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stavba energetické alternatívy

V počiatkoch boli používané veľmi 
jednoduché konštrukcie, ktoré 
však boli schopné poskytnúť uží-
vateľovi dostatočne veľký úžitok 

pri minimálnych výrobných nákladoch. 
Takéto jednoduché riešenia sa využívajú 
predovšetkým v subtropických a tropic-
kých krajinách, ale napríklad aj u nás 
na sezónny (letný) ohrev vody. Keď to 
preženieme do extrému, tak doslova 
ide o veľkú plytkú krabicu, v ktorej je 
umiestnený čierny pohlcovač slnečných 
lúčov a k nemu pripojený zásobník 
s vodou. Užívateľ nepotrebuje žiadneho 
servisného technika, pri priemernej 
zručnosti si so všetkým poradí sám. 

TECHNOLOGICKÁ  
PREPRACOVANOSŤ
Existuje veľké množstvo viac či menej 
dokonalých riešení s vylepšenými pa-
rametrami. Postupne sa dostali k slovu 
kvalitnejšie konštrukčné materiály, 
absorbér sa začal v druhej polovici minu-
lého storočia pokrývať tzv. selektívnymi 
konverznými vrstvami, ktoré energiu 
pohlcujú a prenášajú s minimálnymi 
stratami do ohrievaného média.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
V porovnaní s ostatnými zariadeniami 
na využívanie OZE majú slnečné kolek-
tory (najmä ploché) veľmi vysokú účin-
nosť premeny. Dnešné najkvalitnejšie 
výrobky majú maximálnu účinnosť viac 
ako 70 %, čo je už na hranici fyzikálnych 
možností. V porovnaní s fotovoltickými 
panelmi je to však 4-násobne vyššia 
účinnosť. Dôležitým faktorom je aj to, 
že táto účinnosť sa desiatkami rokov 
znižuje len minimálne, menej ako 2 % za 
20 rokov, na rozdiel od FV panelov kde 
účinnosť po 20 rokoch klesne aj o viac 
ako 20 %.

Ďalším porovnávacím parametrom 
môže byť ročné výkonové číslo, ktoré je 
jedným zo základných kritérií pri výbere 
tepelných čerpadiel. Toto číslo hovorí 
o pomere medzi získanou a vloženou 
energiou. Zatiaľ, čo v prípade tepelných 
čerpadiel hovoríme o hodnotách na 
úrovni 3 až 6, tak v prípade solárnych 
systémov ide o hodnoty na úrovni 50 až 
100. V tomto ohľade je tiež zaujímavé 
spätné získavanie tepla z odpadového 
vzduchu pri riadenej ventilácii, kde sa dá 
dosiahnuť hodnota 10 až 13.

EKONOMICKÁ VÝHODNOSŤ 
Poďme sa pozrieť na výhodnosť investí-
cie pri inštalácii na rodinných domoch. 
Pravdou je, že pri OZE treba rátať s 
dlhšou dobou návratnosti a sľuby dodá-
vateľov o návratnosti pod 5 rokov nie 
sú reálne. Všetko záleží na konkrétnych 
podmienkach inštalácie a režime pre-
vádzky, no vo všeobecnosti sa pohybuje 
návratnosť investície do termických 

PRÍRODA NÁM PONÚKA SLNEČNÚ ENERGIU A JEJ RÔZNE 
TRANSFORMOVANÉ PODOBY (VIETOR, TEČÚCA VODA, 

     PÔDA, BIOMASA) I ENERGIU ZEMSKÝCH HLBÍN. NA AK-
TÍVNE VYUŽÍVANIE TEJTO ENERGIE SLÚŽIA RÔZ-

NE ZARIADENIA. AZDA NAJSTARŠÍM SPÔSO-
BOM A ZDÁ SA, ŽE STÁLE NAJÚČINNEJŠÍM, 

JE PREMENA SLNEČNÉHO ŽIARENIA 
NA TEPLO POMOCOU SLNEČNÝCH 
TERMICKÝCH KOLEKTOROV. PRVÉ 

TAKÉTO ZARIADENIA ZAČALI 
VZNIKAŤ V DRUHEJ POLO-

VICI 19. STOROČIA, NO 
AJ PO VIAC AKO 150 

ROKOCH FOTOTER-
MICKÁ PREMENA 

STÁLE DOMI-
NUJE. PREČO 

JE TO TAK? 

Prednosti 

kolektorov na úrovni 8 – 10 rokov. Stále 
však ide o dobrú hodnotu najmä ak 
uvážime, že životnosť týchto zariadení 
je viac ako 40 rokov. Z tohto pohľadu 
ťahajú FV panely za kratší koniec, keďže 
majú 4-násobne nižšiu účinnosť a aj 
ich využiteľnosť je značne obmedzená. 
Slnko svieti totiž najmä vtedy, keď sme 
v práci, a teda získanú energiu potrebu-
jeme niekde uskladniť. Lenže zatiaľ čo v 
prípade termických kolektorov vychádza 
uskladnenie 1 kWh asi na 50 eur (aku-
mulujeme do zásobníka na vodu), v prí-
pade fotovoltiky je potrebné investovať 
do drahých batérií, kde cena akumulácie 
za využiteľnú 1kWh vychádza stále na 
550 – 600 eur. Tým sa značne predlžuje 
doba návratnosti, ktorá je reálne až za 
životnosťou fotovoltických panelov.

VARIABILITA A PRISPÔSOBIVOSŤ 
Dobrá prispôsobivosť stavebným požia-
davkám je taktiež dôležitá. V dôsledku 
dlhého vývoja i fyzikálnych zákonitostí 

sa podarilo dosiahnuť veľmi vysokú 
variabilitu technických, ekonomických 
i estetických parametrov. Pred 25 rokmi 
bola hlavným kritériom funkčnosť, dnes 
musí byť celé zariadenie aj esteticky 
prijateľné. V tomto ohľade sú najdôle-
žitejšie samotné kolektory, lebo tie sú 
najviac na očiach. Dajú sa umiestniť na 
rôzne typy šikmých i plochých striech, 
na fasádu domu, voľne do terénu, môžu 
nahradiť strešnú krytinu, existujú 
dokonca aj pojazdné solárne systémy na 
ohrev vody. Dôležitú úlohu má aj nosná 
konštrukcia. Tá musí byť prispôsobená 
konštrukcii kolektora, ale aj podmien-
kam inštalácie.
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