 
kolektoru. Dle nastavené diference pak zabezpečuje spínání oběhového čerpadla solární 
hnací jednotky. U sloţitějších více okruhových systémů je však kvalitní zregulování chodu 
celého zařízení poměrně náročné a nemalou měrou přispívá k celkovému přínosu 
a efektivnosti solárního systému. Na trhu je řada kvalitních regulací v různě komfortním 
provedení za příznivé ceny. Ty však mají výrobcem nastaven více méně pevný algoritmus 
řízení a uţivatel mění jen omezené rozmezí hodnot, funkčních stavů či priorit. 
Nejkomfortnější mírou regulace je volně programovatelné řízení, které nemá ţádná omezení, 
zákazník můţe klást na systém nejrůznější poţadavky, jeţ vyplývají z jeho konkrétních 
potřeb a individuálního provozu systému a návazných technologií. Umoţňuje účinnou 
ochranu systému před přehřátím, zálohování a přenos dat, ovládání přes internet 
a vizualizaci aktuálního stavu všech kontrolovaných hodnot kdykoliv na obrazovce počítače. 

 

Solární regulace  

 
Elektronický řídící systém je určen k řízení jednoduchých solárních 
systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Má 1-3 triakové 
výstupy, 4-8 vstupních čidel teploty. Nastavitelné teplotní diference, 
minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, 
odpojení při maximální teplotě, spínací hodiny, přednostní funkce, 

funkci slunečního čidla, funkci přepínání, měření výkonu, počítadlo provozních hodin, ruční 
nebo automatické přepínaní výstupů, EPROM pro ukládání všech naprogramovaných 
parametrů, zálohový akumulátor pro případ výpadku napájení. Všechna funkce jsou 
zobrazovány na displeji přístroje. 
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Solární hnací jednotka 

Oběh teplonosné kapaliny solárním systémem zajišťuje cirkulační čerpadlo solární hnací 
jednotky. Tyto čerpadla s nízkým příkonem, dle zvolené rychlosti otáčení, jsou hlavní částí 
kompaktní solární jednotky. Ta je dále vybavena všemi potřebnými jistícími a měřícími prvky, 
zpětnými klapkami, kulovými uzávěry a plnícím uzlem s průtokoměrem k seřízení 
optimálního průtoku přes kolektory ( 2–1,5l/min/kolektor). Nejoptimálnějšího průtoku 
ale dosáhneme čerpadlem vybaveným frekvenčním měničem, který upravuje otáčky 
v závislosti na momentálním výkonu článku. Na hnací jednotku je připojena také vhodná 
expanzní nádoba s dostatečným objemem ( 6–8 l na kolektor), která spolu s pojistným 
ventilem (6bar) jistí celý systém. Hodnotu tlaku systému ( 2–3bar) kontrolujeme 
na manometru. Jednotka má kromě náběhové větve stejným způsobem připojenu i vratnou 
(teplou) větev, kde je kromě teploměru a zpětné klapky integrovaný také odplyňovač. 
K zamezení úniku tepla jsou armatury a čerpadlo hnací jednotky osazeny do bloku dělitelné 

izolace.  

Parametry solární hnací jednotky 

Kompletní jedno-větvová systémová jednotka pro rychlou montáţ mezi 
zásobník teplé uţitkové vody a solárními kolektory v náběhové větvi. 
Jednotka kompaktního provedení v blokové izolaci sestávající z veškerých 
komponentů potřebných pro dokončovací montáţ, oběhové čerpadlo, 
4cestný kulový kohout s ručně nastavitelnou zpětnou klapkou, kontaktní 
teploměr (rozsah indikace 0-130°C) integrovaný v rukojeti kulového kohoutu, 
pojistná skupina s pojistným ventilem 6barů a manometrem 0-10barů, 
proplachovací, plnící a vypouštěcí kohout s integrovaným omezovačem 
průtočného mnoţství v rozsahu 1-13 l/min. 

Solární zásobník  

Zásobník je technicky opakem kolektorů, zde je získaná tepelná energie systémem 
odevzdávána a ohřívá se tak uţitková voda, zařízení tak plní svůj účel. V letní polovině 
roku je výkon kvalitního solárního systému dostatečný a teplé uţitkové vody je dostatek. 
V přechodných obdobích a v zimě je nutné vodu dohřívat jiným zdrojem tepla na stanovenou 
teplotu (dle normy 55°). Z toho důvodu je nutné pouţít bivalentní případně trivalentní 
zásobník. Jednovaletní zásobník čistě solární je moţné pouţít pouze jako předřazený 
stávajícímu způsobu ohřevu nebo plynovému kotli, který má malý zásobník teplé uţitkové 
vody integrován. Solární zásobník vody je pak zapojen jako předehřev teplé uţitkové vody. 
Teplá voda je v nejvyšším místě zásobníku odebíraná a ve spodním je připouštěna 
z vodovodního řadu. Objem zásobníku volíme nejčastěji jako 2–4 násobek denní spotřeby 
teplé vody. Obvyklá spotřeba je 50l teplé uţitkové vody  /osobu/den ,tomu odpovídá objem 
solárního zásobníku: pro 2 - člennou domácnost 200l teplé uţitkové vody, 4 - člennou rodinu 
300l teplé uţitkové vody  a větší 5 – 6 člennou rodinu 400l i 500l teplé uţitkové vody .  
Pro nucené solární systémy se pouţívají téměř výhradně stojaté zásobníky a to nerezové či 
smaltované s teplo-směnnou plochou solárního výměníku cca 2m2. Zásobník by měl 
být opatřen teploměrem a jímkou pro čidlo solární regulace v prostoru mezi vstupem 
a výstupem solárního okruhu. Leţaté solární zásobníky nejsou z důvodu malého vrstvení 
tepla pro nucené systémy vhodné a pouţíváme je pouze pro samotíţné solární systémy.  
Teplá uţitková voda můţe být ohřívána také ve vnořených zásobnících víceúčelových 
akumulačních nádrţí případně průtokově ohřátým objemem topné vody tlakové či otevřené 

nádrţe. 
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Parametry solárního zásobníku 

 
Kombinovaný zásobníkový ohřívač pro průtokový ohřev teplé uţitkové vody 
a podporu topení v rodinných domech. Pouţívá se jako centrální zásobník 
tepla, k němuţ je moţné připojit stávající zdroje tepla, solární kolektory, 
tepelné čerpadlo, krb či elektrický ohřev. Umoţňuje ohřev teplé uţitkové 
vody  a napojení na otopnou soustavu rodinného domku. Nádoba z oceli 
upravena speciální vrstvou. Vysoká technická úroveň a polyuretanová 
tepelná izolace zaručují nízké tepelné ztráty a hospodárný provoz. Objem 
zásobníku 1000l. Provozní tlak: 0,8MPa. Trubkový výměník max.provozní 
tlak1,0MPa. Teplo-směnná plocha spodního výměníku 2,0 m2, horního 

výměníku 2,1 m2. Rozměry: průměr D-930mm, celková výška H-2080mm. Záruka 5let. 
 

Solární rozvod a solární izolace 

Rozvod solárních systémů pro celoroční ohřev teplé uţitkové vody  v rodinných domech 
je zhotovován z měděných trubek dimenze 18×1 nebo 22×1mm pájených na měkko 
i na tvrdo dle pouţitých solárních kolektorů. Tvrdé pájení se pouţívá při instalaci výkonných 
vakuových kolektorů. Rozvod solárního systému by měl být mezi solárními panely 
a zásobníkem co nejkratší a nejpříměji veden vţdy ve spádu a v případě kde, to není moţné 
je vhodné instalovat ruční odvzdušnění. Výhodným řešením je také natáhnout jak vratnou 
tak náběhovou větev nerezovou vlnovcovou trubkou bez spojů, s moţností tvarování 
dle potřeby. Tento způsob je poměrně rychlý, a cenově srovnatelný s měděným. K izolování 
solárního rozvodu je nutné pouţít kvalitní solární izolaci s tepelnou odolností min 150°C 
a  stabilizací pro venkovní prostředí. Pouţívá se také minerální izolace potaţená hliníkovou 
folií jako potrubní pouzdro, se sílou stěny 20mm. Pro venkovní instalace a instalace 
v netopených prostorách domu pouţije izolaci se sílou stěny 19mm v ostatních prostorech 
je moţno pouţít i izolaci se sílou 13mm. 

  

Nerezové ohebné trubky  

Nerezové ohebné trubky (vlnovce) jsou vhodné k rozvodu pitné a 
uţitkové vody, pro systémy ústředního vytápění, solární systémy 
se slunečními kolektory. Speciální struktura umoţňuje ohýbat tyto 
trubky aţ do úhlu 180° bez jakýchkoliv nástrojů. Materiál trubky: 
nerez ocel AISI 304; provozní přetlak PN16 ; pracovní teplota – 
10 aţ + 300°C ; poloměr ohybu: R=2x vnější průměr, Rozměr: 
velikost 3/4".  

 

Izolace potrubí  

Izolační materiál s uzavřenou buněčnou strukturou. Potrubní izolace 
omezuje ztráty tepla teplovodních potrubí u vnitřních i venkovních 
instalací. Díky teplotní odolnosti aţ + 160°C se s výhodou vyuţívá k izolaci 
solárních rozvodů měděného potrubí mezi zásobníkem tepla a solárními 
kolektory. Izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku na bázi EPDM,bez 
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přísad PVC, FCKW a neobsahuje nitrosamíny. Izolace je určena k izolaci potrubí průměru 
28mm, síla stěny izolace 13mm, základní délka pouzdra 2m,barva černá. 

Klady a zápory solárních článků 

Protoţe nejsme v nejvýhodnějším slunečním pásmu, je třeba maximálně vyuţít sluneční 
energii a k tomu je nutné se zorientovat jak v typech, tak modelech a provedení kolektorů.    
Ne kaţdý kolektor je vhodný jak pro naše zeměpisné pásmo, tak svou kvalitou s moţností 
celoročního provozu. Zajisté se ptáte, jaký kolektor je nejvýhodnější, odpověď na tuto otázku 
není tak jednoznačná, jak byste moţná očekávali. Proto zde uvedeme stručné rozdělení 
základních typů termických kolektorů. Následně si budete moci udělat obrázek o tom 
kolektoru, který bude mít nejlepší vyuţití právě pro určitý typ provozu a to jak výkonu, tak i 
účinnosti. Nyní si vysvětlíme klady a zápory jednotlivých solárních kolektorů.  

  

Plochý deskový kolektor:   

Klady: cenově nejvýhodnější, vysoká účinnost v letních měsících při 
slunečním svitu. Při kvalitní výrobě dlouhá ţivotnost kolektoru.  

Zápory: v zimním období je skoro nulová účinnost. Ochlazovaná 
plocha skla odebere veškeré získané teplo, takţe do systému 
nedodá ţádné tepelné kalorie. Nedokáţe přijímat difusní záření 
(např.: je-li slunce za mraky, ale jinak je dobrá jasnost) Nutno 
odebírat přebytečné teplo. Které se provádí například ohřevem 
bazénu, nebo zakrytím kolektoru před slunečními paprsky. Při 

větším poškození kolektoru (prasklé sklo) se musí vyměnit celý kolektor.  

Použití: vhodné k sezónnímu uţívaní na rekreačních objektech, například na ohřev bazénu. 
V letním období přebytky tepla a v zimním období nedodává do systému skoro ţádné 
tepelné kalorie.  

 

Plochý deskový vakuový kolektor:   

Klady: vysoká účinnost v letních měsících při slunečním svitu. Díky 

vakuovému provedení jsou absorpční plochy kolektoru schopny pracovat i 

při niţších teplotách. Při jasném počasí i při mrazivých teplotách dokáţe 

do systému dodat tepelné kalorie. Dokáţe přijímat difusní záření (např.: 

je-li slunce za mraky, ale jinak je dobrá jasnost).   

 Zápory: vyšší pořizovací cena oproti předchozímu typu kolektoru. Nutno 
odebírat přebytečné teplo. Které se provádí například ohřevem bazénu, 
nebo zakrytím kolektoru před slunečními paprsky. Obtíţnější udrţení 
vakua po celé ploše kolektoru. Při větším poškození kolektoru (prasklé 

sklo) se musí vyměnit celý kolektor. 

Poznámka:  vhodné k celoročnímu provozu 
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 Vakuový trubicový kolektor (heat-pipe): 

 Klady: vyrovnanější výkonnostní diagram jak během roku, 

tak během dne. Zejména v ranních a večerních hodinách 

dodává do systému značně větší tepelné kalorie, neţ je tomu u 

jiných typů kolektoru. To znamená, ţe v zimním období, kdy je 

největší potřeba tepla, dodává kolektor do systému větší 

mnoţství tepla, neţ je tomu u plochého kolektoru. Při 

poškození vakuové trubice (např. velké krupobití) se nemusí 

systém odvzdušňovat ani demontovat. Pouze se vysune 

samostatná vakuová trubice a nasune se nepoškozená. Díky 

absorpční vrstvě na bázi Tinoxu a dvojitým skleněným trubicím izolovaným vakuem je tento 

kolektor schopen pracovat i v nepřímém slunečním světle (difusní záření), nebo při teplotách 

hluboko pod bodem mrazu. Při kvalitní výrobě heat-pipe trubice a dobrého styku trubice a 

sběrného potrubí, velice účinný přenos tepla. 

Zápory: vyšší pořizovací náklady, o něco niţší účinnost v letních měsících oproti deskovému 
kolektoru. Pří nekvalitní výrobě čí stárnutím kolektoru můţe vzniknout nedostatečný kontakt 
(přenos) mezi heat-pipe a sběrným potrubím. 

Pouţití:  vhodné k celoročnímu provozu. Pro naše zeměpisné pásmo jeden z nejúčinnějších 
kolektorů.  

  

Vakuový trubicový kolektor (U-pipe): 

Klady: podobné klady a parametry jako heat-pipe kolektoru. 

Díky protékání primární nemrznoucí kapaliny odpadá moţnost 

špatného přenosu absorbovaného tepla z heat-pipe do 

sběrného potrubí. Nejvyrovnanější výkonová charakteristika 

jak během dne, tak během roku.  

Zápory: nutno správně nastavit výkon celého systému. Jinak 
můţe docházet ke zplynování primární kapaliny a tím pádem 
k pozastavení přenosu tepla.  

Poznámka: při správném nastavení soustavy (nepřehřívání 
systému), celoročně nejúčinnější způsob získávání tepla. Pro 
naše zeměpisné pásmo jeden z nejúčinnějších kolektorů.  
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Solární články v Českém Švýcarsku a jeho okolí 

 

RODINNÝ DŮM – VELKÝ ŠENOV 

Solární panely umístěné na střeše 

rodinného domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící jednotka solárního článku 
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STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV 

Vyhodnovací panel solárního článku 

umoţňuje sledovat parametry 

solárního článku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektor solárního článku umístěný na 

střeše školy. Sluneční energie ohřívá 

vodu, která je vedena do zásobníku teplé 

vody. Teplá voda je vyuţívána v laboratoři 

chemie.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje informací 

www.ei-bazeny.cz/ - Svitavy  
www.garten.cz/a/cz/3670-bazeny-solarni-… 

www.nazeleno.cz/solarni-energie-ohrev-vody-… 

www.becc.cz/divize/becc-eko/rubrika/solarni… 

www.mpo.cz/dokument22780.html 

portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/… 

www.imaterialyinfo.cz/solarni-kolektory-pro… 

 

http://www.mapy.cz/searchScreen?query=id%3A%20premise%20143995
http://www.mpo.cz/dokument22780.html

