d Úspora vody
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že instalováním speciálních šetřičů (perlátorů) na vodovodní baterie
a toalety můžete uspořit až 50 % vody v domácnosti?
Je to díky unikátním šetřičům, které se připevňují na konec vodovodní baterie, místo standardních perlátorů.
Zatímco standardní perlátory mohou dosahovat průtoku až 16 l/min, šetřiče bývají nastaveny na průtok
6 l/min, který lze dle potřeby měnit v rozmezí 4–14 l/min. Perlátory pracují na principu míchání vody se
vzduchovými bublinami, které tak průtok vody pocitově nemění. Naopak, díky properlování je průtok „lehčí“
a použití komfortnější, nedochází ke zbytečnému rozstřiku vody do okolí baterie.

d Umístění šetřičů
Šetřiče lze mimo klasické baterie instalovat také do sprch, do místa mezi
sprchovou baterii a sprchovou hadici. Další možností je instalovat hadice s již zabudovaným šetřičem, které jsou vhodné především pro hotely
a veřejné budovy. Perlátory můžeme také instalovat do toalet, kde má
pak každý uživatel toalety kontrolu nad množstvím vody, kterou chce
spláchnout.
Naopak osazení šetřičů se nedoporučuje v místech, kde je potřeba rychlé
použití většího množství vody např. výlevky, vany nebo kuchyně.

d Úspora
Spočívá ve třech krocích. Voda se v šetřiči nejdříve zredukuje, potom usměrní
a následně provzdušní. Voda tak teče po obvodu dutého válce. Uživatel
žádnou výraznou změnu nepozná, nicméně voda se využívá hospodárně.
Průtok je možné si nastavit dle potřeby od 4 l/min (4/6/8/10/12/14 l/min),
dle místa užití. Díky šetřičům ušetříme nejen vodu, ale i energii potřebnou na případný ohřev TUV (teplé užitkové vody). V domácnostech
lze ušetřit až 50 % vody.

Šetřič od standardního perlátoru nerozeznáte.
Tajemství se ukrývá uvnitř. (Zdroj: watersavers.cz)

d Cena a návratnost investice
Cena jednoho šetřiče se pohybuje okolo 300 Kč vč. DPH a osadit domácnost (4 osoby, 2 umyvadla, 1 sprcha,
1 toaleta) šetřičemi stojí obvykle 1 000 –1 500 Kč. Vstupní investice do osazení baterií a toalet se vrátí již
v prvním roce a to v rozmezí 2–6 měsíců.
Šetřiče se dají pořídit od domácích výrobců a distributorů nebo od zahraničních dodavatelů. Instalace je
jednoduchá, spočívá pouze ve výměně (vyšroubování) standardního perlátoru na konci vodovodní baterie za
nový perlátor. V případě sprchové hadice je instalace obdobná. U šetřičů určených pro toalety se instalace
provádí zavěšením speciálního zařízení, tzv. válečků do nádržky s vodou. Toto zařízení reguluje nejen množství vody, ale také zabraňuje protékání vody v toaletách. Pro případný výběr či konzultaci se na nás můžete
obrátit, s touto problematikou máme více než 5letou zkušenost.

d Naše zkušenosti
Všechny kohoutky i toalety v Otevřené zahradě jsou již od počátku provozu vybaveny patentovanou technologií
Watersavers. Z toho důvodu jsme si nemohli ověřit jejich účinnost tedy úspory, které nám přinášejí. Proto jsme
se rozhodli v létě 2014 šetřiče v budově B na 2 měsíce odinstalovat a sledovat zvýšení spotřeby vody.
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Budova B má podlahovou plochou 1000 m2 a 65 kancelářských míst, celkově máme 10 umyvadel, 14 toalet,
8 pisoárů, 2 sprchy, 4 kuchyňské dřezy, 1 myčku na nádobí a 2 výlevky pro úklid. Z toho máme šetřiče nainstalovány na 10 umyvadlech, 2 sprchách a 10 toaletách – všech dámských a bezbariérových.

d Roční spotřeba studené vody v budově B
bez perlátorů
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Pro náš test používáme data o spotřebě studené vody, protože průměrná měsíční spotřeba teplé vody
se konstantně pohybuje kolem 3,1 m3 a je převážně spotřebována na úklid. Z grafu je patrné,
že po odinstalování perlátorů se spotřeba studené vody o více jak třetinu zvýšila. (Zdroj: Archiv
Nadace Partnerství)

d Návratnost
V době provozu budovy se šetřiči byla průměrná měsíční spotřeba vody
15,1 m3 za rok 2014 a po jejich odstranění na měsíc květen a červen byla
po dobu těchto dvou měsíců 21,4 m3. Což představuje narůst průměrné
spotřeby o 41 %. Pokud bychom budovu provozovali bez šetřičů, tak po
jejich instalaci by nám klesla spotřeba o 29 %.
Investice do šetřičů byla 4500 Kč bez DPH. Při předpokládané průměrné
měsíční spotřebě studené vody bez šetřičů 21,4 m3 by roční spotřeba
činila 256,8 m3. Se šetřiči by byla úspora 75 m3, což při ceně 66 Kč bez
DPH za m3 činí úspora přibližně 4950 Kč ročně. Takže se nám potvrdilo,
že jejich návratnost je menší než jeden rok.
Pro případný výběr či konzultaci se na nás můžete obrátit, s touto
problematikou máme více než pětiletou zkušenost.
Průtok vody bez perlátoru v našem komplexu je
10-12 l/min s perlátorem pak 5-6 l/min. Mluvíme tedy
o výrazné úspoře. (Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Vzduchotechnika
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že kvalita vzduchu přímo ovlivňuje naše schopnosti, náladu,
soustředění, únavu, spánek a celkový zdravotní stav?
Kvalitní čerstvý vzduch je pro život nepostradatelný, ať už na pracovišti nebo doma. Špatná kvalita vzduchu s sebou nese řadu problémů, jako je například vysoká vlhkost, přemnožení mikroorganizmů, růst plísní
a zvyšování koncentrace škodlivých látek. Správně bychom měli větrat minimálně deset minut každé tři
hodiny, a to i v zimě nebo v noci. Běžné větrání okny ale způsobuje značné tepelné ztráty, především v zimě.
Proto jsou pasivní budovy, ale i jiné ekonomické stavby, vybaveny větracími jednotkami s rekuperací odpadního tepla. Rekuperace zajišťuje vynikající kvalitu vzduchu při minimálních tepelných ztrátách.

Rekuperace funguje i v létě, kdy nasávaný
teplý čerstvý vzduch je ochlazován
chladnějším odpadním vzduchem.

d Jak rekuperace funguje?
Do obytných místností proudí neustále čerstvý vzduch ohřívaný odpadním vzduchem, který je odváděn ven
z prostoru. Jde o jednoduchý princip, kdy je odpadní a čerstvý vzduch oddělený stěnou, přes kterou se teplo
předává. Nasávaný čerstvý (studený) a odpadní (teplý) vzduch proudí proti sobě v sousedních kanálcích, kde
dochází k předávání tepla. Odpadní a čerstvý vzduch je oddělen tak, aby kvalita nasávaného vzduchu nebyla
ovlivněna, zejména vzduchem odváděným z kuchyní nebo WC. Proudění vzduchu do místností je řádově jen
několik centimetrů za sekundu, takže oproti běžnému větrání nevzniká průvan a probíhá prakticky neslyšně.
U pasivních domů je nutné použít rekuperační výměníky s účinností minimálně 80 %, ve kterých se přiváděný
vzduch ohřívá téměř na pokojovou teplotu.

Na obrázku vidíme funkční schéma protiproudového rekuperačního výměníku.
(Zdroj: www.tzb-info.cz)
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d Kam umístit větrací jednotku?
Větrací jednotku můžeme umístit v technické místnosti, v podhledu stropu, ve sklepě,
v podkroví nebo přímo v místnostech. Rozvody pro přívod a odtah jsou pak vedeny
v podlaze, v podhledu pod stropem nebo ve stěnách. Další možností jsou viditelné
kanály, některé lze omítat a tím je začlenit do prostoru. Často je systém řízeného větrání doplňován o zemní výměník, což je jednoduše řečeno potrubí uložené do země,
přes které se vzduch nasává do budovy. Díky němu můžeme vzduch v zimě předehřát,
v létě naopak ochladit.

d Výhody řízeného větrání s rekuperací tepla
Centrální VZT jednotka s rotačním
rekuperátorem FläktWoods o výkonu
4500 m3/hod umístěna v technické
místnosti. Distribuuje čerstvý vzduch pro
až 180 lidí v kancelářích a zasedacích
místnostech. (Zdroj: Aliance pro
energetickou soběstačnost)

d 80 až 95% úspora energie oproti běžnému větrání během topné sezony
d neustále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace obsahu CO2
d filtrovaný vzduch bez znečištění prachem a pyly (vhodné pro alergiky)
d vysoký komfort – teplý vzduch bez průvanu a ochlazování konstrukcí
d bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny
d kontinuální odvod vlhkosti – ochrana proti plísním
d bezobslužný provoz

d Účinnost rekuperace
Účinnost celého systému, tedy zpětného zisku tepla, je závislá na více faktorech,
mezi ně patří: účinnost samotného rekuperačního výměníku, průtok vzduchu a neprůvzdušnost (netěsnost) objektu. Účinnost udávaná výrobci větracích jednotek se
měří v ideálních podmínkách. Při provozu tedy musíme počítat s účinností o několik procent nižší. Na správné fungování systému větrání má zásadní vliv těsnost,
délka a průměr rozvodů nebo správný výběr jednotky. Dále aby rekuperační jednotka
fungovala správně, je potřeba pravidelně měnit prachové filtry. Ucpané filtry totiž
neumožňují volné proudění vzduchu. Při zřízení rekuperační jednotky je tedy více než
nutné, aby návrh celého systému větrání prováděl odborník, který má s pasivními
domy zkušenost. Chcete se poradit zda je vhodná i do vašeho domu? Přijďte na jednu
z našich komentovaných prohlídek. Pro případnou konzultaci se můžete obrátit i na
nás, s touto problematikou máme více než pětiletou zkušenost.
Na terase Otevřené zahrady je šachta, která slouží jako zemní výměník. Z šachty je
vzduch veden do strojovny, kde máme rotační výměník, který v zimě vzduch ohřívá
a v létě ho ochlazuje. Takto šetříme náklady na vytápění i životní prostředí.

Pro srovnání se můžete podívat
na použité filtry, z nichž jeden odvádí
vzduch z kanceláří pryč a druhý přivádí
vzduch do kancelářské budovy.
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Vydýchaný vzduch odvádíme pryč z budovy komínem.
(Zdroj: Aliance pro energetickou soběstačnost)
Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Zelené střechy
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že instalováním zelené střechy pozitivně ovlivníte
teplotní stabilizaci vaší budovy v létě i v zimě?
Městská zeleň neustále ustupuje nepropustným plochám betonu a asfaltu. Kvůli mizícím plochám zeleně
je vlhkost vzduchu nižší, teplota ve městech stoupá, k tomu se přidává smog z aut a zvířený prach, který se
nemá v betonové džungli kde usadit. Naopak v dobách dešťů se voda nemůže vsáknout do přirozeného zeleného povrchu, a tak odtéká z měst pryč místo toho, abychom ji zadržovali v obytných prostorách. Všechny
tyto jevy jsou znepokojivé a ekonomicky nákladné, proto je nastupujícím trendem v celé Evropě i za oceánem
zeleň do měst přidávat.

Kdo by si myslel, že zelené střechy jsou pouze přechodnou
novinkou, mýlil by se. Už naši předkové věděli o izolačních
schopnostech zelených střech. Důkazy o tom najdeme
snad ve všech evropských skanzenech.

d Formy zelených střech
Každý druh ozelenění zahrnuje rozmanité formy vegetace, které mohou navzájem
plynule přecházet a lišit se od sebe podle podmínek stanoviště, přičemž podléhají
dynamickým změnám. Zelené střechy můžeme rozdělit do tří druhů pomocí následujících kritérií.

Extenzivní zelená střecha v areálu
Otevřené zahrady
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Náročná intenzivní zelená střecha (nad 300 mm)
zahrnuje plochy s trávníky, trvalkami a dřevinami. Použité rostliny mají vysoké nároky na konstrukci půdního
profilu i na pravidelné zásobování vodou a živinami. Tato forma ozelenění je udržitelná pouze při zajištění
pravidelné péče.
Jednoduchá intenzivní zelená střecha (150–350 mm)
tvoří zpravidla trávníky, trvalky a dřeviny. Použité rostliny mají menší nároky na skladbu půdního profilu
stejně jako na hospodaření s vodou. Také péče je méně náročná a pořizovací náklady nižší.
Extenzivní zelená střecha (do 150 mm)
obsahuje místně přizpůsobené vegetační druhy, které se plošně vyvíjejí na relativně tenkých pěstebních vrstvách. Zásobení vodou a živinami je ponecháno přírodním koloběhům. koloběhům, takže je potřeba údržby
minimální.

d Funkce zelených střech
Výzkumy prokázaly, že zlepšení ovzduší není podmíněno úplným ozeleněním střech. Stačí vytvořit jejich síť,
která pak dokáže nepříznivé vlivy značně redukovat. Zelené střechy mají totiž mnoho funkcí, které jsou navzájem propojené, působí na sebe v různé formě a mohou mít podle konkrétní situace také různý význam. Nelze
tedy zelené střechy posuzovat bez vzájemného propojení.

d Výčet funkcí:
Urbanistická a krajinářská funkce
Zelené střechy vytvářejí na pozemku, na kterém stojí budova, nové plochy zeleně a nové venkovní obytné
prostory. Dále snižují podíl betonových a zpevněných ploch tím zlepšují vzhled měst a krajiny a zpříjemňují
obytné i pracovní prostředí.
Ekologická funkce
Dále zlepšují mikroklima tím, že regulují teplotu a zvyšují vlhkost vzduchu. Omezují víření prachu, zpomalují
odtok a zadržují srážkovou vodu. Vytvářejí náhradní plochy a životní prostor pro flóru a faunu a tím čistí
ovzduší.
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Ochranné působení a ekonomické funkce
Snižují nebezpečí mechanického poškození hydroizolace důsledkem vnějších vlivů, také chrání proti sání
větru. Zabraňují šíření ohně vzduchem a jsou ochranou proti sálajícímu teplu. Zlepšují izolaci proti hluku
a kročejové neprůzvučnosti. Zvyšují tepelnou ochranu v létě i v zimě. Příznivě ovlivňují odtok srážkové vody
a zvyšují její akumulaci a tím odlehčují veřejné kanalizační síti. Ozelenění také zvyšuje užitnou hodnotu
nemovitosti a zlepšuje image majitele a uživatele nemovitosti.

d Vrstvy vegetačních střech
Pro vytvoření optimálních podmínek pro růst rostlin jsou používány různé vrstvy a materiály, které mají vykazovat vlastnosti co nejvíce podobné přirozenému
stanovišti, kde je rostlina schopna se vyvíjet a prosperovat. Základními předpoklady
pro vhodný růst vegetace jsou prokořenitelný prostor, dostatečné zásobování vodou
a živinami, vhodné složení a vlastnosti substrátu a samozřejmě také vhodný výběr
vegetace pro stanovištní podmínky.
Hydroizolační vrstva střešního pláště
Hydroizolační vrstva střešního pláště může být vytvořena z nejrůznějších materiálů,
tato vrstva zpravidla slouží i jako ochrana proti prorůstání kořenů.
Ochranná vrstva proti prorůstání kořenů
Ochranná vrstva by měla chránit hydroizolaci a bránit prorůstání kořínků rostlin.
Drenážní vrstva
Drenážní vrstva pojímá protékající vodu a odvádí ji ke střešním vtokům. Současně
slouží k akumulaci vody, zvětšuje prostor pro růst kořenů a přejímá ochrannou funkci
pro pod ní ležící vrstvy.

Lehká skladba zelené střechy nad
venkovní kuchyní Urbanscape od firmy
Knauf Insulation, na které je položený
rozchodníkový koberec od firmy Sedum
Top. (Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Filtrační vrstva
Filtrační vrstva zamezuje vyplavování jemných částic ze substrátu nebo hydroakumulační vrstvy do drenážní
vrstvy. Musí být propustná pro vodu. Zpravidla ji tvoří geotextilie, vyrobené z polypropylenu, polyesteru,
akrylu nebo polyamidu a jejich směsí.
Substrát
Substrát tvoří nosnou vrstvu pro vegetaci, ve které rostliny zakořeňují. Slouží jako zásobárna živin a vody
a fixuje rostliny. Vlastnosti a složení substrátu záleží na typu navrženého ozelenění střechy. Musí splňovat
následující požadavky: nízká hmotnost ve stavu nasyceném vodou, možnost dopravy foukáním, vysoká nasákavost, nízký obsah solí a uhličitanů, trvalá kvalita, dostatečná drenážní schopnost, dostatečný objem
vzduchových pórů, harmonická zrnitostní struktura.

d Zelené střechy v Otevřené zahradě
V našem areálu máme několik typů zelených střech, na kterých provádíme měření bilance odtoků dešťových
srážek. Po jedné se můžete sami projít na střeše budovy C a zároveň si vyzkoušet naše výukové herní prvky,
druhou máme na venkovní kuchyňce a třetí na našem venkovním bistru. Monitorováním teplot jsme ověřili
jejich pozitivní vliv na teplotní stabilizaci venkovního prostředí v letních měsících i v samotné budově, kde
může být teplota pod povrchem v létě o 8 °C nižší a v zimě o 7 °C vyšší než teplota okolního vzduchu. Přispívá
tak k pohodě vnitřního prostředí i k úsporám energie na vytápění nebo chlazení. Pro případnou konzultaci se
můžete obrátit i na nás, s touto problematikou máme více než pětiletou zkušenost.
4,0
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Z našeho měření vyplývá, že půda dokáže
udržovat konstantní teplotu a tím přispívá
k pohodě vnitřního prostředí i k úsporám
energie na vytápění nebo
chlazení. (Zdroj:
Archiv Nadace
Partnerství)
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Inspirujte se v Otevřené zahradě
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Teplota vzduchu [°C] 0,5m

Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Teplota půdy [°C] -0,1m

-16,0

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

–2–

Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Fotovoltaická elektrárna
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že nainstalováním fotovoltaické elektrárny na váš dům
můžete ušetřit až 100 % elektrické energie?
Solární resp. fotovoltaické elektrárny spadají do kategorie obnovitelných zdrojů energie. Využívají nevyčerpatelný zdroj energie – sluneční záření a při výrobě neprodukují žádné emise. Díky těmto vlastnostem se v současné době těší velké oblibě. A tak fotovoltaické elektrárny nachází své využití jak v malém měřítku na střechách rodinných domů, obchodů, továren pro vlastní spotřebu, tak i v měřítku velkých energetických soustav.

d Principy fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaické elektrárny využívají k přeměně slunečního záření na elektrickou energii fotoelektrický jev, za jehož objevitele je považován francouzský fyzik Antoine César
Becquerel (1788–1878).
Ve fotovoltaických panelech se přemění dopadající sluneční záření na stejnosměrný
proud, který je prostřednictvím střídačů převeden na proud střídavý. Panely jsou
umístěny na nosné konstrukci, která je vhodně dimenzovaná pro odolávání povětrnostním vlivům, zejména pak větru.
Fotovoltaický systém by měl být dimenzován tak, aby se maximum energie zužitkovalo v místě výroby. Je velmi výhodné šetřit náklady na elektřinu a naopak velmi
nevýhodné přebytky vyrobené energie dodávat do sítě. Fotovoltaická elektrárna by
měla být dimenzována tak, aby dodávala co nejméně přebytků do sítě.
Fotovoltaické panely vyrobí nejvíc energie v celoročním úhrnu, pokud jsou orientovány přesně k jihu. Orientace na jihozápad nebo na jihovýchod znamená cca 5 % ztrátu
výroby, což je ztráta poměrně snesitelná. Za optimální orientaci panelů lze považovat
cokoliv od jihovýchodu po jihozápad. Orientace přesně k východu nebo k západu znamená celoročně ztrátu cca 20 %.

Fotovoltaické elektrárna na střeše
Otevřené zahrady. (Zdroj: Aliance
pro energetickou soběstačnost)

Optimální sklon pro maximalizaci celoroční výroby je v naší zeměpisné šířce cca 35 °. U elektráren, jejichž
energie je využívána celoročně může být výhodný sklon panelů 45 ° z důvodu maximalizace zimních výnosů.
Pokud je sklon panelů 25 ° nebo naopak 45 °, pak ztráty na produkci energie činí cca 5 %.

d Fotovoltaické elektrárny se dělí podle
Typu instalace
d Malé střešní instalace s výkonem zpravidla do pár kWp umístěné na střešní konstrukci budovy, zejména
pak na rodinných domech.
d Velké střešní instalace o výkonech přesahujících 10kWp až po obrovské v řádech MWp. Jsou to převážně
instalace na velkých průmyslových objektech, halách či logistických centrech.
d Volně stojící instalace o výkonech stovek kWp až po instalace v řádech MWp.

Typu připojení
d Klasická fotovoltaická elektrárna
Elektrárna je zapojená do sítě a elektrický proud je spotřebován v objektu. V případě přebytku je elektrická
energie dodávána do distribuční soustavy.
d Hybridní fotovoltaická elektrárna
Elektrárna je zapojená do sítě v kombinaci se zapojením akumulátorů. Vyrobená energie ze solární elektrárny je buď spotřebována v objektu nebo nabíjí akumulátory. V případě, že jsou akumulátory plně nabité, dodává elektrárna energii do distribuční soustavy. V okamžiku, kdy výroba nepokryje spotřebu, je
energie nejprve odebírána z akumulátorů a tím dochází k úspoře elektrické energie.
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d Ostrovní fotovoltaická elektrárna
Elektrárna není zapojena do distribuční soustavy a spotřeba objektu je závislá pouze na této energii. Využívá se v místech, kde není možné připojení na síť, například v odlehlých oblastech, v rozvojových zemích,
ale také pro mobilheimy, karavany, lodě, montážní a záchranářské vozy a další. Veškerá elektrická energie
je spotřebována v uzavřeném systému a je ukládaná do akumulátorů.

d Části fotovoltaické elektrárny
d Fotovoltaické panely
d Regulátor resp. MTTP měnič
d Střídač
d Propojovací vodiče
d Ochranné prvky
d Elektrocentrála – záložní zdroj a baterie (ostrovní provoz)
d Transformátor (připojení do přenosové soustavy)
d Nosná konstrukce

d Fotovoltaické panely
Životnost panelů se pohybuje v rozmezí 25–35 let. V průběhu času ztrácí solární panel postupně na účinnosti,
ale jedná se pouze o malou ztrátu, která nijak výrazně neovlivní výnosy elektrárny. Obvykle je garantována
účinnost 90 % po deseti letech provozu, 25 let starý solární panel by měl dosahovat účinnosti nad 80 %.
Aby fotovoltaický panel mohl bezproblémově sloužit po dobu své životnosti je použito na jeho ochranu speciální kalené sklo, kvalitní fotovoltaický panel tak odolá náročným povětrnostním i srážkovým podmínkám,
tzn. větru, dešti, sněhu i krupobití. Solární panel by dokonce neměly poničit ani kroupy do průměru 2,5 cm.
Fotovoltaické panely a potažmo celý systém je zařízení bezúdržbové. Zapotřebí je ovšem provádět průběžnou
kontrolu znečištění panelů. Zakrytí plochy panelu sněhem nebo jinými nečistotami výrazně snižuje aktuální
výnos celého systému.
Stavebním prvkem fotovoltaického panelu jsou fotovoltaické články, které se pro dosažení potřebného výkonu spojují sério-paralelně. Výkon panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp). Jedná se o maximální
(peak) hodnotu výkonu za ideálních podmínek – nestíněné světelné záření směřující kolmo na panel, ideální teplota, panel bez nečistot. Při polojasnu klesá výkon přibližně na 35 %, při zatažené obloze na 10 %
udávaného maximálního výkonu. Panely se dělí podle typu výroby článků:
d Monokrystalický panel je složený z monokrystalických článků a jeho účinnost se pohybuje v rozmezí
12–16 %.
d Polykrystalický panel je složený z polykrystalických článků a jeho účinnost se pohybuje v rozmezí 12–14 %.
d Tenkovrstvý panel neboli též amorfní (thin film), je vyrobený technologií nanášení slabé vrstvy amorfního křemíku na podklad ze skla nebo fólie. Nevýhodou těchto panelů je jejich malá konverzní účinnost (cca
8 %) a potřeba dvojnásobné plochy oproti monokrystalickému nebo polykrystalickému panelu.

Mono

Poly

Zde vidíte rozdíly mezi výše popsanými články. (Zdroj: www.cne.cz)
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Thin Film

d Regulátor resp. MTTP měnič
Jelikož s kolísající výrobou fotovoltaických elektráren kolísá i napětí na výstupu je
nutné toto napětí regulovat. K tomu slouží solární regulátor. Klasické regulátory mají
účinnost okolo 80 %. Další možností je využití moderních typů regulátorů s vestavěným DC/DC měničem označované jako MTTP měniče. Jejich účinnost se pohybuje
mezi 95–98 %. Ve srovnání s klasickými regulátory jsou ovšem několikanásobně
dražší.

d Naše zkušenosti
Od prosince 2013 vyrábíme vlastní elektrickou energii pomocí malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 12,84 kWp. V listopadu 2015 jsme doplnili další fotovoltaické panely a
pokryli celou střechu budovy B na konečný výkon 19,725 kWp. Nyní máme 91 panelů,
které jsou kombinací monokrystalických a polykrystalických. Ročně tak vyrobíme kolem 20 MWh elektrické energie. Administrativní charakter budov nám dovoluje 95 %
vyrobené elektrické energie spotřebovat v areálu. Pokryjeme tak půlroční provoz jedné
z budov.

Měnič napětí neboli střídač slouží
k přeměně stejnosměrného napětí
na střídavé. (Zdroj: Aliance pro
energetickou soběstačnost)

d Návratnost investice po 5 letech zkušeností a provozu
Z reálného provozu a porovnání investic do fotovoltaiky v režimu se zeleným bonusem a zcela bez dotací (při
maximalizaci využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu) vychází prostá návratnost investice do
sedmi let. Díky zvýšené sluneční aktivitě jsme za 5 let nezaznamenali meziroční pokles výroby odpovídající
stárnutí panelů, při předpokládané životnosti 25 let.
Jsme tu od toho, abychom vám poradili, s touto problematikou máme více než pětiletou zkušenost. Obraťte
se na nás.

d Výroba fotovoltaických elektráren (kWh, rok 2017)
9 000

Budova B v Otevřené
zahradě

7 500

Elektrárna v Hostětíně

6 000
4 500
3 000
1 500

Leden

Únor

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

Říjen Listopad Prosinec

Graf znázorňuje porovnání výroby fotovoltaických elektráren v Otevřená zahradě a Hostětíně.
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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d Šedé odpadní vody

číslo listu 5/10

CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že jedním spláchnutím toalety
můžete vyplýtvat až 11 litrů pitné vody?
Voda je vzácným, ale zároveň omezeným přírodním zdrojem. Celosvětově ji nejvíce využíváme k závlahám
v zemědělství a to 70 %. V průmyslu a při výrobě spotřebováváme 23 % vody, v domácnostech pak zhruba
7 %. Struktura využití vody se samozřejmě liší v jednotlivých regionech, a tak je například v Evropě největším
spotřebitelem průmysl (54 %), zemědělství (33 %) a domácnosti (13 %).
V České republice je průměrná spotřeba vody v domácnostech přibližně 109 litrů na obyvatele za den, oproti
tomu na jednoho Kanaďana připadá téměř 330 litrů za den. Na druhou stranu se odhaduje, že celosvětově
více než miliarda lidí nemá ke kvalitní pitné vodě přístup vůbec.
Přestože žijeme v zemi, kde je pitné vody zatím dostatek, několik let
po sobě následující sucha by nás měla přimět k zamyšlení, jak pitnou
vodou zbytečně neplýtvat. Jednou z možností je nepoužívat pitnou vodu
ke splachování toalet a nahradit ji tzv. šedou vodou.

d Šedá voda
Šedou vodou nazýváme odpadní vodu, která odtéká z umyvadel, van,
sprch, praček, myček, dřezů a neobsahuje fekálie a moč. Úpravou šedé
vody pak vzniká tzv. bílá voda vhodná pro zmiňované splachování
záchodů, pisoárů, ale také k závlaze zeleně či přirozenému výparu
prostřednictvím kořenového jezírka.
Výhodou využití šedé odpadní vody je nejen úspora peněz, ale také nižší
zatížení životního prostředí (toků) nutrienty. Šedá voda obsahuje méně
dusíku, fosforu a organického znečištění než směsné odpadní vody. Uvádí se, že šedé vody se podílejí na odtoku dusíku asi 10 %, fosforu asi 25 %
(v závislosti na používání bezfosfátových pracích a mycích prostředků)
a organického znečištěni asi 40 % (ukazatel chemické spotřeby kyslíku
– CHSK). Mikrobiologická kontaminace je obvykle nevýznamná.

d Rozdělení šedých vod

Ostatní
Pití
Zalévání 4
2
5
Mytí rukou
6
Příprava jídla,
mytí nádobí
9

Denní
spotřeba pitné
vody v domácnosti 109 l

Praní, úklid
18

Sprchování
a osobní hygiena
40

Příklad jednotlivých činností průměrné
domácnosti, jejich podílu na spotřebě pitné
vody a produkci šedé vody. Z grafu vyplývá,
že splachování šedou vodou by domácnosti ušetřilo
denně téměř čtvrtinu nákladů na pitnou vodu.
(Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace)

d Neseparované šedé vody
d Šedé vody z kuchyní a myček
d Šedé vody z praček
d Šedé vody z umyvadel, van a sprch

d Ostatní šedé vody
Jednotlivé typy šedých vod jsou více či méně zatížené znečištěním. Obecně lze říci, že voda ze sprch, van
a umyvadel je vhodnější k recyklaci, než například voda z kuchyně (dřezu, myčky), která často obsahuje
množství tuků, saponátů apod. V naší republice se koncept separace jednotlivých typů odpadních vod, jejich
samostatné čištění a znovuvyužití začíná v posledních letech rozvíjet. Přispívá k tomu uvědomování si dopadu
klimatických změn, již zmíněné dlouhodobé sucho a s ním spojené ohrožení našeho „vodního blahobytu“.

d Čištění a úprava šedé vody
Oddělené zacházení s šedou vodou se nejlépe zavádí u novostaveb či komplexních rekonstrukcí budov,
protože vyžaduje dvojí rozvody pro přívod vody i oddělené kanalizační svody pro černou (obsahující fekálie
a moč) a šedou vodu.
Podkladem pro návrh recyklace šedé vody je odhad produkce jednotlivých typů vod v daném objektu. Čištění
a úprava obvykle bývá dvou či třístupňová. Čistírny fungují na bázi aerobních biologických procesů a zahrnují
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Splachování
toalety
25

také membránovou technologii, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Zejména v provozech
pro veřejnost, kde jsou vyšší nároky na hygienu, prochází šedá voda navíc ještě bakteriální neutralizací s pomocí UV filtru. Vzniklá bílá voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná především jako voda
provozní – pro splachování toalet, čištění chodníků a zalévání.

d Ekonomika čištění šedé vody
Vycházejme z úvahy, že jeden člověk vyprodukuje kolem 50 litrů šedé vody denně.
Z toho ke splachování záchodu použije kolem 30 až 40 litrů pitné vody. Pokud by tuto
pitnou vodu nahradil nijak neupravenou šedou vodou ušetřil by ročně přes 1000 Kč
na jednu osobu (při průměrné ceně vody 82 Kč na 1000 litrů).
Pokud bychom chtěli používat bílou vodu, budeme muset počítat s náklady na čistící
jednotku za cca 95000 Kč. Uvažujeme-li stejně, tedy že člověk vyprodukuje 50 litrů
šedé vody denně, ale celý její objem znovu využije (splachování WC, mytí auta, chodby
aj.), pak návratnost investice do zařízení pro čištění šedé vody bude pro čtyřčlennou
domácnost asi 15 let, pro pětičlennou pak 12 let. Výše uvedené čistící zařízení má
kapacitu 300 litrů denně, a proto je vhodné ho používat při větší produkci šedé vody
nebo vyšší množství obyvatel v jednom objektu (např. obytné domy, penziony, hotely).
Provozně nejméně nákladné je dočišťování šedé vody v zemním filtru nebo přes
malou kořenovou čistírnu.

d Využití šedé vody v Otevřené zahradě

UV-C lampa v technologické místnosti
Otevřené zahrady eliminuje bakteriální
znečištění před tím, než se recyklovaná
dešťová voda rozvádí do toalet.
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Zaměstnanci areálu ročně spotřebují cca 200 m³ vody – z toho 50 m³ se dále filtruje a následně přirozeně
vypařuje v kořenové čistírně. Jedná se o šedou vodu z umyvadel na toaletách v 2. a 3. patře budovy C. Šedou
vodu z umyvadel a sprch v 1. podlaží nebylo možné na jezírko napojit kvůli spádu. Použitá voda z kuchyněk
zase nevyhovuje kvůli mastnotám. Pokud bychom ji chtěli recyklovat, museli bychom zakoupit lapače tuku,
což by s sebou ale přineslo nové provozní náklady. Malé množství tuku obsahuje také šedá voda z napojených
umyvadel, když si někteří zaměstnanci například umyjí talířek na toaletě. S tím si však kořenová čistírna
dokáže poradit přibližně během dvou dnů.
Naším záměrem bylo využívat přečištěnou šedou vodu k zálivce zahrady. Praxe posledních suchých let
ukazuje, že se kvůli nedostatku srážek a vysokému výparu nestačí jezírko (sloužící zároveň jako výukový
biotop) doplňovat z provozní šedé vody, ani z dešťových odtoků ze zelené střechy. Vodu do něj proto musíme
občas dodávat z akumulační nádrže. O to důležitější je šedou vodu maximálně využívat a nenechávat zbytečně odtékat do kanalizace. Může totiž díky přirozenému výparu v jezírku ochlazovat mikroklima budovy
a jejího okolí.

Porovnejte teplotní bilanci na místě,
kde leží kořenová čistírna.
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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d Kořenová čistírna
odpadních vod
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že se v kořenovém jezírku se šedá voda přečistí už za 10 dnů?
Přírodní kořenové čistírny slouží primárně k čištění odpadní vody, ale zároveň mají další nepostradatelné
funkce – zadržují vodu, přirozeným výparem vody v létě ochlazují své okolí a zpříjemňují prostředí po estetické stránce. Odpadní voda protéká štěrkovým substrátem osázeným mokřadní vegetací (například rákosem,
chrasticí, skřípinou, orobinci), kde se čistí díky fyzikálním (sedimentace, filtrace), biologickým (rozklad s pomocí bakterií) a chemickým procesům (srážení, rozklad, oxidace, redukce). Mokřadní rostliny plní doplňkovou
funkci - částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná
izolace.

d Jak funguje kořenová čistírna?
1. Mechanické předčištění
Cílem mechanického předčištění je odstranit z odpadní vody nerozpustné plovoucí částice, aby se zabránilo případnému zanesení filtračního pole. Může se jednat
o několik zařízení – odlehčovací komora, jemné a hrubé česle, lapák písku, usazovací
nádrž (vícekomorový septik).
2. Hlavní stupeň čištění (kořenový filtr neboli kořenové pole)
Odpadní voda může do štěrkového filtračního pole proudit vertikálním (vertikální filtr) nebo horizontálním směrem (horizontální filtr, v ČR nejčastěji používaný). U vertikálního filtru převládá aerobní prostředí, které zajišťuje i odstranění amoniakálního
dusíku, takže je na odtoku téměř nulové znečištění. Také se u něj nevyskytují problémy
s ucpáváním filtračního materiálu. Horizontální filtr, který je jednodušší na realizaci,
tvoří převážně anaerobní prostředí a musí mu být vždy předřazeno mechanické předčištění. Jeho nevýhodou je zábor větší plochy než je tomu u vertikálního filtru, nižší
účinnost čištění amoniakálního dusíku a sklony k zanášení (vinou nedostatečného
mechanického předčištění).
3. Dočištění
Případné dočištění vody probíhá ve stabilizační nádrži, která se podobá mělkému
rybníku. Používá se obvykle při vyšších nárocích na kvalitu přečištěné vody.

Proudění odpadní vody v horizontálním
a vertikálním kořenovém poli.
(Zdroj: vodnihospodartsvi.cz)

d Možnosti využití kořenové čistírny
Kořenové čistírny jsou vhodné pro čištění odpadních vod tam, kde je nákladné budovat
napojení kanalizace do centrálních čistíren. Zároveň je však nutné počítat s adekvátními terénními a prostorovými podmínkami. Obecně se doporučují pro obce do 2000
obyvatel, izolované osady, rekreační objekty (chalupy, letní tábory), rodinné domy
s vlastními pozemky, ale obslouží i menší kancelářské provozy či bytové domy na
okrajích měst. Minimální plocha kořenového filtračního pole na jednoho ekvivalentního obyvatele je 5 m². Pro rodinný dům, v němž žije 5 lidí, potřebujeme tedy 25 m².
Jedna z prvních vegetačních kořenových čistíren (se dvěma kořenovými poli a dočišťovacím rybníčkem) vznikla v polovině 90. let v malé bělokarpatské obci Hostětín
s přibližně dvěma stovkami obyvatel. Nadace Partnerství podpořila grantem zpracování odborné studie, která toto řešení vyhodnotila pro obec jako nejvhodnější.

Kořenová čistírna v obci Hostětín.
(Zdroj: hostetin.veronica.cz)

d Klasická versus kořenová čistírna
Velké koncentrované čistírny odpadních vod mají mnohá omezení – nákladný provoz, nutnost zacházení
s kaly jako s nebezpečným odpadem, ale také koncentrace reziduí, s nimiž si technologie neumí poradit
a z čistíren se dostávají do toků (detergenty, hormony, drogy, fosfor, mikroplasty, apod.). V době klimatických
změn a prohlubujícího se sucha pak vystupuje do popředí další nevýhoda standardních řešení, a to rychlé
odvádění vody kanalizačním systémem.
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Vegetační kořenové čistírny tyto nevýhody eliminují. Přirozeným výparem vracejí vodu do malého vodního
oběhu, zpříjemňují mikroklima a navíc vytváří vzácné mokřadní biotopy, které z naší krajiny zmizely. Velmi
rychle je pak obsazují vodomilné druhy rostlin, hmyzu, obojživelníků a ptáků.

d Náklady a návratnost investice
Kořenové čistírny odpadních vod nejsou investičně dražší než běžné technologie, navíc nevyžadují oddělenou
kanalizaci pro dešťové a splaškové vody. Realizace na klíč vychází u rodinného domu na 180–220 000 Kč,
u obecních čistíren se pak cena pohybuje okolo 15 000 Kč na připojeného obyvatele. Náklady stavebních prací
lze navíc snížit budováním svépomocí nebo využitím místních podmínek – jílovým podložím či dostupností
filtrační náplně (štěrk, písek). Provozní výdaje pak bývají pětkrát až desetkrát nižší než u klasické čistírny,
protože kořenové čistírny není potřeba opravovat a nespotřebovávají elektrickou energii. Zahrnují pouze každodenní údržbu jednoho pracovníka, 1x ročně úklid nadzemní biomasy, 2x ročně odvoz kalu, případně rozbor
vody, ochranné pomůcky pro obsluhu. Nízké provozní náklady, jednoduchost, trvanlivost a minimální údržba
přispívají k rychlé návratnosti investice.

d Kořenová čistírna jinak
Unikátní technologií, která bude postupně nalézat uplatnění ve městech i v průmyslových areálech, představují fasádní vegetační kořenové čistírny, vhodné pro dočišťování šedých vod. Několik druhů takovýchto vegetačních kořenových čistíren testuje
na zelené budově LIKO-Noe společnost LIKO-s ve Slavkově u Brna. Veškerá voda, která se v administrativní budově firmy vyprodukuje, míří s pomocí čerpadla do kořenové
čistírny umístěné na střeše a samospádem se rozlévá na fasádu (nerezové kazety se
substrátem). Přečištěná voda pak stéká do vyhodnocovací šachty, kde měření rozhodne, zda je již dostatečně čistá či je nutné proces zopakovat.
Mokřadní střechu využívá také pasivní rodinný dům ve vnitrobloku v Praze 7. Vyčištěnou vodou majitelé splachují toalety, zalévají zahradu či zvlhčují okolí zemního
výměníku. Střecha zároveň slouží jako tepelná izolace, v létě přirozeným výparem
zlepšuje mikroklima a rostliny se staly vyhledávaným útočištěm včel.

Firma LIKO-S testuje na své budově
LIKO-Noe fasádní vegetační kořenové
čistírny, které najdou své uplatnění
ve městech i v průmyslových areálech.
(Zdroj: zivestavby.cz)

d Kořenové jezírko v Otevřené zahradě
Vodní biotop v našem areálu o celkové ploše přibližně 50 m² (z toho cca polovinu
tvoří čistící zóna) ročně přefiltruje zhruba 50 m³ odpadní vody přivedené z umyvadel
na toaletách v 2. a 3 podlaží budovy C. Jedná se o horizontální kořenovou čistírnu
tvořenou kamenným substrátem (kačírkem) a osázenou vlhkomilnými trvalkami –
například zevarem, blatouchem, puškvorcem, žabníkem, šmelem, mátou vodní. Mechanické předčištění šedé vody probíhá v revizní šachtě, což zabraňuje případnému
ucpání kořenového pole. Údržba spočívá v průběžném odstraňování přemnožených
řas, případně na podzim vylovení listí. Abychom předešli případným problémům
s komáry, nasadili jsme do jezírka ryby. Největší potíže však přináší dlouhotrvající
sucho v posledních letech, kdy se kvůli nedostatku srážek a vysokému výparu nestačí
jezírko doplňovat. Zaujali jsme vás? V případě dotazů se na nás můžete obrátit, máme
více než pětiletou přímou zkušenost.

Kořenová čistírna v Otevřené zahradě
nejen čistí odpadní vodu, ale také
přirozeným výparem v létě ochlazuje své
okolí a zpříjemňuje prostředí po estetické
stránce. (Zdroj: Aliance pro energetickou
soběstačnost)

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Využití dešťové vody
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že dešťová voda může v budově nahradit až 50 % spotřeby pitné vody?
Dešťová voda vyniká tím, že je měkká, neobsahuje chlor a je chudá na soli. Od nepaměti zavlažuje naše lesy,
pole i zahrady. Z okolí našich domů ji ale máme stále tendenci odvádět pryč, i přesto že se v poslední době
stále častěji potýkáme s problematikou sucha a horka. I proto by naším hlavním cílem mělo být dešťovou
vodu zadržovat. Buď v zeleni, která výrazně přispívá k ochlazování okolního prostředí nebo ji můžeme zachytit v nádrží a zavlažovat s ní v době sucha či ji využít ke splachování toalet a tím navíc šetřit náklady na
pitnou vodu.

d Dešťová místo pitné
Průměrná spotřeba pitné vody na osobu je u nás 100 litrů denně. Je žádoucí ji využívat na pití, vaření či
tělesnou hygienu. Zalévat, splachovat WC, prát či mýt auto však můžeme vodou srážkovou, která je pro tyto
potřeby dostačující. Nahradit tím můžeme až 50 litrů kvalitní pitné vody denně a navíc tím šetříme i svoji
peněženku. Průměrná cena 1 000 litrů pitné vody v České republice (vodné i stočné) se totiž pohybuje okolo
85 Kč. Nahrazením zmiňovaných 50 litrů pitné vody každý den tak můžete ušetřit 1 500 Kč na osobu za rok.

Pro praní se dokonce měkká dešťová voda hodí mnohem
více, protože se v ní lépe rozpouští prací prášek i špína.

d Jak vodu zachytávat?
Majitel pozemku se nejprve musí rozhodnout, odkud bude srážkovou vodu jímat. Pokud ze střechy, je nutné
vybudovat kvalitní sběrný systém okapů, které vodu svedou do nádrže. V případě využití vody ze svahu je
potřeba vybudovat drenážní systém.
Dále si majitel musí rozmyslet, zda jímku na vodu umístí na povrch či pod zem a k jakým účelům vodu bude
používat. Velikost nádrže se řídí podle průměrného úhrnu srážek v lokalitě, podle velikosti sběrné plochy
a podle počtu členů, kteří vodu využívají.

V Otevřené zahradě vodu svážíme důmyslným systémem do speciální jímky na dešťovou vodu a následně
touto vodou zavlažujeme zahradu, když je třeba. (Zdroj: Aliance pro energetickou soběstačnost)
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d Venku nebo v domácnosti
Výše nákladů na vybavení potřebné pro využití dešťové vody se odvíjí od způsobu, jakým chcete vodu upotřebit. Pokud chcete zalévat záhony či trávník nebo mýt auto, stačí si pořídit pouze zásobní nádrž doplněnou filtrem pro zachytávání listů a čerpadlo, vejdete se do 10 000 Kč. Pokud byste srážkovou vodou chtěli
i splachovat či ji využívat pro praní, je nutné ji oddělit od rozvodů vody pitné. Nejlepším řešením je pořízení
automatické jednotky pro využívání pitné a dešťové vody. Cena se pohybuje okolo 150 000 Kč u rodinného
domu, u bytové jednotky je to zhruba 4x tolik.

d Zelená na střeše
Možností zadržení srážkové vody na pozemku je i zelená střecha, která zároveň upravuje odtok dešťové vody,
čímž snižuje přetíženost veřejných kanalizací.
Kromě akumulační funkce vegetační střechy disponují i funkcí ekologickou,
estetickou a ochrannou.
d nahrazením betonových a zpevněných ploch rostlinami zvelebují okolní
prostředí
d podílí se na čištění vzduchu, zachytávají prach
d zvyšují ochranu proti hluku
d chrání izolaci před mechanickým poškozením
d regulují teplotu a vlhkost okolí
d a další.
Jejich výstavba se využívá jak ve městech, kde ubývá prostoru pro vysazování
veřejné zeleně, tak u rodinných domů. Obrázek názorně ukazuje, že zelená
střecha v Otevřené zahradě si i v polovině léta udržuje nízkou teplotu v porovnání se střechami v okolí.

d Místo tašek zahrada

Plochá střecha,
asfalt, 55 °C

Plochá střecha
s fotovoltaickou
elektrárnou, 40 °C

Šikmá střecha,
pálená taška, 60 °C

Vodní plocha, 60 °C
Betonová plocha,
50 °C

Plochá střecha,
asfalt, 55 °C

Zeleň, 25 °C

Zelená střecha může být tvořena různými formami rostlinstva - trávníky,
trvalkami, dřevinami, sloužit může i jako místo pro odpočinek a relaxaci. Při
výběru druhů je důležité přihlédnout k podmínkám stanoviště a k nárokům
rostlin.
Nutné je zajistit kvalitní podloží potřebné pro správný vývoj rostlin, které se
skládá z pěti základních vrstev:
d hydroizolační vrstva střešního pláště
d ochranná vrstva proti prorůstání kořenů
d drenážní vrstva pro odvod přebytečné vody
d filtrační vrstva zabraňující vyplavování jemných částic ze substrátu
d substrát

Zelená střecha,
25 °C

Rozdíl teplot zelené střechy
a okolního prostředí
v Otevřené zahradě.
Termosnímek byl pořízen
29. 8. 2016 ve 14 hodin
při venkovní teplotě 28 °C
a vlhkosti vzduchu 36 %.
(Zdroj: Archiv Nadace
Partnerství)

d Zkušenosti z Otevřené zahrady
V Otevřené zahradě svádíme srážkovou vodu ze střech a svahu zahrady do nádrže o objemu 30 m3, která se
nachází pod terasou. Kromě splachování v budově C jí navíc zavlažujeme zahradní prostory. Obrázek porovnává spotřebu pitné a srážkové vody v budově C za rok 2017. Používáním dešťové vody jsme ve zmíněném
roce ušetřili více než 60 % pitné vody v areálu. Přičemž návratnost investice na vybudování (cca 350 000 Kč)
je při intenzivním administračně-vzdělávacím procesu velmi rychlá, jedná se o 10 let.
U zelených střech, umístěných v Otevřené zahradě, sledujeme různé faktory, které následně hodnotíme a porovnáváme. Naměřené hodnoty teploty 10 cm pod povrchem u zelené střechy
na budově C například jasně dokazují, že v létě i v zimě kladně ovlivňuje teplotní
stabilizaci budovy. V létě je teplota 10 cm pod povrchem o 8 °C nižší než teplota
okolního prostředí, v zimě dosahuje teplota 10 cm pod povrchem o 7 °C více
než je teplota okolního vzduchu. Zelená střecha na naší budově C snižuje
náklady na vytápění a ochlazování budovy.
Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Tepelná čerpadla
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že tepelná čerpadla se řadí mezi ekologické zdroje energie,
která dokážou ušetřit až 80 % nákladů na vytápění a chlazení?
Tepelná čerpadla umožňují odebírat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na
vyšší teplotní hladinu a následně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo dokáže
vyrobit až 5x víc energie na topení, než kolik samo spotřebuje.

d Jak fungují?
Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: kompresor, tepelný výměník (kondenzátor), expanzní ventil a výparník.
Energie odebraná z venkovního prostředí (primární okruh s nemrznoucí směsí) je odvedená do výparníku
tepelného čerpadla, kde předá svou energii (teplo) chladivu, které koluje uvnitř zařízení. Zahřátím chladiva
dojde k jeho odpaření. Páry jsou následně stlačeny kompresorem na vysoký tlak. Prudkým stlačením plynného chladiva dojde k jeho ohřátí (fyzikální princip komprese) až na 80 °C. Plynné chladivo o vysoké teplotě
a tlaku putuje do tepelného výměníku (kondenzátoru), kde dojde k jeho zkapalnění a předání tepla do topného systému (sekundárního okruhu). Z tepelného výměníku putuje kapalné chladivo přes expanzní ventil (ve
kterém dojde ke snížení tlaku
chladiva a k ochlazení) zpět
do výparníku, kde se znovu
ohřeje energií odebranou
z venkovního prostředí. Tím je
cyklus uzavřen.
Na stejném principu pracují všechna tepelná čerpadla
odebírající teplo ze vzduchu. Jak je ale možné ohřívat
chladivo vzduchem, která má
například –20 °C? Jednoduše, chladivo musí mít teplotu
třeba –25 °C a teplejším vzduchem s –20 °C, ho dokážeme
ohřát o několik stupňů výše.
Samozřejmě že při takto nízkých teplotách již není tepelné
čerpadlo tak účinné, ale princip tepelného čerpadla stále
funguje a tepelné čerpadlo
stále topí.
Princip tepelného čerpadla (Zdroj: www.cne.cz)

d Typy tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla se rozdělují podle prostředí (primární okruh), ze kterého odebírají energii – ze země, vody
nebo vzduchu a podle toho čím čerpají energii.
Vzduch/voda
Zdrojem energie je okolní prostředí.
Výhody: Nejlevnější ze všech typů a lehce realizovatelné i v obtížných podmínkách (např. při nedostatečném
prostoru na plošný kolektor).
Nevýhody: S klesající venkovní teplotou se zhoršuje účinnost. Nutnost venkovní jednotky s ventilátorem,
která je konstrukčně složitější.
Země/voda s plošným kolektorem
Zdrojem energie je plošný kolektor umístěný ve výkopu v hloubce 1,2-1,5 m.
Výhody: Stabilnější teplotní podmínky (stabilní topný faktor v průběhu celého roku) v porovnání se
vzduchovým tepelným čerpadlem a zároveň levnější provedení plošného kolektoru než vrtu.
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Nevýhody: Potřeba dostatečné plochy pro instalaci plošného kolektoru. V případě nedostatečně nadimenzovaného kolektoru může dojít v průběhu let k únavě podloží tzn. zamrznutí kolektoru.
Země/voda se svislým zemním vrtem
Zdrojem energie je zemní vrt nebo soustava zemních vrtů, která obvykle dosahuje hloubky až 200 m a průměr 165 mm.
Výhody: Zemní vrty nabízí stabilnější teplotní podmínky. V letním období umožňují pasivní chlazení.
Nevýhody: Větší investiční náklady na tepelné čerpadlo a zemní vrty.
Voda/voda
Zdrojem energie může být voda z povrchové nebo podzemní vody.
Výhody: Podzemní voda má stabilní teplotu 8-10 °C. V případě geotermální vody může teplota dosahovat
i nad 30 °C.
Nevýhody: Malý výskyt vhodných vodních zdrojů. Nutnost ověření vydatnosti.

d Topný faktor
Topný faktor je základním parametrem účinnosti samotného tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným
teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší je topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Čím je
nižší potřeba teploty topné vody, tím je topný faktor vyšší – proto je výhodnější podlahové topení, kterému
stačí nižší teplota vody než radiátorům.
V praxi se setkáte se dvěma druhy topných faktorů:
COP (Coefficient Of Performance) udává hodnoty konkrétních aktuálních laboratorních podmínek.
SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) vyjadřuje průměrnou hodnotu za celou topnou sezónu.
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) udává průměrný sezónní topný faktor za rok.

(Zdroj: www.cne.cz)

d Ekonomika pro rodinný dům
Tepelná čerpadla se hojně instalují v rodinných domech především jako náhrada vytápění elektřinou nebo za
zdroje na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej, atd.) Výhodou oproti vytápění elektřinou je 2,5 až 4 násobně
nižší spotřeba elektrické energie, výhodou proti tuhým palivům je komfort provozu. Velikost úspory závisí na
sezónním topném faktoru SPF, který se liší podle typu primárního zdroje (země, vzduch a voda) a také na
otopné soustavě (radiátory, konvektory, podlahové a stěnové vytápění). Nejlepšího sezónního topného faktor
lze dosáhnout u tepelného čerpadla voda/voda s podlahovým vytápění bez přípravy teplé vody. Vhodných
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zdrojů pro tento typ není v České republice mnoho. Daleko častěji se tedy instalují
tepelná čerpadla země/voda nebo vzduch/voda. Z ekonomického a technického hlediska je třeba vždy posoudit, jaká instalace je pro daný dům nejvhodnější. Další výhodou pro domácnosti je tarif (pro tepelné čerpadlo) D55d nebo D56d platný pro celou
domácnost, tedy i pračku, televizi, ledničku, atd. Toto přináší do rodinného rozpočtu
další nemalou úsporu za ostatní elektrickou energii.

d Naše zkušenosti
Soustava 4 tepelných čerpadel IVT Premiumline EQ E17 o celkovém výkonu 68 kW, je
napojena na soustavu osmi hlubinných vrtů o celkové délce 905 m, spotřebuje ročně
cca 20 MWh elektrické energie a vyprodukuje 5-6x více energie na topení a chlazení.
Roční náklady na provoz včetně údržby jsou cca 60 000 Kč. Investice do systému hlubinných vrtů a technologie byly 3,1 milionu Kč.

Tepelná čerpadla v technické místnosti
Nadace Partnerství (Zdroj: Aliance pro
energetickou soběstačnost)

Investiční vícenáklady oproti klasickému způsobu topení/chlazení (plynové topení
a chladící zařízení) byl 1 milion Kč a provozní náklady by se zvýšily ze 60 000 Kč na
200 000 Kč. Návratnost investice je tedy kolem sedmi let při životnosti technologie
tepelných čerpadel 20–25 let.

Tepelné čerpadlo

15 000

Topení, chlazení,
ohřev TUV

12 000
9 000
6 000
3 000

Leden

Únor

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

Říjen Listopad Prosinec

Graf spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla v porovnání s výrobou energie na topení, chlazení
a ohřev teplé užitkové vody. (Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)
Uvažujete o tepelném čerpadle? Pro případnou konzultaci se na nás můžete obrátit, s touto problematikou
máme více než pětiletou zkušenost.

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Zeleň ve městě
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že mladý strom může v létě skrze své listy
odpařit až 48 litrů vody?
Klimatické změny s sebou přinášejí mnoho negativních důsledků (vlny veder, sucho, pokles hladiny podzemní
vody, přívalové srážky, povodně), které se objevují už i v našich městech a snižují jejich obyvatelnost, produktivitu práce, ohrožují zdraví citlivějších skupin obyvatel a způsobují nečekané škody. Jednou z priorit městského plánování v následujících letech by tedy mělo být zvyšování odolnosti (resilience) měst vůči těmto jevům,
čehož lze docílit například poskytnutím většího prostoru pro zeleň.
Parky, aleje, zelené vnitrobloky, trvalkové záhony, travnaté plochy, zelené stěny, zahrádky, ale i městská divočina pomáhají vytvářet příjemné mikroklima. Zeleň přispívá k zvlhčování vzduchu a ochlazování okolního
prostředí, zadržování dešťové vody, zachytávání prachu, snižování hluku, koruny vzrostlých stromů poskytují
stín a v neposlední řadě působí pozitivně na lidskou psychiku.

d Zeleň a tepelný ostrov města
V posledních letech se i v našem mírném podnebí setkáváme s vlnami veder, kdy se zpevněné tmavé povrchy
(souvislá zástavba, ulice, střechy apod.) rozpalují až na teplotu kolem 70 °C. Pobyt na sídlištích či v některých
částech centra se stává po několik týdnů nesnesitelným a ochlazení nepřichází ani v noci (tropické noci,
kdy teplota neklesne pod 20 °C). Ve městech vzniká tzv. tepelný ostrov. V zástavbě je až o 5 °C tepleji než
v jejím okolí. Není náhodou, že v těchto obdobích rádi nalézáme úkryt pod korunami stromů. Zastíněním
a přirozeným výparem vody z listů totiž výrazně snižují okolní teplotu (ve dne až o 3 °C). Také větší zelené
plochy přispívají k ochlazení rozpáleného města. Na rozdíl od betonu nebo asfaltu se díky výparu vody přes
den méně zahřívají a v noci zase rychleji ochlazují. „Klimatizační“ efekt pak mohou ve městech ještě doplnit
zelené střechy, zelené fasády či porostlé zdi.

d Zeleň a zadržování vody
Sucho, ale i povodně ve městech spolu souvisí. Nepropustné povrchy jako silnice,
chodníky, parkoviště neumožňují zasakování ani akumulaci prudkých dešťových
srážek. Zároveň urychlují jejich odtok, což způsobuje snižování hladiny spodních
vod a dlouhotrvající sucho. Ve srovnání s nimi zelené plochy zadržují dešťovou vodu
v půdě a při bleskových srážkách předcházejí rozvodnění vodotečí a ulevují náporu
na městskou kanalizaci.

d Kam s ní?
Jak dostat více zeleně do měst, kde se často potýkáme s nedostatkem místa (např.
kvůli inženýrským sítím) a zároveň s konkurencí další městské infrastruktury (zvyšující se poptávka po parkovištích, cyklostezkách apod.)? Kromě parků a městských lesů
se nabízí tyto možnosti:

Termosnímek Otevřené zahrady ukazuje,
jak dokáží stromy, travnaté plochy i zelená
střecha ochladit své okolí na rozdíl od
sousedního parkoviště či střech přilehlých
domů. (Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

1. Maloplošná zeleň
Prostory v okolí domů či ve vnitroblocích je možné využít k výsadbě stromů či keřů s vysokým vzrůstem
(pokud tomu brání například podzemní garáže či různé vestavby). Nejenže díky tomu vznikne příjemný
prostor pro pobyt a hraní, ale dojde také snížení denních i nočních teplot v parných dnech.
2. Travnaté či květinové záhony
Travnaté či luční pruhy podél ulic by měly být minimálně 2 metry široké, aby byl jejich dopad na mikroklima
znatelný. Kromě toho, že plní estetickou funkci, umožňují přirozené zasakování dešťové vody a následně její
postupné vypařování. Tento efekt se ještě umocní, pokud se jde o tzv. infiltrační pásy, které lokálně vsakují
vodu a zadržují ji až do jejího opětovného využití (např. při závlaze zeleně). Jedná-li se o květnaté záhony,
poskytují navíc potravu pro opylující hmyz. Nevýhodou je náročnější údržba v podobě kosení, pletí, závlahy
v období sucha či znečištění odpadky a psími exkrementy.
3. Tramvajová kolejiště
Zpevněnou plochu tramvajových kolejišť můžeme nahradit trávníkem či rozchodníky, a tak se bude díky
odpařování vody v létě méně zahřívat. Každý čtvereční metr takového kolejiště pak teoreticky může ochladit
44 000 m³ vzduchu o 10 °C.
–1–

4. Spontánní zeleň
Nejméně náročným opatřením je nechat volný průchod bujení vegetace v místech,
kde je to možné a vhodné („městská divočina“). Přirozený proces lze urychlit vložením
startovacích semínek do půdy. Výhodou je, že spontánní zeleň se v létě nezalévá, což
šetří náklady. Pokud vyschne, přicházíme sice o ochlazování výparem, avšak stínění
půdy a tvorba rosy na suché vegetaci pokračuje. Problémem může být nežádoucí
využití takovéto plochy k ukládání ilegálního odpadu či rozmnožení invazivních druhů
rostlin (na našem území například typicky bolševník velkolepý či křídlatka).
5. Zelené zdi a fasády
Patří sem jak celoplošně porostlé samostatně stojící zdi (např. protihlukové zdi,
hrazení, ploty), tak ozeleněné fasády domů. Po nich se pak mohou rostliny plazit
směrem od země, či je mohou plošně tvořit speciální závlahové květináče. Kromě
ochlazování okolního prostředí (fasády zároveň lehce tepelně izolují v zimě), přispívají ke snižování hluku u silnice či odrazu zvuku ve vnitroblocích. V ulicích, kde není
prostor pro plnohodnotnější zeleň, se osvědčily i popínavé rostliny u sloupů veřejného osvětlení nebo na zastřešení pro popelnice.

Travnatý tramvajový pás na ulici
Nové sady v Brně.
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

6. Zelené střechy
Více o zelených střechách a jejich pozitivních přínosech pro městské mikroklima se
dozvíte v listu číslo 3.
7. Městské zahradničení (tzv. urban gardening)
Plochy ponechané ladem či dočasně nezastavěná území mohou posloužit k rozvoji komunitního městského zahradničení, kde si mohou obyvatelé vypěstovat ovoce
a zeleninu pro vlastní spotřebu. Komunitní zahrady přispívají ke zvyšování odolnosti
města vůči klimatickým extrémům a zároveň uspokojují zvyšující se poptávku po
lokálních potravinách z blízkého a známého zdroje.
8. Mobilní zeleň
V místech, kde není prostor pro výsadby stromů a keřů, se využívá mobilní zeleň
v přenosných květináčích. Jejich pozitivní vliv na mikroklima (zastínění, chlazení výparem) závisí na velikosti rostlin. Jelikož chybí kontakt se zemí, vyžadují intenzivní
péči a závlahu.

Zeď porostlá popínavou rostlinou
na ulici Oblá v Brně ochlazuje prostředí
a zároveň tlumí hluk.
(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

d Přizpůsobení se novým podmínkám
Při zakládání nové zeleně musíme zohlednit, že se kvůli změně klimatu mění také podmínky pro vegetaci ve
městech. Problematická je zejména kumulace tepla ze zpevněných povrchů, sucho, prašnost, vyšší výskyt
škůdců a konkurence v podobě invazivních druhů. Proto je potřeba volit vhodné druhy rostlin, které se s nastupujícími podmínkami snadněji vyrovnají. Patří mezi ně například javor babyka, dřín obecný, hlohy atd.

d Jak ochlazuje zeleň v Otevřené zahradě
Ať už se jedná o travnaté plochy, stromy a keře, vyvýšené záhony, zelenou střechu a fasádu, či kořenové jezírko, Otevřená zahrada přispívá k ochlazování městského prostředí. A protože nás zajímala konkrétní data,
rozhodli jsme se ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně monitorovat vodní bilanci zelené střechy
a také instalovat na čtyři mladé stromy (javory o výšce 8 metrů) přístroje, které vyhodnotí jejich „klimatizační“ efekt. Na těchto stromech měříme s pomocí metody tepelné bilance kmene jejich transpirační proud
(přesun vody směrem od kořenů k listům, odkud se následně vypaří). Princip této metody spočívá v zahřívání
části kmene elektrickým proudem z baterie a následném měření teplotního rozdílu mezi zahřívanou a nezahřívanou částí.
V červnu 2017, kdy panovalo velmi teplé léto, se průměrná denní transpirace u měřených stromů pohybovala
mezi 40-48 litry za den. Dohromady pak tyto stromy transpirovaly celkem 3 685 litrů vody za celý
měsíc červen. Nebýt přítomnosti těchto stromů, sluneční energie by ohřívala městský
povrch, zvyšovala teplotu vzduchu, a tak přispívala ke vzniku městského tepelného
ostrova.

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Kontaktujte nás na
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: +420 515 903 111

d Solární panely
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Víte, že u dobře navržených solárních fototermických systémů lze
v letních měsících dosáhnout až 90% pokrytí nákladů na ohřev vody?
A v ročním průměru pak až 75 %?
d Jak solární panely fungují?
Na absorpční ploše se zachycují pod speciálním solárním sklem plochého solárního
kolektoru sluneční energii, která se přemění na energii tepelnou. Z absorpční plochy
je teplo odváděno do sběrných trubek vedoucích do výměníku tepla, ve kterém dochází k akumulaci již vytvořené tepelné energie. Od jara do podzimu je běžné, když v
odpoledních hodinách dosahují teploty až 70 °C. V podzimním a zimním období pak
solární systém funguje v režimu předehřevu, kdy přispívá k omezení nákladů na ohřev
tím, že vodu dokáže předehřát na 30–40°C. Konvenčním způsobem (elektrickým topidlem, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva) je pak voda dohřívaná na požadovanou teplotu 55 °C. Dohřev je realizován pouze v horní části solárního zásobníku,
čímž je zajištěna jeho energetická hospodárnost.
Z důvodu pravidelného střídání ročních období a rozdílnou dobou slunečního svitu
v jednotlivých dnech, je tuto tepelnou energii nutné efektivně kumulovat a využívat
tak její možnosti i v době nepříznivých podmínek. Proto je velmi důležité celý systém správně nadimenzovat v závislosti na očekávané spotřebě (TUV, vytápění, ohřevu
bazénu). Tento fakt se neodráží jen v pouhém počtu solárních kolektorů (přepočtených
na m² kolektorové plochy), ale i v jejich umístění a natočení, velikosti zásobníku, izolaci potrubí, kvalitní regulaci a vhodných regulačních prvcích.

Solární kolektory v areálu Otevřené
zahrady s letních měsících dokážou pokrýt
až 100 % nákladů na ohřev teplé užitkové
vody. (Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

1. solární kolektor
2. zásobník s tepelným výměníkem
3. přívod studené vody
4. odběr teplé vody
5. oběhové čerpadlo
6. automatická regulace
7. expanzní nádoba
Schéma solárního systémů.
(Zdroj: oze.tzb-info.cz)

d Proč zvolit solární systém?
d Levné řešení ohřevu teplé vody
d Úspora až 75 % nákladů na ohřev teplé vody
d Oficiální prognózy Evropské unie potvrzují nezadržitelný růst cen až do roku 2030
d Dlouhá životnost panelů – 30 let
d Celoroční funkčnost – celoroční zdroj energii ze slunce zdarma
d V zimě nahřívá na 40 °C v létě na 70 °C
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d Nejčastější typy solárních kolektorů
V solárních kolektorech se nejčastěji jako teplonosná látka používá kapalina,
ve formě vody, nemrznoucí směsi vody a propylenglykolu.
Solární kolektory lze rozdělit podle řady hledisek. Podle konstrukce je dělíme
na ploché, trubicové a koncentrační.

Příklad plochého nekrytého kolektoru,
které se používá na vyhřívání bazénů.
(Zdroj: oze.tzb-info.cz)

Jeden z nejrozšířenějších typů plochých krytých
kolektorů se podle výplně dělí na atmosferický
nebo vakuový. (Zdroj: oze.tzb-info.cz)

Ve speciálních průmyslových
provozech, kde je potřeba vysoká
účinnost a teploty nad 100 °C,
se používá trubkový dvojstěnný
kolektor. (Zdroj: OPC)

d Spotřeba energie na ohřev vody v budově B (rok 2017)
V budově B ohříváme vodu pomocí elektrické energie (Boiler). V létě nám
s ohřevem pomáhá solární systém o výkonu 9 kW, který snižuje spotřebu
energie na polovinu. Cirkulaci mezi solárním systémem a akumulační nádobou zajišťuje oběhové čerpadlo (Solar Pump). V budově C ohříváme vodu
pomocí tepelných čerpadel, které dokáží stejné množství vody v celoroční bilanci ohřát 5x účinněji.

Solar Pump
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Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

Říjen Listopad Prosinec

(Zdroj: Archiv Nadace Partnerství)

Inspirujte se v Otevřené zahradě
Ing. Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
e-mail: vlastimil.rieger@nap.cz
telefon: +420 775 424 701

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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