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1. Úvod 

 

Každý z nás by si jistě přál bezstarostné bydlení s co nejnižšími náklady na stavbu 

i budoucí provoz domu, proto je důležité pečlivě zvážit volbu topení, které bezesporu 

činí velkou část těchto nákladů. Nezbytné je posouzení hned několika kritérií, jako je 

pořizovací cena, efektivní provoz, uživatelské hledisko a v neposlední řadě provozní 

náklady. Pro snížení každoročních účtů za energii na vytápění je potřeba minimalizovat 

tepelné ztráty domu. Také výběr vhodného zdroje tepla může přinést významné 

provozní úspory. Bakalářské práce se zabývá právě touto problematikou. 

 

 

2. Zhodnocení rodinného domu 

 

2.1 Popis rodinného domu 

 

Rodinný dům se nachází v městě Kravaře u Opavy. Jedná se o domek 

zrekonstruovaný před osmi lety. Dispoziční řešení je naznačeno v příloze č.1 a 2. Dům 

je zčásti podsklepen a má 2 obytná podlaží. V prvním obytném podlaží o ploše 78,1m2 

se nachází předsíň, WC, koupelna, kuchyň, jídelna, chodba se schodištěm, obývací 

pokoj a ložnice. Ve druhém obytném podlaží, tedy podkroví se nachází schodiště, 

chodba, kuchyň, dětský pokoj, ložnice, koupelna s WC a terasa o celkové obytné ploše 

90,4m2. 

Obvodové zdivo 1.podlaží se skládá z vepřovice a z červené plné cihly. Obvodové 

zdivo podkroví je složeno z červené plné cihly a cihly porotherm. Všechny obvodové 

zdi jsou zatepleny. Zateplena je i střecha a podlaha 1.podlaží, včetně podlahy terasy. 

Okna v obytných místnostech jsou plastová šestikomorová, nebo dřevěná střešní okna 

Velux. 

V současné době je rodinný dům vytápěn hnědým uhlím (ořech), spalovaném 

v automatickém kotli s účinností až 85 % a emisní třídou 3. Dále domek disponuje 

krbem s uzavřenou krbovou vložkou pro spalování zejména kusového dřeva. Dalším 

možným zařízením pro vytápění je závěsný plynový kotel Thermona, jenž je využíván 

pouze v letních měsících pro ohřev užitkové vody. 
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2.2 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí domu 

 

Složení obvodového zdiva 1.podlaží [2] ; součinitel tepelné vodivosti [3], [7]. 

Tabulka 1. 

1.podlaží l λ  

pořadí materiál [m] [W/m.K] 

1. omítka vnitřní 0,02 0,7 

2. vepřovice/červená cihla pálená 0,65/0,3 1,3/0,78 

3. zateplení (polystyrén) 0,05 0,04 

4. omítka vnější 0,02 0,9 

 

Složení obvodového zdiva podkroví [2] ; součinitel tepelné vodivosti [3], [7]. 

Tabulka 2. 

podkroví l λ   

pořadí materiál [m] [W/m.K] 

1. omítka vnitřní 0,02 0,7 

2. červená cihla pálená/ cihla POROTHERM 30 0,45/0,3 0,78/0,075 

3. zateplení (polystyrén) 0,05 0,04 

4. omítka vnější 0,02 0,9 

 

 

Složení podlahy 1.podlaží [2] ; součinitel tepelné vodivosti [3], [7]. 

Tabulka 3. 

1.podlaží l λ  

pořadí materiál [m] [W/m.K] 

1. plovoucí podlaha / dlažba 0,007/0,01 0,18/1,01 

2. mirelon/vápenco-cementové lepidlo 0,002/0,004 0,038/0,99 

3. polystyrén 0,03 0,04 

4. betonová vrstva 0,05 1,16 

5. škvára 0,2 0,27 

6. červená cihla pálená 0,3 0,78 

7. vápenco-cementová omítka 0,03 0,99 
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Složení podlahy terasy [2] ; součinitel tepelné vodivosti [3], [7]. 

Tabulka 4. 

terasa l λ  

pořadí materiál [m] [W/m.K] 

1. dlažba 0,01 1,01 

2. lepidlo 0,004 0,99 

3. polystyrén 0,03 0,04 

4. betonová vrstva 0,05 1,16 

5. hurdis 0,07 0,58 

6. betonová vrstva 0,06 1,16 

7. sádrokarton 0,012 0,22 

 

 

Složení stropu podkroví [2] ; součinitel tepelné vodivosti [3], [7]. 

Tabulka 5. 

podkroví d λ   

pořadí materiál [m] [W/m.K] 

1. sádrokarton 0,012 0,22 

2. parozábrana (igelit) 0,001 0,2 

3. izover vata 0,22 0,04 

4. dřevěné desky 0,022 0,11 

5. lepenka 0,001 0,2 

6. břidlicová krytina/eternit 0,004 1,7 

 

 

Složení šikmin podkroví [2] ; součinitel tepelné vodivosti [3], [7]. 

Tabulka 6. 

podkroví d λ  

pořadí materiál [m] [W/m.K] 

1. sádrokarton 0,012 0,22 

2. parozábrana (igelit) 0,001 0,2 

3. izover vata 0,22 0,04 

4. dřevěné desky 0,022 0,11 

5. lepenka 0,001 0,2 

6. břidlicová krytina/eternit 0,004 1,7 
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Technické vlastnosti místností-1.PODLAŽÍ [2], [3], [7]. 

Tabulka 7. 

1.podlaží ti te Ss So SP 

pořadí místnost [°C] [°C] [m2] [m2] [m2] 

1. PŘEDSÍŇ 15 -15 7,26 3,6 4,4 

2. WC 15 -15 8,19 0,5 1,8 

3. KOUPELNA 24 -15 15,6 0,64 7 

4. KUCHYŇ 20 -15 13,14 2,25 7,6 

5. JÍDELNA 20 -15 20,55 2,25 16 

6. SCHODIŠTĚ/CHODBA 20 -15 5,98  9,2 

7. OBÝVACÍ POKOJ 20 -15 18,35 3,6 18,9 

8. LOŽNICE 20 -15 26,49 3,15 13,2 

 

Technické vlastnosti místností - PODKROVÍ [2], [3], [7]. 

Tabulka 8. 

podkroví ti te Ss So SSTR SŠIK SOŠIK 

pořadí místnost [°C] [°C] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

1. SCHODIŠTĚ 15 -15 3,36  4,76 1,28 0,763 

2. CHODBA 20 -15   2,4 2,05  

3. KUCHYŇ 20 -15 20 3,2 7,05 7,5 0,763 

4. DĚTSKÝ POKOJ 20 -15 12,11  13,84 6,62 1,526 

5. LOŽNICE 20 -15 20,24 2,25 12,29 6,46 0,763 

6. KOUPELNA S WC 24 -15 13,71  3,63 2,76 0,763 

7. TERASA 20 -15 14,6     

 

 

Typy oken a dveří;  součinitel tepelné vodivosti k [2], [3], [7]. 

součinitel spárové průvzdušnosti iLV  

Tabulka 9. 

  k  iLV 

pořadí materiál [W/m2·K] [m3·s-1/m·Pa0,67] 

1. Dveře vchodové plastové 1,4 0,49·10-4 

2. Okna plastová šesti-komorová 0,86 0,08·10-4 

3. Okna střešní dřevěná VELUX 1,5 0,04·10-4 
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Délky spár oken a venkovních dveří L [1], [2]; objem místnosti Vm [1], [2]. 

Tabulka 10. 

  
1.podlaží - místnost 

Lo Ld Vm   
podkroví - místnost 

Lo Los Vm 

[m] [m] [m
3
] [m] [m] [m

3
] 

1. PŘEDSÍŇ 5,4 5,8 10,03 1. SCHODIŠTĚ  3,5 15,3 

2. WC 3  5,33 2. CHODBA   7,65 

3. KOUPELNA 3,2  20,06 3. KUCHYŇ/obýv.pokoj 9,2 3,5 45,36 

4. KUCHYŇ 6  20,06 4. DĚTSKÝ POKOJ  7 52,62 

5. JÍDELNA 6  31,98 5. LOŽNICE 6 3,5 39,51 

6. SCHODIŠTĚ/CHODBA   26,33 6. KOUPELNA S WC  3,5 13,71 

7. OBÝVACÍ POKOJ 10,8  52,92 7. TERASA     

8. LOŽNICE 10,2  37,62 
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3. Teorie výpočtu celkové tepelné ztráty RD 

 

Postup výpočtu dle normy ČSN 06 0210: Výpočet tepelných ztrát budov 

při ústředním vytápění [1]. 

Pro stanovení tepelné ztráty budovy musíme stanovit tepelnou ztrátu obvodových stěn, 

střechy, podlahy pod nejnižším podlažím a v mém případě také tepelnou ztrátu 

přes podlahu terasy. 

K výpočtu tepelné ztráty budovy při ústředním vytápění bude třeba znát: 

 Polohu domu vzhledem ke světovým stranám, postavení okolních budov, nadmořskou 

výšku místa stavby, popř. terénní překážky apod. 

 Plány s půdorysy jednotlivých podlaží budovy se všemi hlavními rozměry, 

včetně rozměrů oken a dveří. 

 Konstrukční výšky podlaží. 

 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. 

 Součinitel spárové průdušnosti oken a součinitel prostupu tepla oken a dveří s údaji 

o materiálu a konstrukci. 

 

3.1 Celková tepelná ztráta 

 

- je rovna součtu tepelné ztráty prostupem tepla konstrukcemi a tepelné ztráty větráním 

sníženou o trvalé tepelné zisky. 

Vztah je následující:              (3.1) 

Qc = Qp + Qv – Qz                 [W] 

 

kde  

Qp je tepelná ztráta prostupem tepla             [W] 

Qv tepelná ztráta větráním              [W] 

Qz trvalý tepelný zisk               [W] 

 

Poněvadž já se budu zabývat pouze výpočtem celkové tepelné ztráty budovy, 

tepelné zisky mohu zanedbat. 

 

3.2 Tepelná ztráta prostupem tepla 

 

Tepelnou ztrátu prostupem tepla Qp určím ze vztahu:         (3.2) 

Qp = Qo · (1+ p1 + p2 + p3)               [W] 

 

kde 

p1 je přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí            [1] 

p2 přirážka na urychlení zátopu               [1] 

p3 přirážka na světovou stranu               [1] 
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Qo je základní tepelná ztráta prostupem tepla (je dána součtem tepelných toků 

prostupem tepla v ustáleném tepelném stavu jednotlivými konstrukcemi ohraničujícími 

vytápěnou místnost do venkovního prostředí). 

               (3.3) 

Qo = k1 · S1 · (ti – te1) + k2 ·S2 · (ti – te2)+ ….+kn · (ti – ten)           [W] 

     

kde 

S1, S2… Sn je plocha ochlazované části konstrukce          [m2] 

k1,k2… kn součinitel prostupu tepla               [W/m2·K] 

ti  výpočtová vnitřní teplota            [°C] 

te1, te2…ten výpočtová teplota prostředí na vnější straně konstrukce        [°C] 

 

Je-li u některé ze stavebních konstrukcí teplota na vnější straně vyšší než teplota 

ve vytápěné místnosti, má tepelný tok prostupující touto stavební konstrukcí zápornou 

hodnotu, pak jde o tepelný zisk, který zmenšuje základní tepelnou ztrátu prostupem 

tepla Qo.  

Přirážkou na vyrovnání vlivu chladných stavebních konstrukcí p1 se umožňuje 

zvýšení teploty vnitřního vzduchu tak, aby i při nižší povrchové teplotě ochlazovaných 

konstrukcí bylo ve vytápěné místnosti  dosaženo požadované výpočtové vnitřní 

teploty ti, pro kterou se počítá základní tepelná ztráta Qo. 

 

Přirážka p1 na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí:         (3.4) 

p1 = 0,15 · kc                  [1]  

    (3.5) 

kc = 
  

            
                   [W/m2·K]

             

kde 

ƩA je celková plocha konstrukcí ohraničující místnost          [m2] 

ti  výpočtová vnitřní teplota            [°C] 

te1, te2…ten výpočtová teplota prostředí na vnější straně konstrukce        [°C] 

 

S přirážkou p2 na urychlení zátopu počítáme pouze v případě, kdy ani 

při nejnižších venkovních teplotách nelze zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. 

O výši přirážky na světovou stranu p3 rozhoduje poloha nejvíce ochlazované 

stavební konstrukce a při více ochlazovaných konstrukcích je to poloha jejich 

společného rohu. U místnosti se třemi nebo čtyřmi ochlazovanými konstrukcemi 

se počítá s přirážkou největší.  
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Přirážka na světovou stranu 

Tabulka 11.  

Svět.strana J JZ Z SZ S SV V JV 

Přirážka -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

 

3.3 Tepelná ztráta větráním 

 

Tepelná ztráta větráním se stanoví dle vztahu:          (3.6) 

Qv = 1300 · Vv · (ti – te)               [W] 

            

kde 

Vv je objemový tok větracího vzduchu       [m3·s-1] 

(za Vv se dosadí větší z hodnot Vvh a Vvp.) 

Cv objemová tepelná kapacita vzduchu při teplotě 0°C         [J·m-3·K-1] 

(tj. přibližně při střední teplotě tm = 0,5 · (ti + te) · Ct = 1300 )         [J·m-3·K-1] 

ti výpočtová vnitřní teplota             [°C] 

te výpočtová teplota prostředí na vnější straně konstrukce         [°C] 

 

Objemový tok větracího vzduchu prostoru Vv musí vycházet z hygienických nebo 

technologických požadavků. Hygienické a technologické požadavky jsou dány 

potřebnou intenzitou výměny vzduchu nh [h
-1]. 

 

Potřebný průtok vypočteme ze vztahu:           (3.7) 

Vvh = 
  

    
  · Vm         [m3·s-1] 

            

kde 

Vm je vnitřní objem místnosti              [m3] 

nh potřebná intenzita výměny vzduchu           [h-1 ]  

 

Při přirozeném větrání infiltracím se objemový tok větracího vzduchu Vvp stanoví 

dle vztahu:               (3.8) 

Vvp = Ʃ (iLV · L) · B · M         [m3·s-1] 

           

kde 

Ʃ (iLV · L)  je součet průvzdušnosti oken a venkovních dveří    [m3·s-1·Pa-0,67] 

iLV součinitel spárové průvzdušnosti        [m3·s-1·Pa-0,67] 

L délka spár otvíratelných částí oken a venkovních dveří         [m] 

B charakteristické číslo budovy                  [Pa0,67] 

M charakteristické číslo místnosti             [1] 
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Hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti  iLV oken i venkovních dveří jsou 

uvedeny v katalogu výrobce. 

Celková délka spáry L se stanovuje ze skladebných rozměrů otevíratelných oken a 

dveří. Uvažuje se při tom se spárami mezi dvěma na sebe přiléhajícími křídly a rámem 

(včetně středních sloupků) a se spárami mezi dvěma na sebe přiléhajícími křídly. 

Součet součinů Ʃ (iLV · L) se vztahuje na okna a venkovní dveře na nástěnné 

straně budovy. U řadových místností s jednou venkovní konstrukcí se za návětrnou 

stranu považuje ta strana, na které je venkovní konstrukce s oknem. 

U rohových místností s okny v obou venkovních stavebních konstrukcích se počítá 

Ʃ(iLV · L) pro okna v obou stavebních konstrukcích. U místností s okny v protilehlých 

konstrukcích se za návětrnou stranu považuje ta strana, pro kterou má Ʃ (iLV · L) větší 

hodnotu. Protilehlá strana stavební konstrukce se pak považuje za stranu závětrnou: 

spárami oken v této konstrukci uniká vzduch z místnosti.  

Charakteristické číslo místnosti M závisí na poměru mezi průvzdušností oken 

a vnitřních dveří, rozlišují se 4 případy. Průvzdušnost vnitřních dveří je menší 

než průvzdušnost oken, nebo naopak. Průvzdušnost vnitřních dveří je přibližně stejná 

jako průvzdušnost oken, nebo místnosti bez vnitřních stěn jako sály, kanceláře apod.  

Charakteristické číslo budovy B je závislé na rychlosti větru volené podle polohy 

budovy vzhledem ke krajině (rozlišuje se chráněná, nechráněná a velmi nepříznivá 

poloha) a na druhu budovy (rozlišují se řadové budovy a osaměle stojící budovy). 

 

4. Výpočet celkové tepelné ztráty RD 

 

Dle normy ČSN 06 0210 tabulky A.4 volím charakteristické číslo budovy 

B=3 [Pa0,67], které odpovídá normální chráněné krajině a jedná se o řadovou budovu. 

Dále dle této normy volím charakteristické číslo místnosti M=0,5[1] tzn., 

že průvzdušnost vnitřních dveří je přibližně stejná jako průvzdušnost oken. 

Výpočtové vnitřní teploty ti[°C] ve vytápěných místnostech volím dle ČSN 06 0210 

tabulka A.3. Při návrhu otopného systému rodinného domu se počítá s venkovní 

teplotou te -15°C pro oblast Opava (pouze u výpočtů prostupu tepla podlahou 

v1.podlaží počítám s teplotou +5°C). 

Hodnoty součinitelů přestupu tepla αi, αe jsou také převzaty z literatury [1]: 

αi na vnitřní straně konstrukce v zimním i letním období 8             [W/m2·K] 

αe na vnější straně konstrukce v zimním období 23             [W/m2·K] 
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4.1 Výpočet součinitelů přestupu tepla 

 

Vycházím ze vztahu:              (4.1)    

 

k = 
 

 

  
   

 

 
   

 

  

                  [W/m2·K]

          

Součinitel přestupu tepla obvodového zdiva v 1.podlaží dle (4.1)  

ks1 = 
 

 

α 
   

   

λ  
  

  
λ 
   

  
λ 
   

  
λ 
   

 

α 

 = 
 

 

 
 
    

   
 
    

   
 
    

    
 
    

   
 

 

  

 = 0,508           [W/m2·K] 

ks2 = 
 

 

α 
   

   

λ  
  

  
λ 
   

  
λ 
   

  
λ 
   

 

α 

 = 
 

 

 
 
    

   
 

   

    
 
    

    
 
    

   
 

 

  

 = 0,539           [W/m2·K] 

 

Součinitel přestupu tepla obvodového zdiva v podkroví dle (4.1)  

ks3 = 
 

 

α 
   

   

λ  
  

  
λ 
   

  
λ 
   

  
λ 
   

 

α 

 = 
 

 

 
 
    

   
 
    

    
 
    

    
 
    

   
 

 

  

 = 0,488           [W/m2·K] 

ks4 = 
 

 

α 
   

   

λ  
  

  
λ 
   

  
λ 
   

  
λ 
   

 

α 

 = 
 

 

 
 
    

   
 

   

     
 
    

    
 
    

   
 

 

  

 = 0,183         [W/m2·K] 

Další hodnoty součinitelů přestupu tepla jsou uvedeny v tabulce. 

Počítáno dle vztahu (4.1) 

Tabulka 12. 

Součinitel přestupu tepla [W/m2·K]  

kp1 kp2 kp3 kstr kšik 

0,385 0,397 0,629 0,168 0,168 

 

kde 

kp1 je součinitel přestupu tepla podlahou 1.podlaží             [W/m2·K] 

kp2 součinitel přestupu tepla podlahou 1.podlaží            [W/m2·K] 

kp3 součinitel přestupu tepla podlahou terasy              [W/m2·K] 

kSTR součinitel přestupu tepla stropem v podkroví            [W/m2·K] 

kŠIK součinitel přestupu tepla šikminami v podkroví            [W/m2·K] 
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4.2  Výpočet celkové tepelné ztráty ložnice v 1.podlaží 

 

Qo = ko·So·(ti-te) + ks1·Ss·(ti-te) + kp1·Sp·(ti-te)             [W] 

Qo = 0,86·3,15·[20-(-15)] + 0,508·26,49·[20-(-15)] + 0,385·13,2·(20-5)         [W] 

Qo = 642                 [W] 

 

Qp = Qo · (1+ p1 + p2 + p3)               [W] 

Qp = 642 · (1+ 0,064 + 0 + 0,1) = 747,4 [W] = 750            [W] 

 

p1 = 0,15·kc   →  kc = 
  

           
 = 

   

                             
 = 0,428  [W/m2·K] 

p1 = 0,15·0,428 = 0,064                [1] 

p2 = 0                   [1] 

p3 = 0,1                  [1] 

 

Qv = 1300 · Vv · (ti – te) = 1300 ·5,225 ·10-3 · [20-(-15)] = 236,6 [W] = 240        [W] 

Vvh = 
  

    
  · Vm= 

   

    
 ·              = 5,225 ·10-3                [m3·s-1] 

Vvp = Ʃ (iLV · L) · B · M = (0,08 ·10-4 · 10,2) · 3 · 0,5 = 1,224 ·10-5    [m3·s-1] 

Vvp ≤ Vvh  →  Vvh 

 

Qc = Qp + Qv= 750 + 240 = 990              [W] 

 

Celková tepelná ztráta místnosti je rovna součtu tepelné ztráty přes obvodové 

stěny, okno, podlahu a tepelné ztráty větráním. 

 

4.3 Výpočet celkové tepelné ztráty ložnice v podkroví 

 

Qo = ko·So·(ti-te) + ks1·Ss·(ti-te) + kp1·Sp·(ti-te) + ks1·Ss·(ti-te) + kp1·Sp·(ti-te)         [W] 

Qo = 0,488·20,24·[20-(-15)] + 0,86·2,25·[20-(-15)] + 0,0157·12,29·[20-(-15)] 

+ 0,141·6,46·[20-(-15)] + 1,4·0,763·[20-(-15)]            [W] 

Qo = 523,7                 [W] 

 

Qp = Qo · (1+ p1 + p2 + p3)               [W] 

Qp = 523,7 · (1+ 0,053 + 0 + 0,1) = 604 [W] = 600            [W] 

 

p1 = 0,15·kc                  [1] 

kc = 
  

Ʃ          
 = 

     

                                        
 = 0,356      [W/m2·K] 

p1 = 0,15·0,356 = 0,053                [1] 

p2 = 0                   [1] 

p3 = 0,1                  [1] 
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Qv = 1300 ·Vv·(ti – te) = 1300·5,48·10-3·[20-(-15)] = 119,68 [W] = 249,3 [W] = 250     [W] 

Vvh = 
  

    
 · Vm         [m3·s-1] 

Vvh= 
   

    
  ·                                                = 5,48·10-3    [m3·s-1] 

Vvp = Ʃ (iLV · L) · B · M = (0,08 ·10-4 · 6)+ (0,04 ·10-4 · 3,5) · 3 · 0,5 = 9,3 ·10-6      [m3·s-1] 

Vvp ≤ Vvh  →  Vvh 

 

Qc = Qp + Qv= 600 + 250 = 850              [W] 

 

Tepelná ztráta místnosti je rovna součtu tepelné ztráty přes obvodové stěny, okno, 

strop místnosti, šikminy, střešní okno a tepelné ztráty větráním. 

 

4.4 Celková tepelná ztráta RD 

 

Tabulka č.13, postup výpočtů dle [1] 

1.podlaží místnost Qp [W] Qv [W] Qc [W] 

1 PŘEDSÍŇ 290 50 340 

2 WC 160 30 190 

3 KOUPELNA 410 140 550 

4 KUCHYŇ 370 130 500 

5 JÍDELNA 580 200 780 

6 SCHODIŠTĚ/CHODBA 170 160 330 

7 OBÝVACÍ POKOJ 650 330 980 

8 LOŽNICE 750 240 990 

součet ztrát podlaží 3380 1280 4660 

podkroví místnost       

1 SCHODIŠTĚ 120 80 200 

2 CHODBA 20 40 60 

3 KUCHYŇ/obýv.pokoj 600 290 890 

4 DĚTSKÝ POKOJ 450 330 780 

5 LOŽNICE 600 250 850 

6 KOUPELNA S WC 200 100 300 

7 TERASA 90 
 

90 

součet ztrát podlaží 2080 1090 3170 

    

     7830 [W] 

 

Celková tepelná ztráta rodinného domu je 7,83 kW. 
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Graf č.1 znázorňující tepelné ztráty jednotlivých místností. 

 

 

 

 

5. Možné zdroje tepelné energie pro vytápění RD a jejich výhody i nevýhody 

 

U všech typů domů potřebujeme v našich klimatických podmínkách nějaké 

vytápění. Pokud je dům dobře izolován, tak vytápěcí zařízení může mít menší výkon. 

Existuje dnes už i možnost postavit si tzv. pasivní dům, kde veškeré potřebné teplo 

získáme ze Slunce a z obyvatel domu, bohužel je zatím tato varianta ekonomicky 

nevýhodná. Používaných zdrojů energie je celá řada, vybrala jsem 5 klasických zdrojů 

tepelné energie, kterými je možno vytápět již zmiňovaný rodinný domek. 

 

5.1 Zemní plyn 

 

Zemní plyn využíváme jako plynné fosilní palivo, jehož hlavní složkou je metan. 

Těží se z porézních sedimentárních hornin, které jsou uzavřené podobně jako ropa 

ve strukturních pastech. Považujeme jej za ekologické palivo, poněvadž v porovnání 

s ostatními fosilními palivy má během spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku 

uvolněné energie. Další předností zemního plynu je jeho vysoká výhřevnost. Dle 

literatury [7] je výhřevnost zemního plynu cca 37,8 [MJ/m3]. Používá se pro vytápění, 

vaření, ohřev vody a k řadě dalším účelům. 
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Kotle pro plynové ústřední vytápění 

 

Rozdělujeme na kotle ohřívající vzduch (teplovzdušné vytápěcí systémy) a kotle 

ohřívající vodu (teplovodní vytápěcí systémy). 

Teplovzdušný kotel se skládá z teplovodního plynového kotle a výměníku 

voda-vzduch. U nás nejsou tyto kotle příliš rozšířené, zato v USA se hodně používají. 

Nejrozšířenější plynové kotle jsou teplovodní. Nabídka na trhu je opravdu pestrá. 

Dělíme podle způsobu provedení: stacionární, umístěné na podlaze a závěsné 

kotle. Stacionární plynové kotle jsou větší a těžké vzhledem k litinovému tělesu 

s dlouhou životností. Je možné dosáhnout účinnosti spalování přes 93% s výkonem 

do 300 [kW]. Naopak závěsné kotle jsou lehčí a menších rozměrů. Využívají se hlavně 

pro vytápění a ohřev teplé vody, buď v provedení s odtahem spalin do komína, nebo 

s nuceným odtahem spalin (takzvané turbokotle-spalovací prostor je zcela oddělen 

od vnitřku domu, můžeme jej umístit i do nevětrané místnosti). Rozsah výkonu 

do 30[kW]. 

Vylepšenou verzí závěsného kotle je kondenzační plynový kotel. Kde se kromě 

uvolněného CO2 uvolňuje velké množství vodní páry. Využívá se kondenzační teplo, 

které vzniklo během ochlazování spalin. Teplota vratné topné vody však musí být 

pod 50°C, aby mohlo dojít ke kondenzaci. 

Spotřebiče na zemní plyn se dají také používat na propan-butan, či zkapalněný 

propan, musí se ale vyměnit hořák. Cena oproti zemnímu plynu je podstatně vyšší a je 

nutné používat tlakovou zásobní nádrž. Tyto zásobníky mohou být v provedení 

nadzemním, podzemním a polozapuštěném. 

 

Výhody: 

 

 velice dobrá regulovatelnost 

 nenáročný a tichý provoz 

 odpadá nutnost mít skladovací prostory, doplňovat palivo, či vynášet popel 

 nízké měrné emise znečišťujících látek Nox, CO, SO2 a pevných částic 

 nejnižší emise plynu CO2 a to ze všech fosilních paliv 

 zemního plynu je na Zemi dostatek 

 

Nevýhody: 

 

 potřeba plynové přípojky (včetně rozvodu plynu ve vesnici s domovními 

přípojkami a plynoměrem) 

 v některých lokalitách nedostupný 

 cenově dražší než pevná paliva (cena se odvíjí od kurzu koruny vůči dolaru) 
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5.2 Elektrická energie 

 

Elektrická energie je v ČR vyráběna v tepelných a jaderných elektrárnách a je 

dostupná prakticky všude. Jde jednoduše rozvádět do jednotlivých místností a s téměř 

100% účinností se dá přeměnit na teplo. Elektřina se špatně skladuje, výjimkou jsou 

přečerpávací elektrárny. Elektrická síť pracuje tak, že výkon elektráren musí být roven 

příkonu momentálně zapojených spotřebičů. Ráno a večer je spotřeba větší (ranní 

a večerní špičky), v noci naopak podstatně klesá. Rozvodné společnosti z toho důvodu 

nabízejí mimošpičkovou elektřinu ("noční proud") za nižší cenu. 

Vytápění elektrickou energií rozdělujeme na vytápění přímotopné, akumulační 

a hybridní. Vytápěcí zařízení přímotopné je zapojeno minimálně 20 [hod] denně 

a dálkovým ovládáním je vypínáno na max. 2 hod denně. Za těchto podmínek je 

možné vytápět sálavými panely, podlahovým vytápěním, elektrickými konvektory 

či elektrokotlem. Investice do takového zařízení není velká, ale cena za 1 [kWh] je 

relativně vyšší. Takže pokud ostatní spotřebiče v domácnosti (osvětlení, pračka atd.) 

budou odebírat po dobu 20 [hod] denně levnější elektřinu, celkově to zlevní provoz. 

Akumulační vytápěcí zařízení musí být zapnuto minimálně 8 hodin denně ve dvou 

intervalech. Tímto způsobem se využívá té nejlevnější elektřiny. Teplo které se získá, 

je třeba akumulovat, aby se mohlo vytápět dalších 16 hodin. Hybridní vytápění je 

kombinace předchozích dvou způsobů.  

Základním předpokladem pro výběr vhodného otopného systému je respektování 

charakteru a účelu stavby, ale také časové využití prostor objektu. 

 

Zdroje tepla pro elektrické vytápění 

 

Lokální topidla přímotopná 

 

Konvektory jsou elektrická topná zařízení (k zavěšení na stěnu), která předávají teplo 

do vzduchu konvekcí (bývají vybaveny i ventilátorem). Vyrábějí se o výkonech od 500 

do 2500 [W] a jsou vybaveny termostatem. 

 

Sálavé panely odevzdávají teplo hlavně radiací (sáláním). Panely je možno upevnit 

ke stropu, mají menší tepelnou setrvačnost a umožňují rychlejší zátop. 

 

Topné kabely se využívají pro podlahové vytápění, umísťují se do izolované betonové 

podlahy. Toto vytápění vydává teplo převážně radiací, nejteplejší je podlaha místnosti.  

 

Topné fólie se vyrábějí z materiálu, který má velký odpor a výkon cca 60 [W/m2]. 

Umisťují se do stropu nebo pod sádrokartonové desky na stěny. Teplo se přenáší 

radiací. 
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Infrazářiče předávají teplo radiací, jsou menších rozměrů a používají se jako pomocné 

vytápění, např. do koupelen. 

 

Lokální topidla akumulační 

 

Elektrická akumulační kamna 

  

Akumulují tepelnou energii v časových intervalech, kdy je výhodná cena elektřiny 

(např. noční proud) a využívají tuto energii později. Základem kamen jsou topné 

články, uložené v materiálu, který akumuluje teplo. Dříve šamotové, v současnosti 

feolitové cihly se zahřívají a pak po dlouhou dobu sálají teplo. 

 

Ústřední elektrické vytápění 

 

Elektrokotel  

 

Elektrokotel je spojení topné vložky s termostatem a oběhovým čerpadlem do malé 

jednotky, která je připojena k rozvodu ústředního vytápění, může být elektrodový nebo 

odporový. Elektrokotel se také používá jako doplňkový zdroj u vytápěcí soustavy, 

kde je základním topidlem kotel na zemní plyn či kotel na tuhá paliva. 

 

Akumulační nádrže 

 

Teplo se zde akumuluje (shromažďuje) do nádrží s vodou, které jsou zapojeny 

do oběhu ústředního vytápění. Zásoby tepla se využívají pro vytápění i mimo ohřev. 

Toto řešení je výhodné pro kotle na tuhá paliva a krby, protože při nepřetržitém 

odebírání tepla ze zdroje není třeba snižovat výkon a spalování je optimální. 

Minimalizuje se takto počet zátopů a dohořívání paliva v kotli, což také prodlužuje jeho 

životnost. Akumulační nádrže zvyšují účinnost u solárních systémů a tepelných 

čerpadel, poněvadž umí využívat nižší teplotu vratné vody. Aby bylo možno teplo 

uchovávat co nejdelší dobu, je třeba nádrže dobře tepelně izolovat a snižovat tak 

tepelné ztráty. Používá se molitan, polyuretanová vata, minerální vata a další. 

 

Tepelná čerpadla 

 

Tepelné čerpadlo je zdroj elektrického vytápění. Nevyužívá elektrickou energii 

přímo k ohřevu teplonosné látky, nýbrž k pohonu kompresoru, který je potřebný k tomu, 

aby bylo čerpadlo schopné odebírat nízkopotenciální energii ze země 

nebo z venkovního či odpadního vzduchu. Tato energie se následně využívá k ohřevu 

teplonosné látky. Spotřeba elektrické energie pro chod zařízení je natolik významná, 

že můžeme tepelná čerpadla řadit do této kategorie.  Zjednodušeně lze říci, že 
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čerpadlo odebírá teplo z média o nižší teplotě a dodává teplo médiu o vyšší využitelné 

teplotě. 

Podle ochlazované a ohřívané látky se určuje typ tepelného čerpadla: 

 voda – voda 

 země – voda 

 vzduch – voda 

 vzduch – vzduch 

Důležitým faktorem při hodnocení provozu tepelných čerpadel je topný faktor. 

Definuje se jako poměr využitelného tepelného výkonu a hnacího příkonu. Topný faktor 

je funkcí rozdílu dvou teplot (teplota topného média a teplota nízkopotenciálního 

zdroje). Pokud se zvýší rozdíl těchto teplot, klesá i hodnota topného faktoru 

a samozřejmě i hospodárnost zařízení. 

 

Výhody: 

 

 účinnost zařízení téměř 100% 

 elektrické topné systémy se dají dokonale regulovat 

 tichý provoz 

 snadná instalace 

 nejekologičtější zdroj tepelné energie 

 

Nevýhody: 

 

 vysoké náklady (často se používá jako druhý zdroj energie) 

 nutnost větší elektrické přípojky a hlavního jističe 

 nedá se skladovat (výjimkou jsou přečerpávací elektrárny) 

 

5.3 Uhlí a koks 

 

V současné době je bezesporu nejlevnější palivo hnědé uhlí. Bohužel z pohledu 

komfortu vytápění, účinnosti a znečištění vzduchu je to také nejhorší zdroj tepla. Koks 

a černé uhlí tolik neznečišťují vzduch, ale jsou podstatně dražší. Uhlí se těží 

v povrchových nebo hlubinných dolech a nevyužívá se pouze k vytápění a ohřevu 

vody, ale také k výrobě elektrické energie v teplárnách (40% světové výroby elektřiny). 

Uhlí je cennou primární surovinou v řadě odvětví chemického průmyslu. Složení 

uhlí - uhlík, vodík, kyslík, síra a radioaktivní příměsi (uran a thorium). 

Koks je pevný uhlíkatý zbytek, který vzniká spalováním (karbonizací) černého uhlí 

v koksovnách při teplotách nad 1000°C. Jeho spalováním vzniká pouze CO2 

a výhřevnost dle literatury [7] je 29,6 [MJ/kg]. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thorium
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Lokální topidla na uhlí  

 

Klasická kamna - spalují uhlí, dřevo i brikety, teplo prostupuje do okolí konvekcí 

a sáláním. Dnes se již moc nevyužívají. 

Sporáky na uhlí a dřevo se používají zejména na chalupách, výhodou je možnost 

zároveň vařit.  

U krbových kamen, krbů a krbových vložek je primární spíše estetické působení, 

než samotné vytápění. Spaluje se zpravidla dřevo v kombinaci s uhlím. 

 

Kachlová kamna  

 

Výhodou je malá povrchová teplota, vysoká akumulace tepla a při vhodném 

navržení kamen disponují účinností až 85%. Skládají se ze tří hlavních 

částí - topeniště, tahového systému a teplosměnné plochy (pláště). V topeništi se 

přeměňuje energie z paliva (uhlí, dřevo) na energii tepelnou. Tato energie ve formě 

horkých spalin projde systémem kanálů (tahový systém), který ze spalin odebere 

tepelnou energii a ta je následně předána teplosměnnou plochou kamen do místnosti. 

   

Kotle na uhlí nebo koks pro ústřední vytápění 

 

Tento způsob vytápění byl v minulosti nejvyužívanější, později lidé přešli 

k vytápění zemním plynem či elektrickými přímotopy. 

 

Klasické kotle na hnědé uhlí  

 

Palivo v násypce je zespodu ohříváno, otevíráním dvířek a přísunem sekundárního 

vzduchu pod rošt je možné regulovat výkon. Sekundární vzduch se v zadní části 

topeniště mísí s plamenem a zajišťuje tak spalování těkavých složek, jež se uvolnily 

z oxidu uhličitého a uhlí. Rozmezí výkonu je 40 až 100% jmenovitého výkonu 

a účinnost se pohybuje okolo 60%. Nejvhodnější kotel na hnědé uhlí pro vytápění 

rodinných domů je litinový kotel VIADRUS HERCULES U26, který pracuje s nuceným 

či přirozeným oběhem topné vody. 

 

Zplyňovací kotle 

 

Pracují na principu dvoustupňového spalování jako kotle na dřevo. Známé jsou 

zplyňovací kotle firmy ATMOS spalující uhlí a dřevo (jako náhradní palivo) s výkonem 

14 – 48 [kW]. 
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Kotle s automatickým přikládáním  

 

Tyto kotle jsou určeny hlavně k ekologickému a úspornému vytápění rodinných 

domků. Jedná se o docela novou a zajímavou konstrukci. Kotle spalují hnědé uhlí 

(ořech) a dřevěné pelety. Hlavní částí kotle je litinové těleso s dlouhou životností. Dále 

regulovatelný hořák, který se nachází v podstavci pod kotlem. Palivo se dostává 

ze zásobníku do pece za pomocí šnekového dopravníku. Šnek je ovládán 

zpřevodovaným elektromotorem, který je chráněný proti přetížení termopojistkou. Celý 

tento systém chrání proti přetopení havarijní termostat a vosková zátka. Obsluha 

tohoto kotle zabere pouhých 10minut denně. Výrobci udávají účinnost až 85%. 

 

Obrázek č.1, použit z literatury [4] 

Schéma topeniště teplovodního automatického kotle Benekov lng 25. 

 

                   

 

Kotle na koks 

 

Téměř ve všech kotlích na uhlí je možno pohodlně spalovat i koks. Spaluje se 

jednodušším způsobem a to prohoříváním, výkon kotle je lépe redukovatelný. 

 

Výhody: 

 

 hnědé uhlí je jedno z nejlevnějších paliv 

 koks a černé uhlí mají větší výhřevnost a nezatěžují tolik ovzduší 

 

Nevýhody: 

 

 hnědé uhlí nemá tak velkou výhřevnost (max. do 18 [MJ/kg]) a patří mezi palivy 

mezi největší znečišťovatele ovzduší 

 roční náklady na vytápění uhlím a koksem jsou srovnatelné s vytápěním 

na zemní plyn 
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5.4 Vytápění biomasou  

 

Pod pojmem biomasa si můžeme představit: kusové dřevo, dřevní odpad 

(např. kůra), štěpku, piliny, slámu a také suché části rostlin pěstovaných k účelu 

spalování (topol, osika, vrba, šťovík, topinambur, konopí apod.). Pro vytápění 

v bytových domech přichází v úvahu jen kusové dřevo a brikety či pelety lisované 

z dřevního odpadu. Biomasa je obnovitelný zdroj energie, který při správném způsobu 

spalování nemá negativní účinky na životní prostředí. Výhřevnost biomasy je 

v surovém stavu okolo 18 [MJ/kg]. 

 

Pelety 

 

Pelety jsou granule o průměru 6 až 20 [mm], délky od 10 do 50 [mm], získané 

lisováním dřevního odpadu za vysokého tlaku. Odpadem se rozumí např. sláma, 

šťovík, hobliny a piliny. Toto palivo je nazýváno palivem budoucnosti.  

Kvalita se posuzuje dle několika norem, na našem trhu převládají německé normy 

DIN či rakouská norma ÖNORM M 7135, určují hlavně složení pelet. Během hoření 

pelet nevzniká kouř a množství popela je velice nepatrné, cca 0,5% ze spáleného 

paliva (5[kg] popela na 1[t] pelet). Popel se využívá k hnojení rostlin. Pelety jsou 

vhodné pro spalování v automatických kotlích pro rodinné domy a menší domovní 

kotelny. Výhřevnost je 16 až 18 [MJ/kg], vlhkost max. do 10 % a váha/objem  kolem 

850 [kg/m3]. 

 

Brikety 

 

Brikety se vyrábějí lisováním (briketováním) ze suchého dřevního prachu, kůry, 

pilin, drtě nebo z rostlinných zbytků a to do tvaru válečků, šestihranů o průměru 

40 až 100 [mm] a délky do 300 [mm]. Také mohou mít různé zbarvení, záleží 

na použitém druhu biomasy. Brikety mají výborné vlastnosti z hlediska manipulace 

dopravy a ekonomického skladování. Vzniklý odpad z hoření odpovídá 1% spáleného 

paliva, což je cca 10[kg] popela na 1[t] briket. Výhřevnost je 12 až 18 [MJ/kg], vlhkost 

max. do 10% a váha/objem  kolem 1200 [kg/m3]. 

 

Dřevo odpadové 

 

Jde o nekvalitní dřevo po těžbě (větve a kůra) s vyšší vlhkostí 50%. Zřejmě 

nejlevnější druh biomasy cca 100 [Kč/m3]. Cena za odpadové dřevo z průmyslových 

dřevařských podniků je mnohem vyšší cca 300-400 [Kč/m3]. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost_
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost_
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Palivové dřevo 

Dřevo, které je již upraveno pro použití v kamnech, krbech, je kvalitnější, tudíž 

i cenově náročnější. Lze zakoupit ve specializovaných obchodech s palivy, nebo 

v některém z lesních závodů či přímo na pile. 

Lokální topidla na dřevo 

Všechny krby a kamna určené ke spalování uhlí se dají použít ke spalování dřeva. 

Není to ale trvalé řešení. Dřevo hoří delším plamenem než uhlí, spalování má tedy 

malou účinnost. Existují samozřejmě i kamna speciálně určená pro spalování dřeva, 

např. kamna KD 71 z Kovodružstva Plzeň o výkonu 7 [kW] (účinnost 70%). 

Kotle na dřevo pro systémy ústředního vytápění 

Dělíme na kotle teplovodní a teplovzdušné. 

Teplovodní kotle na dřevo 

Teplovodní kotle na dřevo se vyrábějí poměrně dlouho, používá se u nich pyrolýzní 

spalování, dřevo nejdříve odhořívá v tepelně izolované násypce s minimálním 

množstvím primárního vzduchu. Vznikající horké plyny jsou vedeny do keramické 

spalovací trysky v dolní části kotle, kde je přiváděn sekundární vzduch a zde se 

při vysoké teplotě spalují. Kotle mají při jmenovitém výkonu velmi malé emise 

škodlivých látek. 

Teplovodní kotle na pelety 

Pelety jednoznačně řeší problém s přípravou dřeva a z části i s jeho skladováním. 

Nabídka kotlů na pelety je velice široká. Většinou je už kotel vybaven zásobníkem, 

který se doplňuje jednou za pár dní a automatika kotle řídí přísun peletek podle 

potřeby. Peletky se spalují přímo, bez zplyňování. Konstrukčně lépe řešené kotle 

umožňují vybírat popel za chodu, tzn. že oheň může hořet nepřetržitě od jara 

do podzimu. Pokud je problém s dostupností pelet ve vašem okolí, je dobrou 

alternativou automatický kotel na pelety a obilí se zásobníkem, kde je možné spalovat 

i jiné druhy rostlin. 

Výhody: 

 jedná se o obnovitelný zdroj s minimálními negativními účinky na životní 

prostředí (emise) 

  technickou výhodou je malý obsah popela, což zjednodušuje konstrukci 

topidel, zlepšuje regulaci, případně automatizaci procesu spalovaní 
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Nevýhody: 

 vysoké nároky při skladování (výjimkou jsou peletky a brikety) 

 úprava biomasy do vhodnější formy pro spalování 

 nedostačující distribuční síť 

 

6. Porovnání zdrojů pro vytápění z hlediska ročních provozních nákladů 

 

6.1 Roční spotřeba tepla pro vytápění 

 

Postup dle literatury [5], [7]. 

Pro výpočet spotřeby tepla se nejčastěji používá denostupňová metoda, někdy je také 

nazývána jako gradenová metoda. 

Základní výpočtový vztah:             (6.1) 

 

D = d · (tis - tem)          [K·dny] 

                       

D = 231 · (19 – 5,3) = 3165         [K·dny] 

          

kde d je počet topných dnů v roce pro danou lokalitu [7];  

tis průměrná vnitřní výpočtová teplota ve [°C] v rozmezí 14 až 21,5 [°C] podle 

účelu stavby. Pro obytné budovy uvažujeme 18,2 až 19,1 [°C];  

tem střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období [°C]. 

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. se dodávka tepelné energie zahájí v otopném období, 

když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě 

poklesne pod +13 [°C] ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí 

nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 [°C] pro následující den.  

 

Vztah pro výpočet roční spotřeby tepla pro vytápění:         (6.2) 

 

QVYT,r = 
 

       
   

          

         
·                 [MWh/rok] 

 

QVYT,r = 
          

         
   

               

        
·     = 14,8                [MWh/rok] 

 

QVYT,r = 
 

       
   

          

         
·           = 53,4              [GJ/rok] 

 

kde ε je opravný součinitel ε = ei·et·ed              [1] 
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ei nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem. Tepelná ztráta 

infiltrací v běžných případech tvoří 10-20 % celkové tepelné ztráty, volí se součinitel 

v rozmezí 0,8 až 0,9 [1];  

et snížení vnitřních teplot v místnostech během dne. Při návrhu vhodné regulace 

je možné snižovat teplotu po určitou část dne. Volíme např. 0,8 [1]pro budovy 

s polodenním provozem a 1,0 [1] pro budovy, kde je požadován 100 % výkon otopné 

soustavy po celých 24 hodin (nemocnice apod.).  

ed zkrácení doby vytápění u objektu s přerušovaným provozem vytápění. Podle 

provozu budovy v průběhu týdne se volí součinitel 1,0 [1] pro budovy se sedmidenním 

provozem, 0,9 [1] pro budovy se šestidenním a 0,8 [1] pro budovy s pětidenním 

provozem.  

 

Součinitel ε je též možné určit z odborné literatury nebo podle vlastních zkušeností.  

Například podle typu staveb a jejich provozu  

 nepřetržité vytápění ε = 1,00  

 stavby zcela lehké s častými a delšími otopnými přestávkami ε = 0,90  

 stavby lehké (z tvárnicového zdiva) a pro stavby střední, s otopnými 

přestávkami o nedělích a svátcích ε = 0,80  

 stavby střední s krátkými otopnými přestávkami (noční útlum) nebo pro stavby 

těžké, bez otopných přestávek ε = 0,75  

 stavby těžké, s kratšími otopnými přestávkami (neděle a svátky) ε = 0,65  

 těžké kamenné stavby, občasně vytápěné ε = 0,60 nebo podle regulace 

soustavy více 

 podlažní objekty (zde je nutné uvažovat účinnost obsluhy ηo= 1, protože je již 

zahrnuta).  

 centrální regulace ε = 0,80  

 centrální regulace zónová ε = 0,75  

 centrální regulace a ventily s termostatickými hlavicemi ε = 0,70 pro rodinné 

domy, 

Případně samostatně provozované byty v nájemních domech  

 regulace prostorovým termostatem ε = 0,71  

 ekvitermní (kvalitativní) regulace teploty otopné vody ε = 0,67  

 regulace ventily s termostatickými hlavicemi ε = 0,63  

 

ηo je účinnost obsluhy a možnosti regulace soustavy. Volí se v rozmezí 0,9 pro kotelnu 

na pevná paliva, bez rozdělení kotelny na sekce až po 1,0 pro plynovou kotelnu 

s otopnou soustavou rozdělenou do sekcí např. podle světových stran s automatickou 

regulací.  

ηr účinnost rozvodu vytápění (volí se v rozmezí 0,95 až 0,98 podle provedení)   [1]  

Qc tepelná ztráta objektu            [kW]  
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6.2 Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody 

 

Nejprve určíme denní spotřebu tepla pro ohřev teplé vody:        (6.3) 

QTUV,d = (1+z)  
               

    
 = (1+0,5)                         

    
  = 25,7   [kWh]     

 

kde  

z je koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody         [1] 

Pro běžné stavby uvažujeme hodnotou 50 až 100% podle provedení rozvodu a doby 

cirkulace.  

 rozvody v nových stavbách z = max. 0,5             [1] 

 okrskové rozvody z = max. 1,0              [1] 

 rozvody ve starších stavbách z = 2 až 4 [1] (vychází se z provedených měření)  

ρ měrná hmotnost vody (1000)                    [kg/m3]  

c měrná tepelná kapacita vody (4186)                [J/kg·K]  

V2p celková potřeba teplé vody za 1 den [m3/den]. U staveb pro bydlení uvažujeme 

0,060-0,082 [m3/osobu den], minimálně však 0,2 [m3/byt den].  

t1 teplota studené vody 10             [°C]  

t2 teplota ohřáté vody 55             [°C]  

                                                                                                                 (6.4) 

                            ·
         

         
 ·                   [MWh/rok]

   

                            · 
       
      

 ·                         [MWh/rok] 

QTUV,r  = 8,2  [MWh/rok]·3,6 = 29,4                 [GJ/rok] 

 

kde  

QTUV,d je denní spotřebu tepla          [kWh]  

D  počet dnů otopného období v roce              [1] 

0,8 součinitel zohledňující snížení spotřeby TUV v létě           [1] 

tsvl teplota studené vody v létě (zpravidla +15)          [°C]  

tsvz teplota studené vody v zimě (zpravidla +5 až +10)         [°C]  

N počet pracovních dní soustavy v roce, kdy se připravuje TV         [1] 

Obvykle N = 350, individuálně je možno tuto hodnotu zvýšit až na 365. 

 

6.3 Celková spotřeba tepla za rok 

 

Součtem spotřeby tepla pro vytápění a spotřeby tepla pro ohřev teplé vody získám 

celkovou potřebu tepla za rok. 

               (6.5) 

Qr = QVYT,r + QTUV,r  =  23 [MWh/rok] = 82,7               [GJ/rok] 
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6.4 Porovnání zdrojů z hlediska ročních nákladů 

 

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody - VÝPOČTOVÁ SPOTŘEBA 

TEPLA = 82,7 GJ/ROK 

Tabulka č.14, [7] 

Druh paliva, 
Výhřevnost 
[MJ/kg]/tarif 
Kč/měsíc 

Výhřevnost 
[MJ/kg]/tarif 
Kč/měsíc 

Cena 
paliva v 

[Kč/kg] a v 
[Kč/kWh] 

Spalovací zařízení 
(Průměrná účinnost 

v [%]) 

Cena 
tepla v 

[Kč/kWh] 
spotřeba 
paliva/rok 

Náklady 
na 

vytápění 
Kč/rok 

Hnědé uhlí 18 3,55 
automat.kotel na uhlí 

(80%) 0,89 5743 [kg] 20388 

Černé uhlí 23,1 5,1 
automat.kotel na uhlí 

(80%) 0,99 4475 [kg] 22823 

Koks 27,5 8,5 
automat.kotel na uhlí 

(80%) 1,39 3759 [kg] 31952 

Dřevo 14,6 3 
kotel na zplyň.dřeva 

(75%) 0,99 7553 [kg] 22658 

Dřevěné brikety 17 4,8 
kotel na dřev.pelety 

(85%) 1,2 5723 [kg] 27471 

Dřevěné pelety 17 5,2 
automat.kotel na 

pelety (95%) 1,16 5121 [kg] 26628 

Štěpka 12,5 2,5 
kotel na dřev.pelety 

(85%) 0,85 7784 [kg] 19459 

Rostlinné pelety 16 3,65 
kotel na rostlin.pelety 

(90%) 0,91 5743 [kg] 20962 

Obilí 18 3,2 automat.kotel (85%) 0,75 5405 [kg] 17297 

Zemní plyn 
[MJ/m3] 37,82 1,25333 kotel běžný (89%) 1,63 

 28657 
[kWh] 39268 

Propan 46,4 28 kotel běžný (89%) 2,44 2003 [kg] 56073 

Lehký topný olej 
ELTO 42 28 

kotel na leh.topný 
olej (89%) 2,7 2212 [kg] 61948 

Elektřina 
akumulace (D26d 
jistič nad 3x25A 
do 3x32A) 
374Kč/měsíc+NT 374 1,88334 

s akumulační nádrží 
(93%) 2,12 

24701 
[kWh] 51009 

Elektřina 
přímotop (D45d 
jistič nad 3x20A 
do 3x25A) 
424Kč/měsíc+NT 424 2,29595 

přímotopné panely 
(98%) 2,45 

23441  
[kWh] 58907 

Tepelné čerpadlo 
(D56d jistič nad 
3x16A do 3,30A) 
351Kč/měsíc+NT 351 2,29353 

Průměrný roční 
topný faktor:3 0,85 

7657  
[kWh] 21774 

Centrální 
zásobování 
teplem   400 účinnost (98%) 1,47 84[GJ] 33755 
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7. Grafické porovnání provozních nákladů na vytápění 

Graf č.2, znázorňující roční náklady na vytápění a ohřev teplé vody 
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9. Závěrečné shrnutí 

 

V úvodu bakalářské práce jsem se zabývala výpočtem celkové tepelné ztráty 

rodinného domu. K dispozici jsem měla projektovou dokumentaci domu a postupovala 

jsem dle normy ČSN 06 0210. Vzhledem k tomu, že je domek po rekonstrukci a je 

opravdu dobře zateplen, byla vypočtena celková tepelná ztráta 7,83 [kW]. 

V další části bakalářské práce jsem popisovala různé zdroje energie a jejich 

výhody i nevýhody. Z klasických zdrojů je v našich podmínkách z hlediska dostupnosti 

a ceny nejvhodnější vytápět zemním plynem. Nedá se ale obecně říci, že 

na samotných tuhých palivech je něco špatného. Záleží na tom, jakým tuhým palivem 

topíte a jaké spalovací zařízení používáte. Nejekologičtější palivo z hlediska vlivu 

na kvalitu ovzduší je již zmiňovaný zemní plyn, popřípadě elektrická energie. 

Cílem bakalářské práce bylo porovnání těchto zdrojů pro vytápění z hlediska 

ročních provozních nákladů. K určení těchto nákladů bylo třeba spočítat celkovou 

spotřebu tepla za rok (82,7 [GJ]) a zjistit aktuální ceny paliv a energií. Jako 

nejpřijatelnější variantu pro řešený rodinný dům bych volila vytápění hnědým uhlím. 

Roční náklady byly vypočteny na 20388,-Kč. Domek disponuje sklepem 

a automatickým kotlem pro spalování uhlí. Lákavým řešením je i telené čerpadlo 

při ročních nákladech 21774,-Kč, jehož pořizovací cena je ale v současné době stále 

vysoká. Pohodlným řešením by bylo bezesporu vytápění zemním plynem, roční 

náklady by ovšem činily 39268,-Kč. 
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