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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití solární energie v budovách. 

V první části práce popisuji, jak solární energie vzniká a v jaké formě dopadá na Zemi. 

Dále jsou zde představeny různé typy solárních zařízení, která využívají sluneční 

energii ke snížení energetické spotřeby budov. Druhá část je zaměřena na návrh 

solárních systémů a jejich využití ve zvolené administrativní budově. Jedná se o návrh 

fotovoltaických panelů, solárního komínu a zařízení k omezení letního přehřívání 

budovy. Návrhy jsou podloženy výpočty a doplněny schématy. 
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Annotation 

This diploma thesis deals with the possibilities of using solar energy in buildings. 

In the first part of the work I describe how solar energy is created and how it falls on 

the Earth. Furthermore, various types of solar devices are presented, which use solar 

energy to reduce the energy consumption of buildings. The second part is focused on 

the design of solar systems and their use in the selected office building. This is a design 

of photovoltaic panels, a solar chimney and a device to reduce the summer overheating 

of the building. The proposals are based on calculations and supplemented by 

diagrams. 
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Úvod 

Energie je základem života, je spojena se schopností konat práci. Nelze ji vytvořit ani 

zničit, ale pouze přeměnit, jak říká zákon o zachování energie. Existují různé formy energie, 

jako například energie mechanická, tepelná, elektrická, elektromagnetická a spousta dalších 

[1]. 

Lidstvo za rok spotřebuje přibližně 13 700 Mtoe energie. Jednotka Mtoe představuje 

množství energie, které se uvolní při spálení jednoho milionu tun ropy, což činí 

1,593 ∙ 10  kWh. Tato spotřeba je z 32 % pokryta ropou, 27 % uhlím, 22 % zemním 

plynem, 10 % biomasou, 5 % jadernou energetikou, 2,5 % vodními zdroji a 1,5 % ostatními 

zdroji. Hlavním zdrojem energie jsou tedy fosilní paliva, která zde vznikala po dlouhou dobu 

let přeměnou odumřelých rostlin a živočichů bez přístupu vzduchu. Se současnou spotřebou 

energie se ovšem množství těchto zdrojů snižuje a dochází k jejich vyčerpání. Také se 

začínají projevovat jejich negativní vlivy na naši Zemi, jako jsou například emise 

skleníkových plynů, kyselé deště, znečištění ovzduší a radioaktivní odpad. Obnovitelné 

zdroje energie, které neprodukují tolik škodlivin, budou tedy muset být v budoucnosti 

hlavním zdrojem energie [2]. 

Většina energie na Zemi pochází ze Slunce. Vlivem slunečního záření dochází 

k odpařování vody a vzniku srážek. Ty doplňují zdroje vody v řekách, jejichž kinetickou 

energii přeměňujeme na mechanickou ve vodních elektrárnách. Slunce ohřívá Zemi, od které 

se zase ohřívá okolní vzduch. Teplý vzduch stoupá nahoru a vzniká tak proudění zvané vítr, 

jehož energii využíváme pomocí větrných elektráren. Slunce je také základním zdrojem 

energie pro chemický proces zvaný fotosyntéza, díky kterému vzniká biomasa. Energie 

uložená ve fosilních palivech je převážně z biomasy, tedy pochází také ze sluneční energie. 

Sluneční záření je základním zdrojem energie na Zemi, který lze využívat přímo (přeměna 

slunečního záření) či nepřímo (energie vody, větru, biomasy a fosilních paliv) [1]. 

V dalších kapitolách se budu podrobněji zabývat možnostmi využití přímého 

slunečního záření. 
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1. Slunce – nevyčerpatelný zdroj energie 

Již naši předkové tušili, že Slunce je důležitým zdrojem života na Zemi. V historii, kdy 

neměli představu o tom, jakým způsobem funguje, ho vzývali jako božstvo. Známými bohy 

slunce jsou například egyptský Re, řecký Hélios nebo babylonský Šamaš. Slunce bylo 

symbolem zdraví, života a znovuzrození [1]. 

 

1.1. Energie slunce 

Slunce je středem sluneční soustavy, ve které se nachází naše Země. Jedná se o nejbližší, 

a tedy i nejdůležitější hvězdu pro naši planetu. Teplota na povrchu Slunce se pohybuje okolo 

5 800 K. Slunce má tvar koule o průměru 1,39 ∙ 10  km, to je 109krát více než má Země. 

Jeho hmotnost je 2 ∙ 10  kg, což je 330 000krát více než hmotnost Země. Slunce tak tvoří 

99,9 % hmotnosti celé sluneční soustavy, a proto jsou jím planety přitahovány a obíhají 

okolo něj [3]. 

Slunce je tvořeno ze 70 % vodíkem, z 28 % héliem a 2 % tvoří ostatní prvky periodické 

tabulky. Tyto prvky jsou ve Slunci obsaženy ve formě plazmy. Zdrojem energie Slunce je 

termonukleární reakce neboli jaderná fúze, která probíhá v jeho nitru. Její schéma je 

znázorněno na Obrázek 2. Dochází zde ke slučování jader vodíku za vysoké teploty a tlaku, 

ze kterých vzniká jádro hélia. Při tomto procesu dochází k úbytku hmotnosti jader. Slunce 

ztratí každou vteřinu přibližně 4 miliony tun své hmotnosti. Dle Einsteinovy speciální teorie 

relativity lze z hmoty získat energii a naopak. To lze vyjádřit vztahem: 

                                            𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐                                         (1)    

kde E (J) je energie, m (kg) je hmotnost a c (m/s) je rychlost světla ve vakuu. 

Při jaderné fúzi tedy dochází k přeměně hmoty na energii záření. Tato energie putuje ve 

formě fotonů s vysokým obsahem energie k povrchu Slunce. Cestou se přeměňuje na tisíce 

fotonů s menším obsahem energie, tím mění své spektrální složení k větším vlnovým délkám 

[3]. 
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Energie vyzařovaná ze Slunce do vesmíru má vlnové délky v rozsahu 0,2 až 3,0 μm. V tomto 

rozmezí se nachází oblast vlnových délek ultrafialového (zkratka UV), viditelného a 

infračerveného záření. Ultrafialové záření se nachází v rozmezí vlnových délek od 0,2 do 

0,4 μm a dále se dělí na UVA, UVC a UVB záření. Tvoří 9 % z celkové energie slunečního 

záření. Jedná se o záření, které má negativní vliv na živé organismy. Většina tohoto záření 

je ale pohlcována v ozonové vrstvě. Viditelné záření jsme schopni vnímat lidským okem. 

Nachází se v oblasti vlnových délek 0,4 až 0,75 μm, kde každá vlnová délka má svou barvu 

viz Obrázek 1. Sluneční záření obsahuje přibližně 41 % viditelného záření. Největší část 

slunečního záření 50 % pak tvoří infračervené záření v oblasti vlnových délek 0,75 μm až 1 

mm. Dělí se na blízké, střední a daleké. Pomocí termovizních přístrojů lze infračervené 

záření zviditelnit [3]. 

Obrázek 2: Oblasti elektromagnetického záření dle vlnových délek [5]. 

Obrázek 1: Schéma termonukleární reakce probíhající v jádru Slunce [4]. 
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Stáří Slunce je dle množství hélia, které na něm již vzniklo, odhadováno zhruba 

na 5 miliard let a předpokládá se, že jaderná fúze na Slunci bude probíhat i dalších 5 miliard 

let. To je z našeho pohledu nepřestavitelně dlouhá doba a jedná se pro nás tedy o 

nevyčerpatelný zdroj energie [3]. 

 

1.2.  Sluneční energie na zemském povrchu 

Z celkového toku sluneční energie dopadá na Zemi 47 %. Atmosféra absorbuje 23 % a 

zbylých 30 % se odrazí zpět do vesmíru od povrchu Země, mraků a atmosféry. Záření 

pohlcené Zemí se přeměňuje na tepelnou energii, ze které je 16 % vyzářeno ve formě 

infračerveného záření. 24 % energie se spotřebuje na vypařování vody hlavně v oceánech. 

A 7 % je odváděno vzduchem vlivem konvekce. Nejmenší množství sluneční energie 0,1 % 

připadá na biologické reakce, především na fotosyntézu. Uvedená energetická bilance 

dopadající sluneční energie na Zemi je znázorněna na Obrázek 3 [6]. 

Měrný tok energie vyzařované z povrchu Slunce je přibližně 60MW/m2.  Na zemskou 

atmosféru za rok dopadá 1,5 milionu PWh solární energie a na zemský povrch se dostane 

přibližně polovina. Celosvětová spotřeba energie činí 159 PWh. Slunce tedy na naši zemi 

dodává zhruba 5 000krát více energie, než je lidstvo schopné spotřebovat [3]. 

Sluneční konstanta je hodnota intenzity slunečního záření, které dopadá na vnější 

povrch zemské atmosféry. Její průměrná hodnota je rovna 1 360 W/m2. Průchodem paprsků 

skrz atmosféru se ale hodnota intenzity slunečního záření snižuje. Dochází k absorpci a 

Obrázek 3: Bilance energie dopadající na Zemi [6]. 
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rozptylu paprsků na molekulách plynu obsažených ve vzduchu. Intenzita slunečního záření 

dopadajícího na Zemi tak závisí jak na tloušťce vzduchu, kterým paprsky pronikají, tak i na 

míře znečištění ovzduší. Záření se dělí na dva druhy – přímé a difuzní. Přímé záření si lze 

představit jako paprsky přicházející přímo ze slunce. Záření rozptýlené v atmosféře odrazem 

o molekuly plynu je pak nazýváno difuzní. Za difuzní záření se také považuje přímé záření 

odražené od okolních ploch. Intenzita celkového slunečního záření je pak dána jejich 

algebraickým součtem: 

                                        𝐼 =  𝐼 + 𝐼                                       (2) 

kde I (W/m2) je celková intenzita slunečního záření, IP (W/m2) je intenzita přímého 

slunečního záření a ID (W/m2) je intenzita difuzního záření [7]. 

Množství dopadající sluneční energie na vodorovnou rovinu v České republice se 

průměrně pohybuje mezi 1 000 až 1 200 kWh/m2∙rok. Z Obrázek 4 je patrné, že největší 

množství sluneční energie dopadá v České republice na jižní Moravu. Dalším parametrem 

pro stanovení charakteru slunečního záření je skutečná doba trvání slunečního svitu, která je 

závislá i na oblačnosti. Její průměrná roční hodnota pro Českou republiku se pohybuje 

v rozmezí mezi 1 400 až 1 900 hodin [3]. 

 

Obrázek 4: Roční dávka slunečního záření na vodorovnou plochu v ČR [3]. 
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1.3.  Zdánlivý pohyb slunce po obloze 

Zdánlivý pohyb Slunce po obloze je zapříčiněn především rotací Země kolem své osy 

a jejím oběhem kolem Slunce. Nejedná se tedy o pohyb Slunce, ale naší planety, proto má 

pohyb přívlastek zdánlivý. 

Země se otáčí kolem své osy od západu k východu. Jedno otočení trvá 23 hodin 

56 minut a 4,1 sekund a říká se mu siderický (hvězdný) den. Rotace Země způsobuje střídání 

dne a noci a vychylování objektů od původního směru tzv. Coriolisovou silou. 

Pohyb Země kolem slunce byl popsán Kepllerovými zákony a je znázorněn na Obrázek 

5. Země obíhá po eliptické dráze, v jejímž ohnisku se nachází Slunce. Vzdálenost Země od 

Slunce tedy není stálá. Když je Země v nejbližším bodě, jedná se o přísluní (perihelium) a 

když je v nejvzdálenějším bodě, jedná se o odsluní (afélium). Vzdálenost Země od slunce se 

tedy pohybuje v rozmezí od 147,1 mil. km do 152,1 mil. km. Střední vzdálenost Země – 

Slunce je rovna 1 astronomické jednotce (AU), kde 

1 AU = 149 579 870 km. Rychlost pohybu Země také není stálá, v přísluní se pohybuje 

nejrychleji a v odsluní nejpomaleji. Průměrná rychlost oběhu je 29,78 km/s a celková doba 

oběhu činí 365 dní 5 hodin 48 minut a 45,7 sekund. Tuto dobu nazýváme Tropickým rokem, 

je o necelých 6 hodin delší než kalendářní rok, a proto má každý čtvrtý kalendářní rok o den 

více (366 dní) a nazývá se rokem přestupným [8]. 

Zemská osa je od roviny ekliptiky odkloněna o 66°50´. Ekliptika je průmět oběžné 

dráhy Země na nebeskou sféru. Oběh Země okolo Slunce a naklonění zemské osy jsou 

hlavními příčinami střídaní ročních období. Je to ovlivněno tím, která část zemské polokoule 

je přikloněna blíže ke Slunci. V závislosti na odklonu severní či jižní části zemské osy 

v průběhu Tropického roku se mění i zdánlivá dráha Slunce nad obzorem. To se projevuje 

Obrázek 5: Pohyb Země kolem Slunce [9]. 
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rozdílnou délkou dnů a nocí v průběhu roku. Na severní polokouli je pak Slunce v létě výš 

nad obzorem než v zimě, proto jsou dny v létě delší. To je patrné i z Obrázek 6. Úhel dopadu 

slunečních paprsků na Zemi určuje, jak silnou vrstvou atmosféry bude záření procházet, a 

tedy i kolik ho na povrch Země dopadne. Tím je ovlivněna teplota v daném místě a vznikají 

tak teplotní pásy, nazývané jako klimatické podnebné pásy [8]. 

 

 

  

  

Obrázek 6: Zdánlivé dráhy Slunce (50° severní zeměpisné šířky) [9]. 



16 
 

2. Pasivní využití solární energie v budovách 

Jedná se o využití solární energie bez speciálních technických zařízení. Tento způsob 

získávání energie ze Slunce byl znám již v historii. Jeho typickým představitelem je skleník 

[10]. 

 

2.1.  Sluneční architektura 

Sluneční architektura se snaží navrhovat budovy tak, aby přijímaly, ukládaly a 

distribuovaly sluneční energii ve formě tepla v zimě a v létě byly před sluneční energií 

chráněny. Aby měla sluneční architektura pozitivní vliv na vnitřní prostředí, je důležitý 

především správný návrh oken (velikost, orientace, typ zasklení), tepelné izolace, konstrukcí 

stěn a podlah (akumulační schopnosti materiálu) a vnějšího stínění budovy. Okna propouští 

do interiéru objektu sluneční záření. Vnitřní konstrukce budovy jsou pak solární kolektor, 

akumulační a zároveň i distribuční systém v jednom. Akumulují pohlcené sluneční záření a 

ohřívají okolní prostředí. Svou akumulační schopností zajišťují rovnoměrnost teploty 

v průběhu celého dne. Prvky sluneční architektury je vhodné aplikovat již v návrhu, avšak 

lze je využít i při obnově stávajících budov [11]. 

U zasklení oken je třeba sledovat tři základní parametry, těmi jsou propustnost denního 

světla, celková energetická propustnost a tepelně izolační schopnost. Energetický zisk okny 

je většinou menší než jejich tepelná ztráta, pouze u jižně orientovaných oken lze dosáhnout 

tepelných zisků větších než ztrát. Proto je vhodné zmenšit plochu oken směřujících k severu 

a zvětšit plochu oken na jih, ovšem musíme si dát pozor na letní přehřívání místností. 

Stěnové a stropní konstrukce by měli být z masivních materiálů, které dobře akumulují teplo, 

jako je například beton nebo vápenopískové cihly. Vnější úprava těchto konstrukcí má vliv 

na absorpci slunečního záření. Tmavé povrchy ho pohlcují více, zatímco bílé nátěry jen 

v omezené míře [12]. 

V letním období je potřeba budovy chránit před přehříváním. Jednou z možností 

ochrany proti letnímu přehřívání je stínění oken přesahem konstrukce budovy. Správně by 

měl být přesah nad okny tak dlouhý, aby v létě, kdy je slunce vysoko nad obzorem, 

nedopadaly sluneční paprsky na zasklení a v zimě, kdy je naopak nízko, nebyla okna nijak 

stíněna. Délku přesahu lze stanovit ze vztahu: 

                                     𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ℎ                                  (3) 

kde x (m) je hledaná délka přesahu, a (m) je vertikální vzdálenost spodní hrany okna od 

spodní hrany stínící překážky a h0 (°) je výška slunce nad obzorem. 
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Další možností je vzájemné stínění objektů, které je ovšem většinou nevhodné, protože stíní 

slunce po celý rok, tedy i v zimě. Pak také existují stínící zařízení jako markýzy nebo žaluzie. 

Markýza je tvořena lehkou konstrukcí, na kterou je napnut kus látky. Mohou být samostatně 

stojící nebo ukotvené do stěny. Žaluzie je stínící plocha z lamel, umístěná většinou před 

oknem. Umístění z vnitřní strany zasklení značně zhoršuje účinnost zařízení. Žaluzie mohou 

snižovat nejenom tepelné zisky, ale i tepelné ztráty budovy tím, že na povrchu okna vytvářejí 

další izolační vrstvu. Obě tato zařízení lze ovládat ručně nebo automaticky pomocí 

elektromotorů. Automatické ovládání snižuje fyzickou námahu a je spolehlivější než lidský 

faktor. Dále lze snížit tepelné zisky speciálními protislunečními fóliemi nebo skly, která mají 

zvýšenou odraznost a propouští tak méně slunečního záření. Okna lze také stínit vzrostlou 

vegetací, nejvhodnější jsou listnaté stromy, které v zimě opadají a umožnují tak průchod 

slunečních paprsků [13]. 

Jedním z prvních konceptů slunečního domu je Sokratův dům, který byl navržen 

starořeckým učencem Sokratem (469 př.n.l. – 399 př.n.l.). Sokratův dům se snaží zajistit 

optimální teplotu v pobytových místnostech bez použití technických zařízení. V letním 

období vnitřní prostor chrání před slunečními paprsky a v zimním období se naopak snaží 

dům slunci co nejvíce otevřít. Tvar budovy vychází z geometrie a astronomie. Půdorys i řez 

domu mají lichoběžníkový tvar. Jižní průčelí domu je tedy větší a přijímá více slunečního 

záření, zatímco severní průčelí je menší, aby se zamezilo tepelným ztrátám prostupem tepla. 

Sklon střechy je v takovém úhlu, aby v zimě sluneční záření dopadalo do celé hloubky 

dispozice domu a vytápělo ho. Přesah střechy naopak zabraňuje dopadu slunečního záření 

do domu během léta a tím zabraňuje jeho přehřívání. Dům je rozdělen do tepelných zón. Na 

Obrázek 7: Stínící zařízení – markýza (vlevo) [14], vnější žaluzie (vpravo) [15]. 
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severní straně jsou místnosti, které nepotřebují vytápět jako například skladovací prostory 

nebo vstup do domu, na jihu jsou pak umístěny pobytové místnosti [16]. 

 

2.2.  Zimní zahrada 

Zimní zahrady jsou atraktivní prosvětlené prostory, které rozšiřují obytné plochy. Jedná 

se o velkoplošně zasklený prostor, který slouží k odpočinku nebo pěstování tropických 

rostlin. Při vhodném návrhu je možné zachycené solární teplo využít k předehřevu vzduchu 

přiváděného do sousedních místností. Stejným způsobem může fungovat i zasklený balkón. 

Zimní zahrady fungují na principu skleníkového efektu. Sluneční záření dopadající na 

masivní konstrukce se mění na teplo, které se v nich akumuluje a je sáláno do okolního 

prostředí. Úniku tepla do exteriéru je pak bráněno obvodovým zasklením. Ohřátý vzduch 

v prostoru zimní zahrady snižuje tepelné ztráty objektu, avšak efektivnost je podstatně nižší 

než u tepelných izolací. 

Ohřátý vzduch v prostoru zimní zahrady lze přivádět do místností a tím snížit tepelné 

ztráty větráním. Dole u podlahy zimní zahrady je nasáván čerstvý vzduch z exteriéru, ten se 

v zaskleném prostoru ohřívá a stoupá vzhůru, kde je otvorem u stropu vpouštěn do místnosti. 

Proudění exteriérového vzduchu zimní zahradou snižuje teplotu uvnitř, čímž se zkracuje 

doba využití v zimním období. Osazením otvorů do obvodového pláště se naruší jeho 

zvukově izolační schopnost. 

Obrázek 8: Schéma Sokratova domu [17]. 
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Úzké zimní zahrady přiléhající k budově jsou z hlediska tepelné bilance objektu lepší. 

Vysoké zimní zahrady jsou lépe větratelné a v létě se tedy méně přehřívají. Ale i při 

dostatečném větrání je potřeba zimní zahrady opatřit protisluneční ochranou zejména u 

prosklených střech [12]. 

 

2.3.  Akumulační solární stěna 

Akumulační solární stěna, také nazývaná jako Trombeho stěna, je systém využívající 

solární energii k přitápění domu. Stěna s vysokou schopností akumulace absorbuje teplo 

z dopadajících slunečních paprsků a tím se zahřívá. Ve chvíli, kdy je teplota povrchu stěny 

vyšší než v místnosti, je teplo vyzařováno dovnitř budovy. To nastává většinou v noci, když 

se ochladí. Pro zvýšení účinnosti bývá zeď natřená na černo a před zdí je předsazená 

prosklená plocha. Vzduch v prostoru za sklem je akumulační stěnou ohříván, stoupá vzhůru 

a horními otvory ve zdi proudí do objektu. Nasáván je pak spodními otvory z místnosti za 

akumulační zdí. Základní možnosti proudění vzduchu Trombeho stěnou jsou znázorněny na 

Obrázek 10. Otvory ve zdi by měly být uzavíratelné, pokud by byly ponechány otevřené 

v noci nebo při zatažené obloze, vzduch by se v mezeře ochlazoval a dolními otvory by 

proudil do budovy. Větrací otvory jsou uzavřené také v létě, kdy jsou tepelné zisky 

nežádoucí. Během léta lze otevřít vnější odsávací otvor instalovaný v horní části stěny, aby 

teplý vzduch v mezeře proudil ven, případně stěnu chránit stíněním proti slunečnímu záření 

[18]. 

Obrázek 9: Řez domem se zimní zahradou [12]. 
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Akumulační stěna byla patentována již v roce 1881 Edvardem Morsem v USA. Avšak 

realizace se dočkala až v roce 1964 ve Francii. Postavil ji Jaques Michel a Felix Trombe, po 

kterém je pojmenována, v rámci projektu, který měl ukázat využitelnost sluneční energie. 

Jak již bylo zmíněno, musí být Trombeho stěna postavena z materiálu, který dobře 

akumuluje teplo. Jako nejlepší se jeví pálená cihla, vápenopísková cihla nebo beton. Na 

vnitřní ani vnější stranu stěny by neměla být umístěna tepelná izolace, ta by snižovala 

účinnost. Aby akumulační solární stěna měla maximální efektivnost, musí být orientována 

co nejvíce k jihu. V jižním směru je doba a intenzita slunečního záření nejvyšší. Z hlediska 

tepelných ztrát je pak důležité, aby zasklení umístěné před akumulační stěnou mělo dobré 

izolační vlastnosti a splňovalo alespoň normové požadavky na hodnotu součinitele prostupu 

tepla jako okna. Tím se sníží míra tepelných ztrát Trombeho stěnou. 

I v našich klimatických podmínkách má Trombeho stěna značnou účinnost. Je ovšem 

nutné využívat i vzduch ohřívaný v meziprostoru za zasklením. V našich zeměpisných 

šířkách je také velmi důležité dodržet správnou orientaci stěny přímo na jih. Nejvyšší 

efektivnost má stěna v jarních a podzimních měsících. V zimních měsících při extrémně 

nízkých teplotách a nízké intenzitě slunečního záření může být stěna bohužel i mírně 

ztrátová, avšak těchto dnů nebývá mnoho. Její hlavní nevýhodou jsou tedy poměrně velké 

tepelné ztráty, které jsou primárně způsobeny absencí tepelné izolace na dané zdi [18]. 

Obrázek 10: Principy proudění vzduchu Trombeho stěnou [19]. 
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2.4.  Transparentní tepelná izolace 

Transparentní tepelná izolace je materiál, který v kombinaci s akumulačními 

konstrukcemi zefektivňuje využití energie slunečního záření. Tento typ izolace kombinuje 

dvě základní fyzikální vlastnosti tepelné izolace a zasklení. Má nízký součinitel prostupu 

tepla a zároveň je propustné pro sluneční záření. Díky tomu snižuje tepelnou ztrátu objektu 

a zvyšuje množství energie naakumulované do obvodové konstrukce stěny [20]. 

Transparentní tepelná izolace z plastu, skla nebo tzv. aerogelu se umísťuje na vnější 

stranu jižní fasády místo běžné tepelné izolace. Umožňuje dopadat slunečnímu záření na 

masivní stěnu nacházející se za ní, která se tím ohřívá a zároveň zabraňuje prostupu tepla do 

exteriéru. Teplo se pak šíří stěnou do interiéru a s časovým zpožděním je sáláno do místnosti. 

Nevýhodou tohoto solárního systému vytápění je vysoká pořizovací cena, možnost vytápění 

pouze jižně orientovaných místností a nutnost ochrany proti přehřívání v létě [12]. 

Transparentní tepelnou izolaci, která je z obou stran chráněna sklem, lze použít i jako 

okno. Není sice průhledná, ale lomem a rozptylem dopadajícího světla zlepšuje osvětlení 

prostoru do hloubky. Tepelněizolační schopnosti jsou až dvakrát vyšší, něž u klasických 

oken. Díky tomu lze zvětšit plochy v obvodovém plášti pro získávání světla bez výrazného 

zvýšení tepelných ztrát objektu [12]. 

 

Obrázek 11: Průběh teploty ve stěně s klasickou izolací (A) a transparentní izolací (B) [20]. 
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2.5.  Solární komín 

Solární komín je velmi jednoduché zařízení, které podporuje přirozené větrání pomocí 

solární energie. Ta se zde přeměňuje na kinetickou energii proudění vzduchu. 

Funguje na principu vztlaku. Vzduch v šachtě se účinkem slunečního záření ohřívá, 

čímž se snižuje jeho hustota. Vlivem odlišných hustot vzduchu v šachtě a exteriéru, 

způsobených rozdílnými teplotami, vznikají vztlakové síly, které způsobují proudění 

vzduchu v solárním komínu. V šachtě tak vzniká podtlak, kterým je nasáván vzduch 

z budovy. Na stejném principu funguje i šachtové větrání, jehož účinnost je ovšem v letních 

dnech, kdy je rozdíl teplot uvnitř a vně budovy malý, nízká. Zatímco solární komín může 

fungovat, i když je teplota v interiéru a exteriéru stejná, protože teplota vzduchu v solárním 

komínu je vyšší [21]. 

Účinný vztlak daný rozdílem měrných hmotností vnitřního a venkovního vzduchu o 

různé teplotě lze vyjádřit vztahem: 

                    ∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝 = ℎ ∙ 𝑔 ∙ (𝜌 − 𝜌 )                 (4) 

kde h (m) je účinná výška, g (m/s2) je tíhové zrychlení, ρi (kg/m3) je hustota vzduchu 

interiéru a ρe (kg/m3) je hustota vzduchu v exteriéru viz Obrázek 12 [22]. 

Základní části solárního komínu jsou: 

- Solární kolektor – skládá se ze 2 konstrukčních prvků: absorpční stěny a 

zasklení. Je to část solárního komínu, která nejvíce ovlivňuje sluneční zisky a 

teplotu vzduchu uvnitř šachty. Zadní stěna komínu má černou barvu a vysokou 

akumulační schopnosti, aby pohltila co nejvíce sluneční energie, díky čemuž 

ohřívá vzduch v šachtě i nějakou dobu po tom, co intenzita slunečního záření 

Obrázek 12: Princip účinného vztlaku [22]. 
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klesne. Solární kolektor může být umístěn v horní části šachty nebo v její celé 

ploše. Důležitá je orientace kolektoru na jih, tak aby byl plně vystaven účinkům 

slunečního záření. 

- Větrací šachta – rozměry větrací šachty také ovlivňují množství proudícího 

vzduchu komínem. Největší vliv má šířka a výška šachty. Vliv hloubky šachty 

je zanedbatelný. 

- Otvory pro nasávání a výfuk vzduchu – umístění, rozměry a aerodynamika 

otvorů má vliv na proudění vzduchu. U mřížky pro výstup vzduchu hlavně 

z důvodu účinků větru [23]. 

  

Solární komín lze využít k různým účelům, jako je třeba přirozené větrání a noční 

chlazení budov, ale také s ním můžeme vyrábět elektrickou energii. Dnes již existují projekty 

elektráren na principu solárních komínů. Jejich mechanismus je založen na ohřívání vzduchu 

při zemi, jehož proudění vzhůru solárním komínem pohání větrnou turbínu umístěnou uvnitř. 

Funkci solárního komínu může v létě mít i Trombeho stěna nebo dvojitá transparentní fasáda 

[23]. 

Obrázek 13: Schéma solárního komínu [24]. 
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Obrázek 14: Využití solárních komínů ve zdravotnickém zařízení v Londýně [25]. 
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3. Aktivní využití solární energie v budovách 

Jde v zásadě o nepřímé využití solární energie s pomocí technických zařízení. Tyto 

systémy využívají sluneční energii buď k ohřevu teplonosného média (voda, vzduch) nebo 

ji přeměňují na energii elektrickou. Vzhledem k využití technických zařízení jsou tyto 

systémy nákladnější než systémy pasivní [10]. 

 

3.1. Fotovoltaické panely 

Fotovoltaika umožňuje přímou přeměnu slunečních paprsků na elektrický proud. Což 

je patrné i z názvu, který se skládá ze dvou slov – foto znamená světlo a volt je jednotkou 

elektrického napětí. Hlavním důvodem pro rozvoj fotovoltaiky byla kosmonautika, protože 

sluneční záření je jediným využitelným zdrojem energie ve vesmíru. 

Solární panel se skládá z fotovoltaických článků, které prostřednictvím fotoelektrického 

jevu přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Fotony ze slunečního záření 

dopadající na polovodič, vytvářejí nerovnovážný stav a uvolňují elektrony, které se stávají 

volnými a tvoří tak elektrický proud. Na Obrázek 15 je znázorněn řez takovým 

fotovoltaickým článkem [26]. 

Nejčastěji se na výrobu fotovoltaických článků používá křemík. Jedná se o prvek hojně 

zastoupený v zemské kůře. Je levný, snadno dostupný a nejedovatý. V přírodě se vyskytuje 

většinou ve formě křemene (SiO2). Surový křemík se vyrábí z křemenného písku redukcí 

uhlíku v obloukové peci. Takto získaný surový křemík má čistotu až 99 %, avšak pro použití 

k polovodičové výrobě je potřebná mnohem vyšší čistota. Proto je nutné surový křemík 

vyčistit, čímž se výroba fotovoltaických článků relativně prodražuje [6]. 

Obrázek 15: Řez polovodičem fotovoltaického článku [26]. 
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Jak již bylo řečeno, fotovoltaické panely jsou složené z fotovoltaických článků, které 

jsou pro dosažení požadovaného výkonu sérioparalelně spojeny. Panely se dle způsobu 

výroby článků dělí na: 

- Monokrystalické – tento typ fotovoltaických panelů má nejvyšší účinnost okolo 

20 %. Ovšem náročnost výroby, a tedy i cena je také vyšší. Pro dosažení 

maximálního výkonu potřebují přímé sluneční záření. 

- Polykrystalické – oproti monokrystalickému křemíku je výroba 

polykrystalického křemíku méně nákladná. Účinnost těchto článků při přímém 

slunečním záření je kolem 15 %, ale pokud je intenzita slunečního záření nižší, 

pokles jejich účinnosti není tak významný jako u článků monokrystalických. 

Jejich výkon během dne je tedy stabilnější. 

- Tenkovrstvé – neboli také amorfní se vyrábí nanášením slabé vrstvy amorfního 

křemíku na podklad, nejčastěji ze skla. Účinnost těchto panelů je nejnižší 

cca 10 %, avšak umí zužitkovat i záření difuzní a v zimním období tedy vyrobí 

více energie než ostatní panely. Velkou výhodou těchto panelů je minimální 

tloušťka a nízká hmotnost. 

Teoreticky lze využít 50 % dopadající sluneční energie, v praxi ale zatím dosahujeme 

pouze polovičních hodnot [27]. 

Výkon panelů je udáván ve wattech špičkového výkonu (Wp = Wattpeak), jedná se o 

maximální hodnotu výkonu za ideálních podmínek. Avšak skutečný výkon je závislý na 

intenzitě slunečního záření, úhlu dopadu paprsků, teplotě a znečištění panelu [28]. 

Důležitým parametrem ovlivňujícím účinnost fotovoltaických panelů je jejich orientace 

a poloha, která ovlivňuje úhel dopadu slunečních paprsků. V podmínkách České republiky 

je nejvhodnější sklon panelů 35 ° a orientace přímo na jih. Snížení energetického výnosu 

fotovoltaických panelů vzhledem k jejich orientaci a poloze lze vidět na Obrázek 16. Ve 

stavebnictví se panely umísťují nejčastěji na střechy, případně fasády objektů [26]. 

 

 



27 
 

 

 

Dalším parametrem, který má vliv na účinnost fotovoltaického panelu je teplota. Při 

rostoucí teplotě klesá maximální výkon dodávaný fotovoltaickým článkem při konstantní 

intenzitě slunečního záření. Tento pokles činí přibližně 0,4 procent na každý stupeň Celsia 

[6]. 

Většina výrobců udává životnost solárních panelů 25 let. V průběhu času ztrácí panely 

postupně účinnost. Firmy obvykle garantují, že účinnost po 10 letech neklesne pod 90 % a 

po 25 letech pod 80 %. Aby bylo možné dosáhnout takovéto životnosti, je na panel 

instalováno ochranné sklo, které je odolné proti přírodním podmínkám jako je vítr, déšť, 

sníh a kroupy [26]. 

Obrázek 16: Diagram vlivu sklonu a orientace na množství dopadajícího záření [26]. 

Obrázek 17: Konstrukce fotovoltaického panelu [26]. 
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Jelikož výstupem fotovoltaického panelu je stejnosměrný proud je většinou potřeba ho 

převést na proud střídavý. To lze zajistit střídačem. Většina střídačů má dnes již MPPT 

(maximal power point trackers), který hledá optimální pracovní bod tím, že mění odpor 

střídače. Díky tomu lze získat maximální možný výkon panelu vzhledem k dané intenzitě 

slunečního záření [26]. 

Protože sluneční svit je nerovnoměrný a v noci, kdy potřebujeme energii nejvíce, nesvítí 

Slunce vůbec, je vhodné přebytky energie během dne akumulovat. Jedním z účinných 

způsobů akumulace jsou elektrochemické akumulátory, které v případě vybití lze opět nabít. 

Během nabíjení akumulátorové baterie se dodávaná elektrická energie mění na energii 

chemickou a během vybíjení naopak. Další možností akumulace energie je princip 

přečerpávacích elektráren. V době přebytku čerpáme vodu do nádrže umístěné výš. Voda 

tedy zvyšuje svou potenciální energii, kterou v době nedostatku prouděním do nižší nádrže 

předává turbíně napojené na elektrický generátor. Perspektivní je také akumulace do vodíku 

vyráběného elektrolýzou vody. Vodík lze pak použít jako palivo nebo k výrobě elektrické 

energie řízenou elektrochemickou reakcí tzv. studenou oxidací vodíku v palivových 

článcích. Lze také přeměňovat energii na tepelnou a ohřívat s ní vodu. Teplou vodu pak lze 

použít jako užitkovou nebo k vytápění budovy. 

Nevýhodou fotovoltaických panelů je, že vyrábí nízké stejnosměrné napětí. To ale lze 

změnit střídačem na standartní střídavé napětí U = 230 V. Další nevýhodou, jak již bylo 

zmíněno, je nerovnoměrnost slunečního záření, kterou ale lze vyrovnat akumulací elektrické 

energie. Výhodou naopak je, že se jedná o zařízení, které neobsahuje pohyblivé součásti, což 

přispívá k nízké poruchovosti, hlučnosti a náročnosti na údržbu. Návratnost investice do 

solárních panelů se pohybuje kolem 10 let, záleží však na jejich návrhu a využití. 

Elektrickou energii s využitím slunečného záření lze vyrábět i pomocí Stirlingova 

tepelného motoru. Sluneční záření dopadající na výměník tepla ohřívá plyn uvnitř, který se 

rozpíná a pohybuje pístem. Po přepuštění ventilem do chladiče se opět smrští a tento děj se 

stále opakuje. Tepelná energie dodávaná Sluncem se ve Stirlingově motoru mění na 

mechanickou energii, která pohání generátor a je tak přeměněna na energii elektrickou. 

Nevýhodou toho systému je, že lze využít pouze přímé sluneční záření a nikoliv difúzní [6].  
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3.2.  Solární kapalinové kolektory 

Fototermika, také nazývaná jako solární kapalinový kolektor, je zařízené určené 

k přeměně solární energie na energii tepelnou. Jedná se o fototermální přeměnu – energie 

dopadajících fotonů slunečního záření se mění v teplo. Princip tedy spočívá v ohřívání 

absorpční plochy slunečním zářením, vzniklá tepelná energie je pak odváděna pomocí 

teplonosné látky (kapaliny), která proudí v trubkovém registru přímo spojeném 

s absorpčním povrchem a je dále využívána k přípravě teplé vody a topení. Zjednodušené 

schéma jednoho z nejpoužívanějších typů solárních kapalinových kolektorů je na Obrázek 

18 [3]. 

Hlavní částí kolektoru je absorbér, který pohlcuje solární energii a v podobě tepla ji 

předává teplonosné látce. Zásadními parametry pro účinnost přenosu energie jsou tloušťka 

absorbéru a součinitel tepelné vodivosti. Čím nižší je tepelná vodivost absorbéru, tím vyšší 

musí být jeho tloušťka. Proto jsou nejčastěji využívány absorbéry z kovů s vysokou tepelnou 

vodivostí jako je měď nebo hliník, u kterých lze potom použít malé tloušťky okolo 0,3 mm. 

V případě použití plastového absorbéru, který má nízkou tepelnou vodivost, je potřeba 

použít větší tloušťku v řádech až několika mm. Jak již bylo zmíněno, na povrchu absorbéru 

dochází k pohlcení slunečního záření a následné přeměně na teplo, proto musí být povrch 

absorbéru vysoce pohltivý v oblasti vlnových délek slunečního záření (0,3 až 3,0 μm). Také 

by měl mít povrch nízkou emisivitu v oblasti infračerveného záření, aby se omezily tepelné 

ztráty sáláním. Povrchy splňující tyto parametry se nazývají spektrálně selektivní a jsou 

založeny na keramicko-kovových vícevrstvých povlacích. 

Obrázek 18: Základní součásti solárního kapalinového kolektoru (plochý) [3]. 
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Většina solárních tepelných kolektorů je z přední strany zasklena. Zasklení chrání 

absorbér proti nepříznivým klimatickým vlivům a snižuje tepelné ztráty kolektoru. Avšak 

snižuje i množství slunečního záření dopadajícího na absorbér odrazem na rozhraní vrstev 

sklo-vzduch a pohlcením části energie.  Pro snížení ztrát odrazem se na zasklení nanáší 

antireflexní povlak na bázi SiO2 nebo TiO2. Propustnost je také ovlivněna úhlem dopadu 

slunečních paprsků, při dopadu pod úhlem 50° a více se prudce snižuje. Na zadní straně a 

bočních stranách zabraňuje tepelným ztrátám tepelná izolace, které musí odolávat i vysokým 

teplotám. Pokud není z kolektoru odebíráno teplo mohou teploty v kontaktu s izolací 

dosáhnout až 200 °C, proto se jako izolace používá minerální vlna nebo polyuretanová pěna. 

Solární kapalinové kolektory lze rozdělit podle různých hledisek, jako je zasklení, 

konstrukce, typ absorbéru a tlak výplně. Nejpoužívanějším kolektorem je plochý selektivní 

kolektor. Jak z názvu vyplývá, vyznačuje se plochým zasklením a plochým absorbérem se 

selektivním povrchem. Ten může být celoplošný nebo dělený do lamel. Na absorbér je 

navařen nebo nalisován trubkový registr, ve kterém proudí kapalina odvádějící tepelnou 

energii. Ploché kolektory lze integrovat do obálky objektu. To přináší vyšší účinnost 

kolektoru a snížení tepelných ztrát budovy. Využívají se v průběhu celého roku k ohřevu 

vody a vytápění objektu. 

Druhým nejčastějším typem jsou trubkové vakuové kolektory. Jedná se o kolektory 

s válcovým zasklením, u kterých je vnitřní prostor vakuován na tlak pod 1 mPa. Vakuum 

neobsahuje žádné molekuly, tím se minimalizuje přenos tepla vedením a konvekcí. Teplo 

uniká z absorbéru pouze sáláním. To se může negativně projevit při zapadání kolektoru 

sněhem, který vlivem nízké povrchové teploty kolektoru nebude odtávat. Trubkový vakuový 

kolektor se dělí dle odvodu tepla na přímo protékaný, kde je absorbér přímo spojen 

s potrubím, ve kterém proudí teplonosná kapalina, nebo s tepelnou trubicí, kde je teplo 

předáváno nepřímo.  Tepelná trubice je tvořena dvěma částmi, výparníkem a 

kondenzátorem. Výparník je vodivě spojen s absorbérem a pracovní kapalina se v něm 

vypařuje. Pára samovolně stoupá trubicí do kondenzátoru, kde předá své teplo a sráží se na 

kapalinu, která stéká zpět do výparníku. Řez oběma typy trubkových vakuových kolektorů 

je vidět na Obrázek 19. Díky vakuové izolaci absorbéru dosahují tyto kolektory nízkých 

tepelných ztrát a tím i vysoké účinnosti. Jsou však cenově hůře dostupné, a proto jsou 

využívány hlavně v průmyslové oblasti, kde jsou potřeba vysoké provozní teploty kapaliny 

[3]. 
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Dalším typem je nezasklený kolektor, kde absence krytu zlepšuje optické vlastnosti a 

tím zvyšuje i jeho účinnost. Nicméně tepelné ztráty vlivem absence zasklení jsou značně 

vysoké a závislé na podmínkách okolního prostředí. Proto jsou tyto kolektory vhodné 

především k nízkoteplotnímu sezónnímu ohřevu vody například pro bazény. Dále pak 

existují ploché vakuové kolektory nebo koncentrační kolektory, které využívají koncentrace 

slunečního záření odrazem od zrcadel nebo lomem skrz čočky. 

Stejně jako u fotovoltaických panelů je u solárních kapalinových kolektorů důležitý 

sklon a orientace. To určuje, jaké množství solárního záření absorbér pohltí. Nejoptimálnější 

orientace z hlediska množství dopadající sluneční energie je jižní. Při odchylce plochy od 

jižního směru o 45° se roční množství dopadající energie nezmění o více než 10 %. Nicméně 

pro solární kapalinové kolektory je z hlediska účinnosti nejvhodnější orientace na jihozápad. 

Hlavní doba provozu kolektoru tak bude v odpoledních hodinách, kdy jsou teploty 

venkovního vzduchu vyšší, což znamená nižší tepelné ztráty kolektoru. Již u fotovoltaických 

panelů bylo řečeno, že optimální sklon panelů vzhledem k nejvyššímu úhrnu dopadající 

energie za rok v podmínkách České republiky je okolo 35°. Avšak u fototermických panelů 

je většinou potřeba rovnoměrný odběr tepla v průběhu celého roku, proto je vhodné volit 

sklon 45° a vyšší. Tím se sníží množství přebytků energie v létě a mírně se zvýší energetická 

Obrázek 19: Podélný řez trubkovým vakuovým kolektorem s tepelnou trubicí (nahoře) a s přímo protékaným 
U-registrem (dole) [3]. 
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účinnost v zimě. Množství sluneční energie dopadající na plochu skloněnou pod určitým 

úhlem je znázorněno v Graf 1 [3]. 

Tepelná účinnost stanovuje, jak kolektor pohlcuje záření a ztrácí teplo, určuje okamžitý 

tepelný výkon za daných klimatických a provozních podmínek. V Graf 2 jsou znázorněny 

křivky účinnosti typické pro daný druh solárního kapalinového kolektoru, vyjádřené 

v závislosti na teplotním spádu mezi kapalinou a okolím při intenzitě slunečního záření 

1000 W/m2 [3].  

Graf 1: Vliv sklonu plochy panelu na denní množství slunečního záření v průběhu roku [3]. 

Graf 2: Křivky účinnosti vybraných typů solárních kapalinových kolektorů [3]. 
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Z křivek účinnosti v Graf 2 lze stanovit využití daných typů kolektorů. Pro sezonní 

ohřev bazénů se nejvíce vyplatí nezasklené kolektory, které jsou levné a při nízkém 

teplotním rozdílu kapaliny a okolí vykazují nejvyšší účinnost. Naopak pro průmyslové 

aplikace jsou vhodné trubkové vakuové kolektory, které mají relativně vysokou účinnost i 

při vysokých provozních teplotách kapaliny. U budov pro bydlení se kolektory používají pro 

ohřev užitkové vody a k vytápění. Vhodné jsou proto atmosférické ploché kolektory, které 

mají relativně vysokou účinnost při daném teplotním spádu a zároveň jsou cenově 

dostupnější než trubkové vakuové kolektory. Schéma zapojení takového systému je 

znázorněno na Obrázek 20 [3].  

 

3.3. Solární vzduchové kolektory 

Solární vzduchové kolektory fungují na stejném principu jako kolektory kapalinové. 

Tmavá plocha kolektoru (absorbér) je ohřívána slunečním zářením a vzniklé teplo se 

uvolňuje do teplonosné látky v bezprostředním okolí, kterou je v tomto případě vzduch [29]. 

Vlivem rozdílných fyzikálních vlastností vody a vzduchu vznikají hlavní rozdíly 

v těchto systémech. Tepelná kapacita a vodivost vzduchu je znatelně nižší než u vody. Z toho 

vyplývají hlavní nevýhody vzduchových solárních systémů. Těmi jsou větší rozměry 

rozvodů pro proudění vzduchu v kolektoru a velké teplosměnné plochy u dvouokruhových 

uzavřených soustav. Výhodou však je, že vzduchové kolektory pracují při relativně nízkých 

provozních teplotách, kterých dosáhnou i při slabém slunečním záření. Také nevyžadují 

ochranu proti mrazu, ani proti přehřátí a mají menší riziko koroze, což zvyšuje jejich 

životnost a snižuje celkové investiční náklady [30]. 

Obrázek 20: Schéma solární kapalinové soustavy se dvěma zásobníky a dodatkovým zdrojem tepla [3]. 
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Ze zmíněných výhod a nevýhod vyplývá, že vzduchové kolektory je nejvhodnější 

použít jako teplovzdušné vytápění nebo k předehřevu vzduchu při větrání. Tímto systémem 

lze také efektivně sušit vlhké materiály a zemědělské produkty v průmyslové výrobě. Málo 

vhodné je pak využití pro ohřev teplé vody a nízkoteplotní vytápění [31]. 

 

3.3.1. Zasklený solární vzduchový kolektor 

Tento typ kolektoru je svojí konstrukcí nejvíce podobný kolektorům kapalinovým. 

Jejich základní rozdíl a výhody byly zmíněny již výše. 

Jako u všech kolektorů je nejdůležitější částí absorbér, který mění sluneční energii na 

tepelnou. Materiál absorbéru je u vzduchových kolektorů většinou pozinkovaný ocelový 

nebo hliníkový plech. Pro větší účinnost přeměny slunečního záření na teplo se materiál 

absorbéru potahuje povlakem s vysokou absorpční schopností (barva nebo 

chemicko/fyzikální úprava). Z přední strany je absorbér chráněn před vlivy prostředí 

kolektorovým krytem. Ten by měl propouštět, co nejvíce slunečního záření a zároveň mít 

vysoké tepelně izolační vlastnosti. Nejčastěji se používá tvrzené čiré sklo, ale také se 

používají tvrzená speciální skla s nízkým obsahem železa, která mají vyšší propustnost pro 

sluneční záření.  Na zadní straně kolektoru je umístěna tepelná izolace o tloušťce cca 6 cm, 

která snižuje tepelné ztráty do okolí [29]. 

Obrázek 21:Zasklený solární vzduchový kolektor [29]. 
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Účinnost vzduchových zasklených solárních kolektorů je ovlivněna hlavně optickými 

parametry zasklení (vysoká propustnost) a absorbéru (vysoká absorptivita a nízká emisivita), 

dále pak použitými materiály a vzduchovým vedením. Rychlost proudění vzduchu v kanálu 

absorbéru by se měla pohybovat mezi 1-5 m/s z důvodu eliminace tlakových ztrát a hluku. 

Účinnost vzduchových kolektorů stejně jako u kolektorů kapalinových není konstantní, ale 

je závislá na provozním stavu kolektoru a okolí. Se zvyšujícím se teplotním rozdílem 

vzduchu uvnitř kolektoru a okolím se snižuje jeho účinnost, neboť rostou tepelné ztráty. 

Účinnost běžně prodávaných vzduchových zasklených kolektorů s proudem vzduchové 

hmoty 40 kg/hm2 a při rychlosti větru 3 m/s v závislosti na výstupní teplotě vzduchu je 

zobrazena v Graf 3. Pro posouzení možnosti využití těchto kolektorů je však důležité znát i 

vzestup teploty vzduchu proudícího kolektorem. Ten se ve standartním vzduchovém 

zaskleném kolektoru při intenzitě slunečního záření 600 W/m2 pohybuje mezi 15 až 40 K 

[29]. 

Průhledně kryté solární kolektory se používají tam, kde jsou vyžadovány vyšší provozní 

teploty. Nejedná se tedy pouze o předehřev vzduchu, ale o teplovzdušné vytápění. 

Nejvhodnější využití je v lokalitách s vysokou intenzitou slunečního záření a nízkými 

teplotami, jako jsou třeba alpské oblasti [29]. 

 

3.3.2. Nezasklený solární vzduchový kolektor 

Dalším typem solárních vzduchových kolektorů je kolektor nezasklený. Jedná se o 

jednoduchý a energeticky účinný systém, který má nízké investiční a provozní náklady. Jeho 

Graf 3: Účinnost zaskleného solárního vzduchového kolektoru v závislosti na výstupní teplotě vzduchu [29]. 
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účinnost není špatná ani při mírně zatažené obloze. Při intenzitě slunečního záření 400 W/m2 

a proudění vzduchu 50 m3/m2h se vzduch může ohřát o 10 až 15 °C [29]. 

Základním prvkem tohoto kolektoru je tmavý perforovaný plech, který je umístěn 2-4 

cm před fasádou objektu a vlivem slunečního záření je ohříván. Ventilátor umístěný 

v objektu nasává vzduch v mezeře mezi obvodovým pláštěm a perforovaným plechem. Tím 

se v dutině vytváří podtlak a skrz perforovaný plech se nasává vzduch z exteriéru, který je 

teplým plechem ohříván. Tento vzduch stoupá dutinou a je rozváděn do objektu běžným 

větracím zařízením. Navíc vrstva teplého vzduchu v mezeře před obvodovým pláštěm 

snižuje tepelné ztráty objektu [12]. 

V létě funguje kolektor jako dvojitá fasáda. Sluneční paprsky nedopadají přímo na plášť 

budovy a vzduch za absorbérem vlivem konvekce proudí v mezeře. To snižuje riziko 

přehřívání budovy [29]. 

Aby se systém vyplatil je vyžadována jižní orientace kolektoru. Nezasklený kolektor je 

vhodný pro snížení tepelných ztrát větráním objektů, které vyžadují velkou intenzitu výměny 

vzduchu. Pokud se jedná o objekty s nízkou teplotou v interiéru lze tento kolektor využít i 

jako teplovzdušné vytápění. Tento systém je tedy vhodný hlavně pro průmyslové haly a 

sportovní komplexy [12]. 

 

Obrázek 22: Schéma nezaskleného solárního vzduchového kolektoru [12]. 
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3.3.3. Energetická fasáda 

Energetická fasáda je speciálním typem solárního vzduchového kolektoru. Před fasádu 

objektu je instalován přídavný skleněný plášť, který tvoří transparentní vrstvu. Jako absorbér 

pak slouží povrch normální fasády. Vzduch v prostoru mezi fasádou a zasklením se vlivem 

slunečního záření ohřívá a stoupá vzhůru [7]. 

V zimě je předehřátý vzduch z prostoru energetické fasády nasáván vzduchotechnickou 

jednotkou, kde je v případě potřeby dohříván a rozveden do místností v objektu. V době, kdy 

slunce nesvítí, zejména v noci, je průtok vzduchu energetickou fasádou uzavřen. 

Předehřevem čerstvého venkovního vzduchu v zaskleném prostoru se snižují tepelné ztráty 

větráním. V létě má meziprostor tendenci se přehřívat a předávat tak teplo i do sousedních 

místností, proto je nutné ho chránit proti slunečním paprskům a pomocí větracích otvorů 

zajistit volné proudění vzduchu v meziprostoru. Princip proudění vzduchu v objektu 

s energetickou fasádou v daném období je znázorněn na Obrázek 23 [13]. 

Stejně jako u nezaskleného vzduchového kolektoru snižuje vrstva teplého vzduchu 

v meziprostoru tepelné ztráty skrz konstrukci. Skleněný předsazený plášť zároveň tlumí 

venkovní hluk a chrání fasádu před vnějšími klimatickými podmínkami [13]. 

Obrázek 23: Schéma energetické fasády – zimní provoz (vlevo) a letní provoz (vpravo) [32]. 
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Stejnou funkci jako energetická fasáda plní i energetická střecha. Jedná se o normální 

střechu, která je kryta transparentními taškami. Pod těmito taškami je umístěna absorpční 

plocha z tmavého plechu. V dutině pod absorpční plochou proudí vzduch, který se od ní 

ohřívá. K dosažení účinného vztlaku pro přirozenou cirkulaci vzduchu je nutný výškový 

rozdíl mezi vstupem a výstupem vzduchu, a proto je tento systém vhodný pouze pro šikmé 

střechy s úhlem sklonu nejméně 30° [7]. 
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4. Navržená opatření pro danou administrativní budovu 

4.1.  Popis objektu 

Jedná se o fiktivní administrativní budovu umístěnou ve městě Písek. Budova má 4 

nadzemní a 2 podzemní podlaží, ve kterých se nachází nepřístupné garáže a technické 

zázemí objektu. V 1.NP je umístěna recepce a prodejna, v ostatních podlažích se nachází 

pouze kanceláře se zázemím (schodiště, kuchyňka, toalety). 2.NP a 4.NP jsou vnitřním 

uspořádáním místností naprosto totožná. Půdorysné podklady byli převzaty z mé školní 

práce – projekt z letního semestru 2019/2020. 

Budova má plochou střechu. Obvodové stěny a vnitřní nosné příčky jsou 

ze železobetonu, nenosné příčky jsou ze SDK. Část obvodových stěn tvoří prosklená fasáda, 

která směřuje na jihovýchod. 

 

4.2.  Fotovoltaické panely 

Zvolená fiktivní administrativní budova má plochou střechu, kterou lez využít 

k umístění panelů některého ze solárních zařízení, které sníží náklady na energie a 

environmentální zátěž budovy. V případě použití solárních kapalinových kolektorů by 

vzhledem k nízké spotřebě teplé vody v objektu vznikaly velké přebytky tepelné energie 

během léta, které by nebylo možné využívat a v zimě by byl výkon panelů pro vytápění tak 

velkého objektu nejspíše nedostatečný. Stejné problémy by vyvstávaly i v případě 

vzduchových kolektorů použitých k teplovzdušnému vytápění. Většina administrativních 

budov využívá v pracovní době velké množství elektronických přístrojů jako jsou například 

počítače a kopírky. Zvolená budova by mohla být vytápěna například tepelným čerpadlem a 

s velkou pravděpodobností bude muset být v létě chlazena. To znamená velkou spotřebu 

elektrické energie. Fotovoltaické panely jsou navrhovány s možností ukládat přebytečnou 

energii do akumulačních zařízení nebo jí posílat do veřejné elektrické sítě, díky tomu lze 

využít veškerou vyrobenou energii. Z výše uvedených argumentů se jeví jako nejvýhodnější 

z hlediska využitelnosti navrhnout na střechu objektu fotovoltaické panely. 

 

4.2.1. Výpočet fotovoltaických panelů 

Výpočet fotovoltaických panelů byl proveden v programu PV*SOL [33]. Posuzovala 

jsem monokrystalické a polykrystalické panely připojené k veřejné elektrické síti. Při 
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posuzování fotovoltaických panelů v kapitole 4.2.1.1. a 4.2.1.2. není uvažována akumulace, 

přebytky elektrické energie jsou odváděny do veřejné elektrické sítě. 

Klimatická data byla převzata z programu PV*SOL [33], nastavena byla lokalita 

Temelín, která je z nabízených možností nejblíže městu Písek. Roční suma globálního záření 

je v této oblasti 1099 kWh/m2. Dalším důležitým parametrem ovlivňujícím výpočet je 

spotřeba elektrické energie objektu. V programu byly nastaveny hodinové hodnoty spotřeby 

elektrické energie. V Graf 4 je vidět uvažovaná spotřeba v průběhu roku. Roční spotřeba 

elektrické energie pak činí 42 000 kWh a špičkové zatížení je 7,5 kW. 

Na střechu administrativní budovy bylo umístěno 24 fotovoltaických panelů. Výkres 

rozložení panelů na střeše je v příloze A. Orientace modulů je od jihu vychýlena o 10° na 

západ a sklon je 35°. Degradace fotovoltaických panelů je uvažována lineární, se snížením 

účinnosti na 90 % po 20 letech. Střecha objektu není nijak stíněna. 

Oba typy fotovoltaických panelů byly rozděleny do tří modulů po 8 panelech. Každý 

modul obsahuje 1 střídač firmy SolaX Power typ X1 Air 3.0, jeho technický list je uveden 

v příloze A. Celkový výkon střídačů je pak 9 kW. Elektrické kabelové rozvody jsou 

uvažovány z mědi. 

Pro ekonomické vyhodnocení návratnosti bylo uvažováno s cenou 0,5 Kč/kWh za 

vykoupení přebytečné elektřiny posílané do veřejné sítě a za spotřebovanou elektřinu 

z veřejné sítě jsou placeny 3 Kč/kWh. Inflace je stanovena na 3 %. Sledované období bylo 

stanoveno na 25 let, což je garantovaná doba životnosti panelů. 

 

Graf 4: Měsíční hodnoty spotřeby elektrické energie [33]. 
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4.2.1.1. Monokrystalické panely 

Byly posuzovány monokrystalické fotovoltaické panely od firmy Canadian Solar typ 

HiKu CS3L-360MS, parametry panelu jsou uvedeny v technickém listu, který je v příloze A. 

Instalovaný výkon těchto panelů je 8,64 kWp. Celkový výkon střídačů je tedy o 4 % vyšší.  

Celkový energetický výnos fotovoltaického systému je 9 734 kWh/rok, z toho vlastní 

spotřeba činí 8 785 kWh/rok a do sítě je posíláno 949 kWh/rok. Administrativní budova tedy 

spotřebuje 90,2 % energie vyrobené fotovoltaickými panely. Celková spotřeba objektu je 

42 000 kWh/rok. Fotovoltaický systém pokrývá zmíněných 8 785 kWh/rok a ze sítě je tedy 

čerpáno 33 216 kWh/rok. Podíl pokrytí spotřeby elektřiny solární energie činí tedy 20,9 %. 

Grafické znázornění toku energie lze vidět na Obrázek 24. 

Investiční náklady byly uvažovány 40 000 Kč/kWp což činí 345 600 Kč. Roční 

provozní náklady pak byli stanoveny jako 1 % z investičních nákladů tedy 3 456 Kč. 

Při uvedených parametrech vychází reálná doba návratnosti na 12,9 roků, což lze vidět 

i v Graf 5. Na konci sledovaného období bude čistý zisk z instalovaného fotovoltaického 

systému činit 474 122 Kč. 

 

4.2.1.2. Polykrystalické panely 

Byly posuzovány polykrystalické fotovoltaické panely od firmy Canadian Solar typ 

HiKu CS3L-345P, parametry panelu jsou uvedeny v technickém listu, který je v příloze A. 

Instalovaný výkon těchto panelů je 8,28 kWp. Celkový výkon střídačů je tedy o 8 % vyšší.  

Celkový energetický výnos fotovoltaického systému je 9 263 kWh/rok, z toho vlastní 

spotřeba činí 8 480 Kwh/rok a do sítě je posíláno 783 kWh/rok. Administrativní budova tedy 

spotřebuje 91,5 % energie vyrobené fotovoltaickými panely. Celková spotřeba objektu je 

Obrázek 24: Energetické toky (monokrystalické panely) [33]. 



42 
 

42 000 kWh/rok. Fotovoltaický systém pokrývá zmíněných 8 480 kWh/rok a ze sítě je tedy 

čerpáno 33 521 kWh/rok. Podíl pokrytí spotřeby elektřiny solární energie činí tedy 20,2 %. 

Grafické znázornění toku energie lze vidět na Obrázek 25. 

Investiční náklady byly sníženy, oproti částce za panely monokrystalické, vzhledem 

k rozdílné ceně těchto typů panelů. Investiční náklady tedy činí 326 400 Kč. Roční provozní 

náklady zůstávají stejné a to 3 456 Kč. 

Při uvedených parametrech vychází reálná doba návratnosti na 12,7 roků, což lze vidět 

i v Graf 5. Na konci sledovaného období bude čistý zisk z instalovaného fotovoltaického 

systému činit 458 603 Kč. 

 

4.2.1.3. Akumulace 

Pokud bychom do systému přidali akumulační zařízení, vzniklé přebytky elektrické 

energie posílané do sítě, by se do něj ukládaly a veškerá energie vyrobená fotovoltaickým 

systémem by tak byla spotřebována administrativní budovou. Jako vhodné se zde jeví zvolit 

akumulaci do vody nebo akumulátorové baterie. 

Pro akumulaci do vody je potřeba zásobník teplé vody s elektrickou topnou vložkou 

jako bivalentním zdrojem energie. Přebytky elektrické energie by pak ohřívaly vodu 

v zásobníku, čímž by se snižovala spotřeba energie hlavního zdroje tepla. Ekonomické 

vyhodnocení je pak závislé na typu zdroje tepla, který bude v administrativní budově použit 

a spotřebě teplé vody. 

Akumulace do baterie vyžaduje pouze připojení baterie do elektrického obvodu. 

Vzhledem k malému množství energie odváděné do sítě je finanční úspora akumulačního 

zařízení nízká. A protože cena těchto zařízení není zanedbatelná, je ziskovost systému 

Obrázek 25: Energetické toky (polykrystalické panely) [33]. 
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s baterií po 25 letech nižší než systému bez akumulace. Proto se v tomto případě fotovoltaika 

s akumulací do baterie ekonomicky nevyplatí. Ovšem pro přesnou analýzu přebytků energie 

a vyhodnocení přesné ekonomické návratnosti akumulačního zařízení by bylo potřeba znát 

minutovou spotřebu elektrické energie budovy. 

 

4.2.2. Závěr 

Fotovoltaické panely pokrývají přibližně 20 % spotřeby elektrické energie fiktivní 

administrativní budovy. Sníží tak roční náklady na energie o cca 30 000 Kč/rok. Jejich 

návratnost pak je do 13 let. 

Monokrystalické panely jsou sice dražší než polykrystalické, ale vyrobí o 471 kWh/rok 

více. Srovnání finanční ziskovosti obou systémů lze vidět v Graf 5. Doba návratnosti je nižší 

u polykrystalických panelů, avšak zisk od 17 roku provozu je vyšší u monokrystalických 

panelů. Ty jsou tedy z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější, ale počáteční 

investice do panelů je vyšší. 

Na střechu objektu budou tedy umístěny monokrystalické fotovoltaické panely, které 

budou vyráběnou elektrickou energií zásobovat budovu a vzniklé přebytky budou, vzhledem 

k jejich malému množství, posílány do veřejné elektrické sítě. Podrobnější analýza tohoto 

fotovoltaického systému je uvedena v příloze A. 

  

Graf 5: Kumulované finanční toky 
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4.3.  Solární komín 

V práci člověk stráví hodně času. Zajištění správných vnitřních podmínek (teplota, 

vlhkost, množství CO2, odéry apod.) zvyšuje efektivnost a pohodu zaměstnanců. Proto by 

mělo být do objektu přiváděno dostatečné množství čerstvého vzduchu a teplota v interiéru 

by měla odpovídat fyzické zátěži pracovníků. To lze zajistit vzduchotechnickým systémem, 

který ovšem spotřebovává značné množství energie. Pro snížení této energie lze navrhnout 

solární komín, který z části nahradí ventilátory vzduchotechnické jednotky. Využitím 

solárního komínu v kombinaci se zemním výměníkem tepla lze snížit i potřebu chladu a tím 

i výkon chladících systémů. 

 

4.3.1.  Navržený solární komín 

Na jižní fasádě objektu byl navržen solární komín, který se táhne přes celou výšku 

objektu viz Obrázek 26. Vnější rozměry komínu jsou: výška x šířka x hloubka – 15,0 x 2,0 

x 0,8 m. Výškou přesahuje komín střechu o 0,8 m. Čelní stěna komínu je zasklená v celé své 

ploše. Celkový prostup sluneční energie přes zasklení (solární faktor) je 0,8. Protože je 

absorbér solárního komínu umístěn na fasádě objektu, měl by být ze zadní strany zateplen 

tak, aby nedocházelo k ohřívání vzduchu v interiéru objektu, ale byl ohříván pouze vzduch 

v šachtě solárního komínu. Přední strana absorbéru má černou barvu, z důvodu lepší 

pohltivosti a tím i vyšší absorpce solárního záření. 

Přes den v létě je budova větrána hybridně. Přívod vzduchu je nucený přes 

vzduchotechnickou jednotku, která upravuje parametry vzduchu dle požadavků. Odvod 

vzduchu zajišťuje solární komín přirozeným způsobem. V případě nedostatečného odvodu 

vzduchu z důvodu nízké intenzity slunečního záření během dne se spustí pomocný 

ventilátor, který bude umístěn v potrubí každého patra, z důvodu rozdílných požadavků na 

výměnu vzduchu a účinností solárního komínu v každém podlaží. Vzduch je přiváděn do 

prostorů kanceláří a odváděn je na toaletách, chodbách a v kuchyňkách. 

V létě nebude solární komín využíván pouze k větrání, ale také k nočnímu chlazení. 

Přes noc bude objekt větrán přirozeně. Odtah vzduchu bude pomocí solárního komínu a 

přívod bude přes otevřená okna. Nasávaný chladnější vzduch z exteriéru sníží teplotu 

v místnosti. Absorbér solárního komínu má vysokou akumulační schopnost, aby solární 

energie přeměněná na teplo mohla být využívána s časovým zpožděním v době, kdy už 

slunce nesvítí. V případě, že vztlak v šachtě solárního komínu bude i přes to nedostatečný, 

sepne se pomocný ventilátor. 
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V zimě funguje pouze vzduchotechnická jednotka a přívod i odvod vzduchu je nucený. 

Při odvodu vzduchu solárním komínem nelze využít zpětné získávání tepla z odpadního 

vzduchu. To ovšem zvyšuje tepelné ztráty větráním, což snižuje energetickou hospodárnost 

budovy. V našich klimatických podmínkách lze efektivně využívat solární komín 

k přirozenému větrání pouze sezóně. Pro distribuci vzduchu jsou použity stejné rozvody jako 

v létě. Odpadní vzduch je ale odváděn vnitřní šachtou do vzduchotechnické jednotky. 

Vzduchotechnická jednotka se skládá z filtrů, ventilátorů, zpětného získávání tepla 

(ZZT) a ohřívače. Dle volby způsobu chlazení objektu může obsahovat i chladič. V případě 

vysoké potřeby chladu bych volila jiný způsob chlazení jako například chladící stropy nebo 

trámce. Vzduch nasávaný do vzduchotechnické jednotky proudí přes zemní výměník tepla, 

ve kterém se v zimě předehřívá a v létě ochlazuje. Potrubí pro odvod vzduchu je napojeno 

na vzduchotechnickou šachtu i na solární komín. Dle účinnosti ZZT, které je závislé na 

rozdílu teplot v interiéru a exteriéru, se uzavíratelnými klapkami nastaví kudy bude vzduch 

proudit. Pokud je účinnost ZZT nízká, bude odvod vzduchu nastaven přes solární komín. 

Jestliže tomu bude naopak, bude se vzduch odvádět vnitřní šachtou přes vzduchotechnickou 

jednotku. 

Rozvody a prodění vzduchu v objektu jsou znázorněny v příloze B. 

 

4.3.2. Výpočet solárního komínu 

Pro vyhodnocení účinnosti navrženého solárního komínu byl vytvořený zjednodušený 

model v programu DesingBuilder [34]. V této kapitole je vyhodnoceno množství 

přiváděného vzduchu do kanceláře. Vliv nočního chlazení s pomocí solárního komínu na 

vnitřní teplotu v kanceláři je řešen v kapitole 4.4. Opatření proti letnímu přehřívání. 

Obrázek 26:Model administrativní budovy se solárním komínem. [34]. 
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V tomto modelu uvažuji, že vzduch do šachty komínu je nasáván přímo z kanceláře a 

přiváděn je podtlakem otevřenými okny. Tento způsob větrání je obdobný jako při 

navrženém nočním větrání v létě. Pro zjednodušení byly místnosti se stejným využitím 

spojeny do jedné zóny. Jedná se o výtah se schodištěm a prostory toalet viz Obrázek 27. Je 

uvažován pouze vliv budov přímo sousedících s objektem, ostatní budovy jsou zanedbány. 

Klimatická data byla převzata z programu DesingBuilder [34], nastavena byla 

meteorologická stanice v Praze. Jedná se o nejbližší meteorologickou stanici s přibližně 

stejnými klimatickými podmínkami. 

Fyzikální parametry všech oken byli nastaveny takto: 

- součinitel prostupu tepla – Ug = 1,0 W/m2K 

  - solární faktor – SF = 0,6 

  - světelný činitel prostupu – LT = 0,8 

Ve všech zónách kromě schodiště je zapnuto přirozené větrání a mechanické chlazení. 

Mechanické větrání není nastaveno v žádné zóně. Aktivity v zónách jsou nastaveny dle typu 

využití prostoru. 

Výsledky jsou uvedeny pro 5 dnů a to od 29.6 do 3.7., jedná se o dny s typickým letním 

počasím. 

Obrázek 27: Půdorys podlaží 2.NP s barevně vyznačeným rozdělením zón dle jejich sloučení. 
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4.3.2.1. Přirozené větrání 

Aby bylo možné efektivitu solárního komínu s něčím porovnat, vytvořila jsem 

v programu model s přirozeným větráním pouze okny. V tomto případě je model budovy 

nastavený stejně s tím rozdílem, že chybí vymodelovaný solární komín. Vzduch je do 

místností přiváděn i odváděn pouze okny. Účinky větru jsou v tomto případě zanedbány. 

Pokud nejsou uvažovány účinky větru má hlavní vliv na proudění vzduchu do kanceláře 

rozdíl teplot v exteriéru a interiéru. Jak je v grafu vidět, největší intenzita výměny vzduchu 

je, když je největší rozdíl teplot, což nastává v noci. Při přirozeném větrání pouze okny se 

intenzita vzduchu pohybuje kolem 1 h-1. Průběh teplot v interiéru je ovlivněn nastavením 

chladícího systému. 

 

 

 

Graf 6: Průběh teplot a intenzity větrání v kanceláři 2.NP při přirozeném větrání okny [34]. 
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4.3.2.2. Solární komín 

Byl vymodelován výše zmíněný solární komín pro zvýšení intenzity přirozeného 

větrání. Účinky větru jsou v tomto případě zanedbány. 

Z grafu je jednoznačně patrné, že se intenzita větrání zvýšila, hodnota se pohybuje 

kolem 2,5 h-1. Intenzita větrání není již závislá jenom na rozdílu teplot v interiéru a exteriéru 

ale také na intenzitě slunečního záření. V poledne za slunných dnů, kdy je rozdíl teplot 

nejmenší, není jako v Graf 6 intenzita větrání nejnižší. 

 

Přirozené větrání bez vlivu větru funguje na principu vztlaku, způsobeného rozdílnými 

hustotami vzduchu při různých teplotách. Solární komín využívá sluneční radiace ke zvýšení 

teploty vzduchu v šachtě, díky čemuž se zvýší i vztlak a tím i intenzita větrání. V Graf 8 lze 

vidět průběh teplot v šachtě solárního komínu během posuzovaných 5 dnů. 

Graf 7: Průběh intenzity slunečního záření, teplot a větrání v kanceláři 2.NP při přirozeném větrání pomocí solárního komínu [34]. 
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Sluneční záření ohřívá absorpční stěnu, která předává teplo do okolního vzduchu. To je 

patrné i z grafu, kdy první dva dny je sluneční záření intenzivní a radiační teplota v šachtě 

má nejvyšší hodnotu z vykreslených teplot. V době, kdy slunce nesvítí, jsou radiační a 

vzdušná teplota přibližně stejné a mají nižší hodnotu. 

 

4.3.2.3. Vliv větru 

Na proudění vzduchu solárním komínem má i značný vliv vítr. V tomto případě byli 

v modelu plně uvažovány jeho účinky a proudění vzhledem ke geometrii budovy. 

Graf 8: Průběh intenzity slunečního záření a teplot v šachtě solárního komínu [34]. 
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Z podobnosti grafů rychlosti větru a intenzity výměny vzduchu je patrný značný vliv 

větru na účinnost přirozeného větrání. Tento vliv je u posuzované administrativní budovy 

pozitivní. Hodnoty intenzity výměny vzduchu se stále pohybují kolem 2,5 h-1, ale jsou mírně 

vyšší než v Graf 7. Největší vliv, a tedy i totožnost grafů rychlosti větru a intenzity větrání, 

je v době, kdy nesvítí slunce ani během dne. 

Účiny větru mohou být u každé budovy a modelu solárního komínu jiné a nelze tedy 

říct, že mají vždy pozitivní efekt. Je nutné jejich vliv u každého objektu posoudit 

individuálně. 

 

4.3.3. Závěr 

Využití solárního komínu v létě je dle výsledků z programu DesingBuilder [34] účinné. 

Průtok vzduchu ovšem vykazuje značné výkyvy ovlivněné intenzitou slunečního záření 

během dne a rychlostí větru. Dá se říct, že během slunných dnů splňuje množství 

přiváděného čerstvého vzduchu požadavky stanovené normou ČSN 16798-3 [35]. Využití 

solárního komínu tedy snižuje energii potřebnou na ventilátory. 

Graf 9: Průběh rychlosti větru, teplot a intenzity větrání v kanceláři 2.NP při přirozeném větrání pomocí solárního komínu 
ovlivněného větrem [34]. 
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V noci solární komín podporuje přirozené větrání s přívodem vzduchu z exteriéru, který 

je chladnější. Nočním chlazením se snižuje energie spotřebovaná mechanickými chladícími 

systémy a solární komín zase snižuje energii, která by byla potřebná na pohon ventilátorů. 

Účinnost solárního komínu v podlaží 4.NP nebude tak vysoká jako v podlaží 2.NP, 

protože výškový rozdíl otvorů není tak velký a vztlaková síla je tedy nižší. To lze zlepšit 

větším přesahem solárního komínu nad střechu administrativní budovy. 

Po zhodnocení uvedených výsledků lze říct, že využití solárního komínu pro zvýšení 

efektivnosti přirozeného větrání a nočního chlazení v létě může být i v našich klimatických 

podmínkách zajímavým a energeticky úsporným řešením. 

Solární komín lze posuzovat z různých hledisek: porovnání různých rozměrů komín, 

přesné stanovení, kdy je efektivnější využít solární komín a kdy zpětné získávání tepla a 

mnoho dalších, kterými by stálo za to se dále zabývat. 
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4.4.  Opatření proti letnímu přehřívání 

U budov s velkým množstvím prosklených fasád směřujících k jihu, které nejsou 

žádným způsobem chráněny proti slunečnímu záření, dochází v interiéru k přehřívání, což 

vede k nutnosti využít chladící zařízení o vysokých výkonech. Při snaze snížit energetickou 

spotřebu energie budovy, jsou systémy chladících zařízení o vysokých výkonech nežádanou 

součástí objektu, jak z hlediska ekologického, tak i ekonomického. A právě proto navrhuji 

opatření, která sníží teplotu v interiéru tak, aby budova musela být strojně chlazena 

v minimální míře.  

Je mnoho možností, jak snížit teplotu v interiéru budovy bez využití aktivních 

chladících zařízení. Vybrala jsem pár základních opatření vhodných pro danou budovu, které 

jsem mezi sebou porovnala výpočtem v programu DesingBuilder [34]. Na základě výsledků 

jsem navrhla nejúčinnější kombinaci daných opatření. 

 

4.4.1. Navrhovaná opatření proti letnímu přehřívání 

4.4.1.1. Protisluneční skla 

Okenní zasklení má důležitou funkci v obvodovém plášti. Jeho hlavní vlastností je 

propouštět světlo do místnosti. Avšak tepelné vlastnosti zasklení jsou také velmi důležité. 

Zasklení by mělo být schopno zamezit úniku tepla svými izolačními schopnostmi a v létě 

omezit množství sluneční tepelné energie procházející do místnosti. Vlastnosti zasklení tak 

určují 3 faktory: světelná propustnost, tepelně izolační vlastnosti a propustnost sluneční 

energie. Čím nižší je solární faktor, tím méně sluneční energie projde skrz zasklení, avšak 

sníží se většinou i světelná propustnost zasklení [36]. 

 

4.4.1.2. Vnější žaluzie 

Další možností jsou žaluzie, které okno zastíní. Vnější žaluzie jsou samozřejmě 

účinnější než vnitřní, protože nepropustí paprsky skrz zasklení a zabrání tak ohřívání 

vzduchu na vnitřní straně oken. Žaluzie je možné ovládat ručně nebo mechanicky dle 

časového rozvrhu nebo intenzity slunečního záření. Mechanické ovládání je ovšem 

spolehlivější a tedy i účinnější. Nevýhodou tohoto opatření je, že pokud jsou žaluzie zatažené 

propouští málo denního světla, to lze ovlivnit natočením lamel žaluzií [37]. 
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4.4.1.3. Stínění přesahem střechy 

Z architektonického hlediska se nabízí možnost nad prosklenou fasádou udělat přesah 

střechy viz Obrázek 28. Přesah střechy zajišťuje nejen ochranu před letním sluncem, ale také 

chrání vchod a prosklenou fasádu před deštěm. Ovšem tato ochrana je neúčinější 

v nejvyšších patrech a směrek k nižším patrům klesá, také záleží na orientaci oken. Okna 

směřující na východ či západ stínění přesahem neochrání, poloha slunce je na těchto 

světových stranách nízko i v létě. Tímto opatřením by se zvětšila plocha střechy, na kterou 

by se pak dalo umístit více fotovoltaických panelů. 

4.4.1.4. Noční větrání 

Noční větrání je založeno na jednoduchém principu, který se používal již v historii. Do 

místnosti se přivádí chladnější noční vzduch z exteriéru, kterým se ochlazují akumulační 

konstrukce a vzduch v interiéru. Hnací silou pro přívod chladného venkovního vzduchu 

může být vítr, mechanický ventilátor, nebo vztlak [38]. 

V mém případě se jedná o vztlak podpořený solárním komínem. Popis a fungování 

komínu je již zmíněno v kapitole 4.3. Solární komín. Schéma proudění vzduchu v noci pro 

vybranou fiktivní administrativní budovu je v příloze B. 

 

4.4.2. Výpočet opatření proti letnímu přehřívání 

Pro vypočet letního přehřívání budovy byl zvolen program DesingBuilder [34]. 

Základní model vytvořený pro simulaci je v principu stejný jako v kapitole 4.3. Solární 

Obrázek 28: Model administrativní budovy s přesahem střechy [34]. 
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komín. Ve všech zónách kromě schodiště je zapnuto pouze nucené větrání. Množství 

přiváděného vzduchu je dle počtu osob a vzduch není nijak upravován. Pokud v budově 

nejsou žádné osoby je nucené větrání vypnuto. Chlazení objektu pomocí vzduchotechniky a 

jiných chladících systémů není uvažováno. Posouzení navržených opatření provádím tedy 

podle teploty v místnosti. Topení není uvažováno, protože v letním období, kdy je objekt 

posuzován, nebude v provozu. Tepelná pohoda je hodnocena ve zvolené kritické místnosti 

(kancelář v 2.NP) dne 21.srpna. 

 

4.4.2.1. Budova bez navržených opatření 

Pro srovnání účinnosti navržených opatření byla administrativní budova posouzena bez 

aplikování jakýchkoliv opatření proti letnímu přehřívání. 

 

Maximální operativní teplota nastává v 19:00 a je 47,9 °C. V tento čas je teplota 

vzduchu 49,1 °C a radiační teplota 46,7 °C. 

Teplota v interiéru je bez použití klimatizace vyšší než v exteriéru vlivem vysokých 

solárních a vnitřních zisků během dne. Z grafu lze poznat, kdy funguje nucené větrání, které 

snižuje teplotu vzduchu uvnitř, protože přivádí chladnější vzduch z venku. Avšak v čase, 

kdy začne slunce plně svítit do oken, převáží solární energie a vnitřní tepelní zisky a teplota 

v místnosti začne stoupat. V noci se v místnosti nevětrá a nevznikají žádné tepelné zisky, a 

Graf 10: Průběh teplot v kanceláři v 2.NP dne 21.srpna. Budova je bez opatření proti letnímu přehřívání [34]. 
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tak je teplota v místnosti relativně konstantní (lehce se snižuje vlivem prostupu tepla skrz 

konstrukce). 

 

4.4.2.2. Protisluneční skla 

Byla uvažována protisluneční okna s těmito parametry: 

- součinitel prostupu tepla – Ug = 1,0 W/m2K 
- solární faktor – SF = 0,33 
- světelný činitel prostupu – LT = 0,61 

Maximální operativní teplota nastává v 19:00 a je 39,9 °C. V tento čas je teplota 

vzduchu 41,1 °C a radiační teplota 38,6 °C. 

Snížením solárního faktoru oken se sníží i solární zisky v místnosti. Akumulační 

konstrukce nebudou pohlcovat takové množství energie a vzduch okolo nich nebude tedy 

tak ohříván. 

Oproti Graf 10 radiační teplota během dne nestoupla o tolik stupňů, a tedy i operativní 

a vzdušná teplota se tolik nezvýší. Hlavní vliv na teplotu vzduchu v interiéru má větrání a 

tepelné zisky. 

 

Graf 11: Průběh teplot v kanceláři v 2.NP dne 21.srpna. V budově je navrženo protisluneční zasklení [34]. 
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4.4.2.3. Vnější žaluzie  

Bylo nastaveno stínění exteriérovými lamelovými žaluziemi se střední odrazností, které 

jsou ovládány automaticky dle hodnoty slunečního záření. Rolety se zatáhnou při hodnotě 

intenzity slunečního záření vyšší než 120 W/m2. Natočení lamel žaluzií je ovládáno také 

automaticky, tak aby jejich poloha byla vždy kolmá ke směru slunečních paprsků.  

Maximální operativní teplota nastává v 19:00 a je 42,1 °C. V tento čas je teplota 

vzduchu 43,3 °C a radiační teplota 40,8 °C. 

Stejně jako u Graf 11 zde dochází k snížení solárních zisků v místnosti. Grafy jsou si 

velmi podobné z důvodu stejného principu fungování opatření. Avšak teplota v místnosti 

s venkovními žaluziemi je o něco vyšší. 

 

4.4.2.4. Stínění přesahem střechy 

V programu byla vymodlevána stínící překážka, kterou je přesah střechy viz Obrázek 

28. 

Graf 12:Průběh teplot v kanceláři v 2.NP dne 21.srpna. V budově jsou navrženy exteriérové žaluzie [34]. 
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Maximální operativní teplota nastává v 19:00 a je 45,8 °C. V tento čas je teplota 

vzduchu 47,0 °C a radiační teplota 44,5 °C. 

Stínění přesahem střechy snižuje solární zisky, když je slunce nejvýš. Vliv na kancelář 

v 2.NP je menší než na místnosti ve vyšších podlažích. V 4.NP je ve stejný čas operativní 

teplota kanceláře 43,0 °C. Rozdíl operativních teplot mezi budovou s opatřením a bez něho 

je u kanceláře v 2.NP 2,1 °C, zatímco u kanceláře v 4.NP je 6,3 °C. Průběh grafu má 

obdobný tvar jako v předchozích grafem vlivem již zmíněných důvodů. 

 

4.4.2.5. Noční větrání 

V programu byl vymodelován solární komín, viz kapitola 4.3. Solární komín, který je 

pro tento výpočet využíván pouze v noci a přes den je vzduch přiváděn vzduchotechnickým 

systémem dle počtu osob. Venkovní chladný vzduch je násáván otevíratelnými částmi oken 

v prosklené fasádě. 

 

 

 

 

Graf 13: Průběh teplot v kanceláři v 2.NP dne 21.srpna. Budova je navržena s přesahem [34]. 
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Intenzita výměny vzduchu v nočních hodinách v kanceláři 2.NP je kolem 3 h-1. Největší 

je začátkem noci, kdy akumulační stěna solárního komínu nejvíce ohřívá okolní vzduch. 

Maximální operativní teplota nastává v 15:00 a je 31,9 °C. V tento čas je teplota 

vzduchu 31,5 °C a radiační teplota 32,3 °C. 

Toto opatření přivádí do kanceláře chladnější vzduch z venku, a proto zde teplota v noci 

klesá. Oproti ostatním opatřením tedy snižuji více teplotu vzduchu než radiační teplotu. 

Z grafu je zřetelně patrné, kdy se sníží intenzita větrání na množství požadované dle počtu 

osob a vnitřní teplota se začne zvyšovat vlivem vnitřních a solárních tepelných zisků. 

 

Graf 15: Intenzita větrání v kanceláři 2.NP [34]. 

Graf 14: Průběh teplot v kanceláři v 2.NP dne 21.srpna. V budově je navrženo noční chlazení [34]. 
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4.4.3. Závěr 

Účinnost zvolených opatření pro snížení letního přehřívání budovy je porovnána 

v grafu níže. 

Vzhledem k efektivnosti opatření bych u tohoto objektu navrhla kombinaci – 

protisluneční zasklení, přesah střechy a noční větrání. 

Stínění oken vnějšími žaluziemi má určité nevýhody. Žaluzie jsou zatažené nejčastěji 

v pracovní době a snižují tak denní osvětlení místnosti více než protisluneční zasklení, 

mechanické ovládání žaluzií spotřebovává elektrickou energii a je nutné provádět jejich 

údržbu. Oproti protislunečnímu zasklení mají výhodu, že v zimě budou žaluzie vytažené a 

budova tak bude mít vyšší solární zisky na vytápění. Vzhledem k uvedeným nevýhodám 

tohoto opatření, jsem zvolila účinnější a jednodušší možnost – protisluneční zasklení. 

Přesah střechy má nejnižší efektivnost při posuzování kanceláře v 2.NP, v kanceláři 

v 4.NP je tomu jinak. Toto opatření navrhuji hlavně z architektonických a již zmíněných 

důvodů v kapitole 4.4.1.3. Stínění přesahem střechy. 

Noční větrání má nejvyšší účinnost a využívá solárního komínu navrženého již 

v dřívějších kapitolách k hybridnímu větrání. 
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Graf 16: Míra vlivu navržených opatření na vnitřní operativní teplotu v kanceláři. 
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4.4.3.1. Posouzení navržených opatření 

V programu byl vytvořen model s navrženými opatřeními (protisluneční zasklení, 

přesah střechy, noční větrání). 

Maximální operativní teplota nastává v 17:00 a je 28,4 °C. V tento čas je teplota 

vzduchu 28,9 °C a radiační teplota 27,9 °C.  

Dle ČSN 73 0540-2 [39] je požadována nejvyšší teplota vzduchu pro nevýrobní objekty 

27 °C viz Tabulka 1. Objekt po provedených úpravách stále nesplňuje požadavky normy. 

V případě, že budeme během dne přivádět neupravený vzduch z exteriéru, je potřeba 

navrhnout chladící zařízení, například chladící stropy nebo chladič ve vzduchotechnické 

jednotce. Výkon tohoto zařízení ale bude potřeba jen malý. Nebo lze zvýšit výkon nočního 

chlazení pomocným ventilátorem, který zvětší množství přiváděného nočního vzduchu až 

na doporučenou šestinásobnou výměnu vzduchu [13]. 

Avšak, když uvážíme využití solárního komínu a zemního výměníku tepla, které budou 

během dne přivádět chladnější vzduch, než je v exteriéru, a tím budou budovu přirozeně 

chladit, tak nebudeme muset použít aktivní chladící zařízení během celého léta. Jediné, co 

je potřeba, je pomocný ventilátor, který bude fungovat v době kdy nebude solární komín 

100 % účinný. 

Graf 17: Průběh teplot v kanceláři v 2.NP dne 21.srpna v budově s navrženými opatřeními (protisluneční zasklení, 
přesah střechy, noční větrání) [34]. 
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Navrženými opatřeními proti letnímu přehřívání se výrazně snižuje potřeba energie na 

chlazení administrativní budovy. 

 

 

Tabulka 1: Požadované hodnoty nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai, max, N [39]. 
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4.5. Závěr 

První část práce seznamuje s možnostmi využití solární energie. Solární systémy jsou 

založeny na přímé přeměně slunečního záření. Jejich společnými rysy jsou absorpční 

povrchy (absorbéry, akumulační konstrukce), transparentní plochy, které slouží ke snížení 

tepelných ztrát systémů a zároveň propouští sluneční záření a v neposlední řadě orientace 

vzhledem ke Slunci, na naší polokouli převážně jižní. Solární systémy využívají čistou 

sluneční energii, která se řadí mezi obnovitelné zdroje, avšak mají i jisté nedostatky, mezi 

něž se řadí například vysoké pořizovací náklady, komplikovaný návrh, nestálost dodávky 

energie v čase a riziko letního přehřívání. V zimě, kdy je potřeba nejvíce energie na vytápění 

objektů, je intenzita slunečního záření nízká. Svým charakterem se tedy solární zařízení řadí 

spíše mezi úsporná opatření než typické zdroje energie, a proto je potřeba mít pro celoroční 

provoz záložní zdroj energie. 

Cílem práce bylo navrhnout na vybranou administrativní budovu taková solární 

opatření, která by snížila její energetickou spotřebu. Ve výpočetních programech bylo 

prokázáno, že navržené solární systémy jsou funkční. Byly posouzeny 2 druhy 

fotovoltaických panelů a jejich ekonomická návratnost vzhledem k množství vyrobené 

elektrické energie. Dále byl pak proveden návrh solárního komínu, kterým byly sníženy 

náklady na energie ventilátorů. Abychom nepřicházeli o odpadní teplo z odváděného 

vzduchu, není solární komín v zimě využíván. V poslední řadě byly posuzovány různé druhy 

opatření proti letnímu přehřívání, kterými se sníží náklady na chlazení objektu. 
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