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Úvod  

 

Zaujal mě článek, který se týká fasády ze slunečních panelů, jelikož jezdím autobusem kolem 

těch panelů, které jsou postaveny na poli. Mně osobně by se spíše hodily na obložení fasády. 

Fotografie jsem pořídila z autobusu, bylo docela těžké panely zachytit za jízdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1- Fotovoltaická elektrárna Struhařov 

Obr. 2 - Fotovoltaická elektrárna Struhařov 
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Fasáda školy- Liberta Solar 

Fasáda školy vyrábí elektřinu ze slunečních paprsků. 

Na Technické univerzitě Etelä-Kymenlaakso ve Finsku studuje asi 500 studentů. Nejnovější 

budova kampusu je známá jako křídlo A – byla postavena v roce 2014 na místě dřívější 

budovy, která byla zbourána, protože nebyla pro daný účel vhodná. Novou třípatrovou 

budovu navrhl architekt Ulla Hovi a obsahuje prostory pro skupinovou práci a školní 

shromáždění. Na horní části skleněného obložení na jižní straně byly použity fotovoltaické 

panely Liberta Solar, které přeměňují sluneční paprsky na elektřinu. Samotný nápad, aby byla 

fasáda schopná využívat energii, vzešel od projekční skupiny, jejíž zásadou bylo využít při 

výstavbě nové budovy obnovitelné zdroje energie. 

 

 

Ideální pro moderní designový sloh  

Architekt Ulla Hovi si myslí, že panely Liberta Solar jsou ideální pro téměř všechny stavební 

projekty včetně dřevostaveb a rekonstrukcí starých budov. Jsou ideální pro moderní 

designový sloh. Použití panelů závisí na architektonickém modelování budovy, poloze 

obložení a stavu budovy z hlediska světla. Použití panelů Liberta Solar v obložení usnadňuje 

využití běžných skleněných panelů ve třech částech obložení budovy, které zůstávají ve stínu. 

Obr. 3 - Pohled na fasádu z jižní strany 
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Panely Liberta Solar jsou vhodné nejen pro veřejné budovy, ale i pro komerční zařízení, kde 

lze produkovanou energii využít k jejich osvětlování, řízení mikroklimatu, ohřevu vody atd. 

Solární panely na střeše jsou obvykle tím prvním, co vás napadne, když přemýšlíte o sluneční 

energii. Obložení nové budovy kampusu Hamina je však uceleným stavebním řešením. Není 

možné říci, kde končí na fasádě sklo a začínají panely Liberta Solar. 

 

Postaveno podle slunce  

Jižní strana fasády budovy má sklon a je navržena tak, aby obložení vyrábělo nejvíce 

elektřiny na jaře a na podzim. 

Integrace panelů Liberta Solar do konstrukce vyžaduje v porovnání s běžnými skleněnými 

nebo kovovými panely podrobnější řešení ve stádiu projektu. Integrace panelů do 

nakloněného povrchu byla prý nejnáročnější částí projektu. 

 

 

 

 

Působivá funkce zvyšující hodnotu  

V zamračeném dnu na začátku října obložení vyrobilo překvapivé množství okolo 7 kWh 

elektřiny. Elektřina se přivádí do vlastní elektrické sítě školy. V žádné fázi nedochází ke 

ztrátě energie, protože klimatizace a osvětlení vyžadují elektřinu neustále, tedy i v létě,” říká 

Ilpo Kerttula. 

Budova není jen působivá, ale investice do využití obnovitelných zdrojů energie také zvyšuje 

její hodnotu. 

  

Obr. 4 - Pohled na fasádu ze západní strany 
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Liberta Solar  

Fotovoltaický systém Liberta Solar je plně integrovatelný do fasády, používá neviditelné 

upevňovací prvky a díky své rovnoměrné barevnosti působí moduly PV, na rozdíl například 

od panelů z krystalického křemíku, esteticky příjemně. Nejsou viditelné žádné kabely ani 

otvory ve stěnách, vše se nachází v prostoru za panely.  

Fasáda se solární kazetou má podobnou skladbu jako fasáda se standardní kazetou Liberta. 

Fasáda je předem připravena, instalace v terénu je tedy rychlá a snadná. 

FV moduly jsou založeny na technologii tenké fólie CIGS (Copper Indium Gallium 

Diselenide), která není závislá na slunečním teple, ale jen na slunečním záření, což umožňuje 

výrobu energie i při zamračeném počasí nebo za krátkých letních nocí v severských oblastech. 

V zasněžených oblastech a blízko u vody zvyšuje systém svůj výstup díky odraženým 

paprskům. 

 

 

Liberta Solar je architektonicky působivý fasádní systém, který přemění sluneční záření na 

elektrickou energii. 

Je vhodná jak na novostavby tak rekonstrukce. Může být použita na kancelářských, 

komerčních, průmyslových či bytových stavbách.  

Solární fasáda je ekologicky udržitelná a splňuje globální potřebu energie z obnovitelných 

zdrojů. 

Modulární výkon fotovoltaické fasády Liberta Solar je 90 Wp (120 Wp/m
2
).  

 

Obr. 5 - Detail fasády 
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Jako plně integrované řešení je nákladově nejefektivnější volbou pro plně prosklené průčelí, 

které vyrábí energii ze slunce. 

Doba návratnosti je závislá na mnoha faktorech, včetně tarifů, slunce a povětrnostních 

podmínek, geografického umístění a místních cen energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Další příklad solární fasády 

Obr. 7 - Příklad fotovoltaických panelů umístěných kolem oken 
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Efektivitu solárních panelů zvýší sprej  

z mořských řas  

Současná technologie dokáže proměnit u klasických komerčně dostupných solárních článků 

v elektřinu jen okolo 25 % světla. 

 

 

Tým Swedish Algae Laboratory chce vylepšit výkon panelů pomocí jednobuněčných rozsivek 

(druh mořských řas), které jsou nejrozšířenějším typem fytoplanktonu. Podstatné je to, že jsou 

rozsivky schované uvnitř porézní schránky z oxidů křemíku a těmito póry do buňky cestují 

nejen živiny, ale i světlo, které používají pro proces fotosyntézy. 

Nanopóry rozsivek jsou z hlediska vedení světla natolik dobré, že lze jejich schránky použít 

jako jakýsi akcelerátor i pro solární panely. Švédští vědci ze SAL vyvinuli speciální techniku, 

která umožní aplikovat schránky rozsivek třeba ve formě spreje, který na panelech vytvoří 

speciální film, jenž sníží odrazivost a více příchozího světla soustředí právě do samotných 

fotovoltaických buněk. 

V laboratorních podmínkách tento postup zvýšil efektivitu přeměny světla v elektřinu 

u současných panelů až o 4 %. 

Ještě lepší výsledky švédští vědci spatřují u příští generace solárních článků, kterou budou 

vyrobené pomocí technologie DSSC, kdy účinnost může vzrůst dokonce až o 60 %. 

Hlavní rozdíl mezi DSSC a klasickými solárními články spočívá v koncepci – jádrem je 

polovodičová struktura potažená barvivem mezi světlocitlivou diodou a elektrolytem, tzv. 

Grätzelův článek. Barvivo v tomto článku je tvořeno nanočásticemi, které jsou efektivnější 

pro přeměnu světla s nižší energií na elektrickou energii, než klasické čistě křemíkové solární 

články. 

Obr. 8 - Odraz slunce ve fotovoltaickém panelu 

http://www.solarninovinky.cz/?technologie/panely
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DSSC článek zachycuje lépe světlo, dopadající pod malým úhlem a nedochází u něj k poklesu 

kapacity s časem. Je na rozdíl od klasických křemíkových článků průhledné, což je výhodné 

z hlediska estetického a architektonického využití. Příznivý pro ně je i poměr výkonu a 

výrobní ceny. 

 

Integrace kolektoru do fasády 

Fasádní solární kolektor představuje běžný plochý selektivní kolektor instalovaný přímo na 

fasádu budovy bez tepelného oddělení absorbéru od vrstvy tepelné izolace fasády, např. ve 

formě větrané vzduchové mezery. Solární kolektor je tak tepelně svázán přímo s konstrukcí 

fasády (viz obr. 9). 

 

Integrace do fasády přináší několik základních výhod v porovnání s kolektory instalovanými 

samostatně mimo obálku budovy (před obálkou, na nosné konstrukci na skloněné nebo rovné 

střeše). Kromě základní funkce solárního kolektoru slouží fasádní kolektor i jako ochranná 

vrstva fasády před atmosférickými vlivy a částečně zlepšuje tepelné vlastnosti stavební 

konstrukce budovy díky k pasivním tepelným ziskům od kolektoru v otopném období. Kromě 

toho je fasádní kolektor esteticky přijatelným řešením, zatímco kolektorové pole instalované 

na nosné konstrukci na střeše (ploché, šikmé) vytváří na budově často cizorodý prvek 

(průmyslový vzhled budovy). 

Kolektor integrovaný do fasády vykazuje v porovnání se samostatně instalovaným 

kolektorem s optimálním sklonem 45° nižší součinitele přestupu tepla, zvláště u volného 

proudění ve vzduchové mezeře mezi zasklením a absorbérem (snížení přibližně na 80 %), 

u proudění způsobeného větrem (na 60-80 %) a významné snížení součinitele prostupu tepla 

zadní a boční části kolektoru v závislosti na tepelné izolaci fasády. Integrace přináší 

Obr. 9 - Fasádní solární kolektor 
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kvalitativní zlepšení energetické účinnosti přeměny slunečního záření a výrazně nižší tepelné 

ztráty při zvýšeném teplotním rozdílu mezi kolektorem a okolním vzduchem. 

Na fasádní kolektor (90°) dopadne za rok sice o 30 % méně sluneční energie v porovnání 

s optimálním sklonem 45° v podmínkách České republiky, ale Profil slunečního ozáření je 

u fasádního kolektoru během roku relativně rovnoměrný a více odpovídá profilu potřeby tepla 

pro teplu vodu. 

SOUČASNÝ STAV  

Integrace solárních kolektorů do fasády nemá v České republice zatím výraznou tradici. 

Z velkoplošných instalací jsou známy pouze dvě instalace (Dům sociální péče v Mariánských 

horách v Ostravě, SOU v Břeclavi). 

 

 

Vyrábět energii mohou i luxfery 

Univerzita v Exeteru vyrobila skleněné solární bloky, známé jako luxfery. 

 

Obr. 10 – Stěna z luxfer se solárním článkem 

Každá skleněná cihla přitom působí tak aby dopadající sluneční záření koncentrovala do 

několika zabudovaných solárních článků, a tím umocnila jejich výkon. Není to náhrada 

klasických cihel, je to jejich funkční doplnění, 

Energie pak může zajišťovat denní spotřebu v domě, nebo sloužit třeba k nabíjení 

elektromobilů,“ Na trhu budou přístupné už v první třetině roku 2018. 
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Vedoucí výzkumu BIPV zmiňuje, že vysoký potenciál solárních skleněných cihel vidí 

i v infrastruktuře měst, například na stavbách budoucích železničních stanic nebo 

autobusových zastávek.  

 

 

Závěr 

Myslím si, že solární fasádu si však zatím mohou dovolit jen ti, co mají dostatečné finanční 

prostředky, např. školy, firmy a velké budovy. 

Podle prognózy však poroste produkce solárních panelů a průměrná cena na jeden watt 

výkonu bude ze současných 1,30 dolaru klesat, takže se fovoltaické panely stanou 

dostupnější. 

 

 

Například za Fotovoltaický panel IBC PolySol 260CS bychom zaplatili 4 840 Kč (jeden 

z nejlevnějších panelů o ploše 1,5 m
2
, dosahuje výkon 260 Wp) 

 

Fotovoltaika se mi zdá jako dobrý nápad, ale určitě ne na poli. Líbí se mi jako fasáda na 

domech a nebo dokonce třeba i na balkonech! 

Obr. 11 - Fotovoltaický panel 
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A na balkonech se mi fotovoltaické panely líbí nejvíce. 

 

 

 

 

  

Obr. 12- Fotovoltaické panely na balkonu 

Obr. 13- Fotovoltaické panely na balkonech 
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