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Anotace: 

 Náplní této bakalářské práce je problematika vytápění objektů alternativními zdroji. Celá 

práce by se dala shrnout do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

se zabývám problematikou vytápění bytů a rodinných domů, rozebírám všechny dostupné 

alternativní zdroje, zároveň ale tak i ostatní běžné zdroje. V praktické části jsem měl za úkol 

vybrat si rodinný dům nebo jiný vytápěný objekt a zjistit jeho tepelnou ztrátu a potřebu tepla 

na vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Následně jsem vybral dva alternativní zdroje tepla 

a porovnal je s jedním konvenčním zdrojem. Posledním úkolem bylo ekonomické zhodnocení 

mnou vybraných zdrojů a stanovení závěru, který zdroj vytápění je pro daný objekt nejlepší. 
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 Alternativní zdroje, energie, biomasa, tepelné čerpadlo, vytápění, tepelná ztráta, ohřev, 

sluneční energie, pelety 

 

Abstract 

 The aim of this thesis is the issue of alternative sources of heating system buildings. The 

whole work can be summarized into two parts, the theoretical and practical part. The 

theoretical part deals with the issue of heating system apartments and houses, I analyze all 

available alternative sources, concurrently but other common sources. In the practical part, I 

had the task to choose a house or other heated object and determine its thermal loss and the 

need for heating system and warm water. Subsequently, I have chosen two alternative heat 

sources and compared them with one conventional source. The last task was the economic 

evaluation my selected sources and to determine a conclusion that heating system is best for a 

given object. 

 

Key words 

 Alternative sources, energy, biomass, heat pump, heating, heat loss, warming, solar 

energy, pellets 
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) 
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konstantě τ (-) 

A  plocha všech ochlazovaných 
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2
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AR plocha konstrukce (m
2
) 
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ziskem jako daný povrch (m2)  
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DV vnitřní plné dveře 

ε opravný součinitel nesoučasnosti 

tepelné ztráty infiltrací (W) 

Erk spotřeba elektrické energie na provoz 

kotle (kWh/rok) 

Er spotřeba elektrické energie (kWh/rok)  

Erzp spotřeba elektrické energie kotle na 

zemní plyn (kWh/rok)  

Erzp oč spotřeba elektrické energie oběhového 

čerpadla kotle na zemní plyn 

(kWh/rok)  

Eoč,r spotřeba elektrické energie oběhových 

čerpadel (kWh/rok) 

ETUV,r spotřeba elektrické energie na ohřev 

TUV (kWh/rok) 

EN evropská norma
 

Φ celková tepelná ztráta (W) 

ΦC Tepelná zátěž objektu (kW)  

ΦCV Tepelný výkon s přirážkami na TUV a 

k odstranění námrazy (kW)  

ΦD teplo odvedené dýcháním (W) 

Φi průměrná energie vnitřních tepelných 

zisků (W) 

Φih průměrná energie vnitřních tepelných 

zisků ve vytápěném prostoru (W) 

Φiu průměrná energie vnitřních tepelných 

zisků v nevytápěném prostoru (W) 

ΦK teplo odvedené prouděním (W) 

ΦM teplo vyprodukované lidským tělem 

(W) 

ΦS teplo odvedené sáláním (W) 

Φsp  průměrný tepelný výkon pod 

bivalentním bodem pro dohřívání (kW) 

ΦTUV Tepelný výkon na ohřev TUV pro 

jednu osobu (W) 

ΦT tepelná ztráta konstrukce (W) 



ΦV teplo odvedené vypařováním (W) 

ΦV tepelná ztráta větráním (W) 
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N počet dní v roce (-) 
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) 
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NT cena za nízký tarif (Kč/MWh) 
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PR podíl rámu (%) 

q propustnost (-) 

Q  výkon předaný do topného systému (J) 

Qi  tepelná ztráta (J) 

Qi  vnitřní tepelné zisky (J) 

Q1d potřeba tepla na ohřev TUV a vytápění 

na 1 den elektrokotlem (kWh)  
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1. Úvod 

 V našich klimatických podmínkách se bez topného systému v dnešní době neobejde 

žádný rodinný dům nebo vytápěný objekt. U každého rodinného domu či jiného vytápěného 

objektu je důležité zvolit co nejefektivnější zdroj tepla. Dlouho se v domech vytápělo kotli na 

tuhá paliva, či kotli na zemní plyn. Avšak zvyšující se ceny ropy, plynu a uhlí, a taky pomalu 

docházející zásoby ložisek uhlí a ropy, donutilo majitele vytápěných objektů uvažovat i o 

jiných zdrojích. A zde přicházejí na řadu právě tzv. alternativní zdroje. Nejsou to ale jen 

zvyšující ceny co lidi zajímají. V poslední době se klade také velký důraz na ekologičnost 

těchto zdrojů tepla, tedy jaké vypouštějí emise. Každá vytápěcí soustava má svá pro a proti. Je 

důležité neopomenout také samotný vytápěcí systém, jenž zajišťuje tepelnou pohodu v daném 

objektu. U každého jedince je však tepelná pohoda hodně subjektivní. 

 Tato práce by měla zjednodušit výběr alternativních zdrojů. Měla by hlavně osvětlit, jak 

moc jsou užitečné, oproti konvenčním zdrojům. Cílem této práce bude tedy porovnání 

vybraných alternativních zdrojů oproti vybranému konvenčnímu zdroji. 
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2. Problematika vytápění bytů a rodinných domů 

 Hlavním úkolem vytápění je zajistit v uzavřených místnostech příznivé tepelné poměry v 

chladném zimním období, kdy je venkovní teplota nižší než požadovaná teplota v místnostech 

a kdy také ostatní povětrnostní vlivy (např. vítr) způsobují ochlazování místností. Jde o 

zajištění tzv. tepelné pohody. [1] 

2.1. Tepelná pohoda 

 Je to stav, při kterém je dosaženo takových tepelných poměrů, aby se člověk cítil 

příjemně. Tepelnou pohodu člověka určuje jeho zdravotní stav, stáří a fyzická zátěž. Pocit 

dobré tepelné pohody je dán rovnováhou tepelného režimu člověka, nutnou k udržení stálé 

teploty těla 37 °C.  

 Pojmem tepelná rovnováha se rozumí stav, při kterém okolí odebírá lidskému tělu tolik 

tepla, kolik člověk právě produkuje, je proto prvním nezbytným předpokladem tepelné 

pohody. 

 Podmínkou tepelné rovnováhy je: 

   WSKDVM   (1) 

ΦM teplo vyprodukované lidským tělem 

ΦV teplo odvedené vypařováním 

ΦD teplo odvedené dýcháním 

ΦK teplo odvedené prouděním 

ΦS teplo odvedené sáláním 

 

 Tepelný tok konvekcí a sáláním prochází nejprve vrstvou oděvu, je jím veden, teprve na 

vnějším povrchu dochází k přestupu tepla do okolí. [1] 

 Rovnice tepelné rovnováhy pak přejde na tvar: 

    SKrhTDVM TTS    (2) 

α propustnost oděvu (W·m
-2

·K
-1

) 

ST celková plocha povrchu těla (m
2
) 

Th teplota povrchu těla (K) 

Tr teplota povrchu oděvu (K) 
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2.2. Tepelný stav prostředí 

 O tepelných pocitech člověka v uzavřených místnostech rozhoduje tedy několik faktorů, 

a to stupeň fyzické námahy (vnitřní produkce tepla ΦM), tepelně izolační schopnost oděvu 

(tepelná propustnost α), teplota okolního vzduchu θv, účinná teplota okolních ploch θp, 

vlhkost okolního vzduchu (relativní vlhkost), rychlost proudění vzduchu.  

 K posouzení tepelného stavu nám poslouží především teplota vzduchu měřená v oblasti 

pobytu člověka. Teplota vzduchu není všude stejná, a proto je nutné posuzovat taktéž její 

nerovnoměrnost. Velice důležitá je především vertikální nerovnoměrnost teploty vzduchu ve 

vytápěných místnostech, která vzniká vlivem nestejnoměrného přívodu tepla a 

nestejnoměrného ochlazování jednotlivých stěn, podlahy a stropů místnosti. Zajímá nás 

teplota u nohou (výška 0,1 m nad podlahou), a v úrovni hlavy (výška 1,7 m nad podlahou) a 

rozdíl těchto dvou teplot, který má vliv na tepelnou pohodu v místnosti. 

 

Obr. 2.1: Vertikální rozložení teplot v místnosti při různých způsobech vytápění [1] 

 

a ideální vytápění 

b  podlahové vytápění 

c stropní vytápění 

d teplovodní vytápění 

e konvektorové vytápění 

f lokální vytápění kachlovými kamny 

g teplovodní vytápění (radiátor na 

vnitřní stěně) 

h teplovzdušné vytápění 

 Jak vidno z obrázku 2.1a, tak ideální vytápění je takové, kdy je teplota u nohou přibližně 

21 °C a ve výšce hlavy stojícího člověka přibližně 19 °C. Z hlediska tepelné pohody by tedy 

neměl být rozdíl teplot v místě hlavy a v místě nohou větší než 2 °C u stojícího člověka a 1,5 
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°C u sedícího člověka. Z obrázku 2.1b je tedy zřejmé, že z hlediska vertikálního rozložení 

teplot je nejvýhodnější podlahové vytápění. [1] 

2.2.1. Účinná teplota okolních ploch 

 Aby bylo možné posuzovat výsledný sálavý účinek okolních ploch jednou veličinou, 

zavádí se tzv. účinná teplota okolních ploch θp. Tato teplota je definována jako společná 

teplota všech okolních ploch, při níž by celkový tepelný tok sáláním mezi povrchem těla a 

okolními plochami byl stejný jako ve skutečnosti. 

   )(
1

Ci

n

i

ip 


   (3) 

θp účinná teplota okolních ploch (°C) 

φi  poměry sálání jednotlivých okolních ploch plochou lidského těla (-) 

θi teploty okolních ploch (°C) 

2.2.2. Výsledná teplota prostředí místnosti 

 Výsledná teplota prostředí, potřebná pro zajištění tepelné pohody:  

  )(5,05,0 Cpvi    (4) 

 Tepelná pohoda závisí tedy při dané vnitřní produkci tepla a dané tepelné propustnosti 

oděvu pouze na teplotě vzduchu a účinné teplotě okolních ploch. Jejich poměr nemůže být 

libovolný. Předpokládá-li se, že v místnostech, kde se požaduje výsledná teplota θi = 18,5 – 

21,5 °C, má být teplota vzduchu θv v mezích od 15 do 25°C, může se účinná teplota okolních 

ploch θp měnit v mezích od 12 do 28 °C (viz. Obr. 2.2). [1] 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Oblast tepelné pohody [1] 
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3. Alternativní zdroje energie pro vytápění objektů 

 Mezi tyto zdroje energie patří sluneční, geotermální, energie biomasy, energie prostředí a 

jiné. Tato kapitola se bude zabývat hlavně alternativními energetickými zdroji pro zásobování 

objektů tepelnou energií (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, atd…) 

3.1. Sluneční energie 

 Skoro všechna energie, která ne Zemi je, pochází ze Slunce. Na území České republiky 

dopadá za rok stotisíckrát více energie, než je veškerá spotřeba paliv. Sluneční energii lze 

využít přímo (výroba tepla, chladu a elektřiny) nebo nepřímo (energie vodních toků, větru, 

atd.). Mezi nejvýznamnější patří sluneční energie „uskladněná“ v rostlinách a jiné živé hmotě 

– biomasa. Přeměna slunečního záření na teplo může být pasivní, např. prosklené fasády, 

zimní zahrady, anebo aktivní. Zde patří technická zařízení jako solární kolektory. [15], [19] 

 

Obr. 3.1: Pasivní a aktivní využití slunečního záření [13] 

 

 Pasivní systémy – Jsou to systémy, které nepotřebují žádné další zařízení. Využívá se 

sluneční záření dopadající do interiéru okny nebo jiným prosklením. Systémy musejí být 

vhodně nastaveny, aby byly tepelné zisky co nejúčinněji využity. Velmi důležitým aspektem 

je vyřešení rizika tepelné zátěže (správné odvětrávání, akumulace do stavebních konstrukcí, 

atd.). [15], [19] 

 Aktivní systémy – Využívají se hlavně na celoroční přípravu teplé užitkové vody, ohřevu 

bazénů a k přitápění budov pomocí teplovodního nebo teplovzdušného vytápění. Sluneční 

energii lze i dlouhodobě akumulovat v zásobnících (vodní, štěrkové…). Čím delší je doba 
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akumulace, tím je systém dražší a méně ekonomický. I proto se využívá krátkodobá 

akumulace (několikadenní). [15], [19] 

3.1.1. Přírodní podmínky 

 Sluneční záření dopadající na Zemi se skládá z přímého a rozptýleného záření. Přímé 

je od slunce a rozptýlené vzniká rozptýlením slunečních paprsků na molekulách vzduchu, 

vodních kapkách atd. V ČR se průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) 

pohybuje kolem 1460 hodin za rok (od 1400 do 1700 hodin za rok). Podmínky v ČR pro 

využití solární energie jsou celkově dobré. [14], [15], [19] 

 

 

Obr. 3.2: Roční úhrn slunečního záření v ČR [14] 

 Na obrázku 3.2 je vidět mapa ČR, která ukazuje roční úhrn slunečního záření v Česku. Je 

patrné, že nejlepší využití solární energie je na jihu Moravy. V České republice dopadne na 1 

m
2
 zhruba 940 -1340 kWh sluneční energie z čehož největší část (asi 75%) je v letním období. 

[14], [15], [19] 

3.1.2. Technické podmínky 

 V Česku dopadá průměrně za rok 1100 kWh/m
2
 sluneční energie. Pomocí kapalinových 

kolektorů se může získat 300 – 800 kWh/m
2
 za rok. Avšak zisky se v jednotlivých měsících 

značně liší. Pro reálné odhady hrubé výroby energie v průměrných solárních zařízeních lze 

v ČR uvažovat průměrnou roční výrobu 380 – 420 kWh/m
2
 kolektorové plochy za rok. 

Účinnost kolektorů závisí hlavně na rozdílu teplot absorbéru (teplonosná kapalina) a okolního 

vzduchu. Čím vyšší teplota, tím horší bude účinnost. Například u vakuových kolektorů 

(absorbér izolován vakuem) se účinnost mění málo. Naopak u plochých kolektorů účinnost 
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prudce klesá s rozdílem teplot, takže v zimě je skoro nemožné ohřívat v nich vodu na více než 

80 °C. [15] 

 

Obr. 3.3: Možnosti krytí potřeby tepla solárním systémem [16] 

3.1.3. Základní části solárního systému 

Kolektory se dělí na ploché a trubicové. Účinnější jsou trubicové, jelikož absorbér je 

zataven ve vakuové trubici. Kvalitní kolektory mají absorbér opatřený spektrální selektivní 

vrstvou (tvořena speciální černou barvou nebo galvanicky pokovena). Dosahuje se vyšší 

účinnost a dokáží zpracovat i difúzní záření. Kolektory se mohou dělit i z hlediska 

teplonosného média (kapalinové, vzduchové a kombinované). Základem kolektoru je 

absorbér. [15], [19] 

 

Obr. 3.4: Solární kolektor [17] 
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Sluneční absorbéry – Přeměňují zachycené slunečné záření na tepelnou energii. Ta je 

pomocí teplonosného média (kapalina, vzduch) odváděna do místa okamžité spotřeby nebo 

akumulována v zásobníku. Do teplonosného média je nutné přidat nemrznoucí směs. [15], [19] 

Solární zásobník – Slouží pro přípravu TUV. Při nedostatku sluneční energie se dohřívá 

tepelnou energií z ústředního topení. Objem zásobníků musí odpovídat ploše kolektorů, aby i 

v létě akumuloval zachycenou energii a nedošlo k poškození systému. Jednou týdně se solární 

zásobník dohřát na 72 °C, aby se nemnožily nežádoucí mikroorganismy. [15], [19] 

Solární výměník tepla – Je umístěn v zásobníku co nejníže, nad ním je výměník okruhu 

ústředního vytápění a nejvýše je elektrické topné těleso. Plochy výměníků musí být správně 

navrženy (materiál, teplota kapaliny v solárním okruhu, průtok a objem zásobníku). [15], [19] 

Potrubí – Co nejkratší z dobrého materiálu (měď), kvalitní izolace, správně navrženo na 

požadovaný průtok, tlak a teplotu teplonosné kapaliny v solárním okruhu. [15], [19] 

Dále zde je oběhové čerpadlo k cirkulaci teplonosné kapaliny, armatury sloužící k regulaci 

a kontroly tlaku a teploty, expanzní nádoba k vyrovnávání tlaku a nakonec automatická 

regulace sloužící k řízení, chránění a regulaci systému. [15], [19] 

3.1.4. Rozdělení solárního systému 

V zásadě existují dva druhy dělení solárního systému. Ten první je podle způsobu oběhu 

teplonosné kapaliny: 

Solární systémy se samotížným oběhem – K oběhu teplonosné kapaliny využívají 

gravitace mezi kolektorem a zásobníkem. Solární zásobník je proto nutné umístit výše než 

kolektory. Je zde horší regulace průtoku teplonosné kapaliny. Výhodou jsou nízké pořizovací 

náklady, jednoduchost, spolehlivost a závislost na vnějším zdroji. Využívají se pro sezónní 

ohřev vody. [15], [19] 

Solární systémy s nuceným oběhem - K oběhu teplonosné kapaliny využívají oběhové 

čerpadlo. Výhodou je přesná regulace průtoku teplonosné kapaliny umožňující vyšší účinnost. 

Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, složitost, nižší spolehlivost a závislost na vnějším 

zdroji. [15], [19] 

 Druhé rozdělení je podle počtu okruhů: 
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 Jednookruhové systémy – Ohřívají vodu bez výměníku tepla, Výhodou je vyšší 

účinnost přenosu tepla, nižší pořizovací náklady a jednoduchost, Nevýhodou je možnost 

pouze na sezónní ohřev vody, výskyt tvorby bakterií a řas, při nízkých teplotách hrozí 

zamrznutí. [15], [19] 

 Dvouokruhové systémy – Pracují s dvěma okruhy a výměníkem tepla. První okruh 

odvádí ohřátou vodu z kolektoru do výměníku. Druhý přebírá teplo a vede jej do solárního 

zásobníku. Výhodou je celoroční provoz. Nevýhodou je horší účinnost v důsledku ztrát ve 

výměníku tepla, vyšší pořizovací náklady a složitost. [15], [19] 

 

Obr. 3.5: Solární systém pro ohřev vody, přitápění a ohřev bazénu [18] 

 Podle literatury [19] například solární systém se 3 kolektory v roce 2003, na ohřev 300 l 

vody, stál bezmála 130 tisíc Kč. Přičemž roční provozní náklady vycházejí na skoro 1650 Kč. 

[19] 

3.2. Energie biomasy 

 Spalování biomasy na výrobu tepla patří, kromě jejího využití jako potravy, nejstarším a 

nejběžnějším využitím. Biomasa vzniká vlivem dopadu sluneční energie. Jedná se tedy o 
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hmotu organického původu. Výhodou biomasy je nízký obsah síry potažmo oxidu siřičitého 

ve spalinách (pouhý zlomek v porovnání s hnědým uhlím). Dalšími výhodami jsou např. 

zanedbatelné množství těžkých kovů, malé množství oxidů dusíku. Největší výhodou je, že se 

jedná o obnovitelný zdroj. [20], [21] 

Biomasu je možno rozlišit podle obsahu vody: 

 Suchá - Dřevo, dřevní odpady, sláma. Spaluje se přímo. 

Mokrá - Tekuté odpady (kejda a další odpady). Nelze spalovat přímo. Použití zejména 

v bioplynových technologiích 

Speciální biomasa – Olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. K získávání bionafty a 

lihu. [21] 

Nebo podle technologie zpracování a přípravy ke spalování: 

 Termochemická přeměna  - pyrolýza (produkce plynu, oleje) 

- spalování 

- zplynování (produkce plynu) 

 Biochemická přeměna  - fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu) 

- anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce 

bioplynu) 

 Mechanickochemická přeměna  - lisování olejů (produkce kapalných paliv) 

- Esterifikace surových bioolejů (výroba bionafty a 

přírodních maziv) 

- Štípání, drcení, lisování, peletace, mletí (výroba 

pevných paliv) [21] 
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Obr. 3.6: Možnosti využití biomasy [22] 

 Z energetického hlediska lze získat energii z biomasy téměř výhradně termochemickou 

přeměnou. [21] 

3.2.1. Přírodní podmínky 

 V České republice lze využívat biomasu dvěma způsoby: 

Biomasa odpadní: 

- Rostlinné odpady – řepková, kukuřičná obilná sláma, seno atd. 

- Lesní odpady – po těžbě dřeva (pařezy, kořeny kůra, větve…)  

- Průmyslové odpady – z dřevařských provozoven (hobliny, kůra, piliny, odřezky), 

cukrovary atd. 

- Odpady z živočišné výroby – hnůj, kejda, zbytky krmiv, atd. 

- Komunální organické odpady – kaly, tuhý organický komunální odpad [19] [21] 

Biomasa záměrně produkovaná k energetickým účelům, energetické plodiny 

- Lignocelulózové – dřeviny, obiloviny, travní porosty, ostatní rostliny 

- Olejnaté – řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno 

- Škrobno-cukernaté – brambory, cukrová řepa, obilí, cukrová třtina atd. [19] [21] 

3.2.2. Využití biomasy pro vytápění budov 

 Ekonomicky nejvýhodnější technologií je spalování dřeva. Nejznámější spalovací 

zařízení jsou lokální kotle na biomasu. Používají se i krby nebo kamna, ale těmi se v této 

nebudu zabývat. Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a 
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až poté se plyn spaluje. Nejčastěji kotle spalují polenové dříví, brikety a peletky, ale používá 

se i dřevní odpad či štěpky. [19] 

 Teplovodné kotle na dřevo - Patří mezi nejrozšířenější. Tyto kotle mají celou řadu 

výhod jako například vytápění všech vytápěných místností, možnost kotle s velkým výkonem 

(18 – 20 kW), použití delších kusů dřeva, což snižuje pracnost při úpravě paliva. Další 

výhodou je nízká cena paliva. Výkon kotle by se neměl snižovat na méně než 40 %, jelikož 

pak začne kotel dehtovat a produkovat škodlivé emise. Nevýhodou je až příliš velký výkon 

pro nízkoenergetické domky. Proto se k nim přidávají akumulační nádrže, které přebytečné 

teplo odebírají (obr. 3.7). [20] 

 

Obr. 3.7: Schéma zapojení kotle na dřevo s akumulačními nádržemi [20] 

Kotle na pelety – Vysoce zhodnocená biomasa. Výroba vyžaduje drahé zařízení a je 

taktéž energeticky náročná. Jedná se o směs pilin, hoblin a kousků dřeva. Při použití 

zásobníku vhodné velikosti a dovozu paliva až do domu, se může jejich topení rovnat 

elektrickému nebo plynovému. Existují i menší zásobníky, například textilní pytel. Další 

výhodou je použití pro nízkoenergetické domy, jelikož jejich výkon se dá regulovat na 2 – 8 

kW. Nevýhodou je vyšší cena paliva oproti palivovému dříví, a velká cena kotlů oproti 

kotlům na dřevo (až 4x větší cena). Cena se samozřejmě odvíjí od příslušenství daného kotle 

(zásobník, výkon). Na obrázku 3.8 je automatický kotel na pelety se zásobníkem o objemu 

500 l. Zásobník může být buďto jako samostatná místnost (větší prostor), nebo kotel může 

zásobník obsahovat. [20] 
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Obr. 3.8: Automatický kotel na pelety [24] 

 Vlastní hoření pelet probíhá v poměrně malém hořáku, který je na obrázku 3.9. 

Konstrukce hořáku má velký vliv na účinnost spalování pelet (kolem 90 %). Do hořáku jsou 

pelety dávkovány ze zásobníku přímo na hořák, pomocí šnekového systému. Zapalování pelet 

zajišťují elektricky žhavené spirály. Existují i kotle, do kterých se může dávat i jiné palivo 

např. dřevo. Existuje i tzv. duální provoz, kdy lze střídat dva typy paliv, tj. může se topit 

peletkami a zemním plynem nebo extra lehkým topným olejem, záleží na typu hořáku, který 

je zabudován. 

 

Obr. 3.9: Automatický kotel na pelety [23] 

3.3. Tepelná čerpadla – Energie prostředí a geotermální energie 

 Tepelná čerpadla patří mezi alternativní zdroje energie, jelikož umožňují odnímat teplo 

z okolního prostředí, ač už z vody, vzduchu nebo ze země. Poté ho převádí na vyšší teplotu a 

následně ji využívají k vytápění a přípravu teplé vody. V podstatě dochází k tomu, že látku 
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(zemi, vodu nebo vzduch) ochladíme o několik málo stupňů, čímž se odebere teplo a tato 

energie se využije při ohřevu jiné látky, jako je voda v bazénu, teplá voda, či voda v topné 

soustavě 

3.3.1. Historie tepelných čerpadel 

 Základní myšlenku principu tepelného čerpadla vyslovil už v roce 1852 Lord Kelvin ve 

své druhé větě termodynamické, v níž stojí, že teplo se šíří pouze z teplé látky ke studené. 

První tepelné čerpadlo sestrojil Robert C. Weber. Když dělal pokusy s nízkými teplotami, 

popálil se o výstupní potrubí mrazícího stroje. Následně prováděl pokusy s ohříváním svého 

domu, a to tak že propojil mrazák s bojlerem (místo mražení ohříval dům). 

3.3.2. Princip tepelného čerpadla 

 Výparník odnímá teplo z prostředí s relativně nízkou teplotou a přenáší jej do vytápěcí 

soustavy s vyšší teplotou prostřednictvím kondenzátoru. Jde vlastně o uzavřený Carnotův 

cyklus. Celý princip je znázorněn na obrázku 3.10.  

Obr. 3.10: Princip funkce tepelného čerpadla [29] 

 Teplonosné médium se odpařuje při nízkém tlaku ve výparníku. Potřebné teplo k 

odpařování se odnímá z okolí (voda, země, vzduch). Do kompresoru se nasává pára a v něm 

se stlačuje. Z kompresoru vychází stlačená přehřátá pára, která jde do kondenzátoru, kde je 

jim teplo odnímáno. V kondenzátoru se pára kondenzuje a odevzdává výparné teplo ke 

spotřebě tepla. Z kondenzátoru jde poté zkondenzované médium přes expanzní ventil zpět do 

výparníku. Jelikož je v něm nízký tlak, médium se začne při nízké teplotě prudce odpařovat, 
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když odnímá teplo. Celý cyklus se opakuje. Do tohoto tepelného cyklu se část energie dodává 

přes kompresor stlačováním, větší část je však odnímána z prostředí s nízkou teplotou 

(tekoucí voda, ovzduší atd.) a přenášena do prostředí s teplotou vyšší, vytápěného prostoru. [1] 

3.3.3. Topný faktor 

 U tepelných čerpadel je velice důležitý tzv. topný faktor, který se počítá podle vztahu 

  
 

P

Q
COP

 (5)  

ε  topný faktor (-) 

Q  výkon předaný do topného systému (W) 

P  dodaný elektrický výkon (W) 

 Někdy se udává místo ε jednotka COP. Výkonové číslo topného faktoru je větší než 1 a 

pohybuje se mezi 1-6. Závisí na účinnosti kompresoru s jeho motorem, na teplonosném médiu 

(voda, vzduch) a na nejdůležitějším faktoru tedy na rozdílu teplot ve výparníku a 

kondenzátoru. Čím vyšší je rozdíl těchto teplot, tím více výkonové číslo topného faktoru 

klesá. [1] 

 

Obr. 3.11: Princip topného faktoru tepelného čerpadla [5] 

3.3.4. Druhy tepelných čerpadel 

Druhy tepelných čerpadel jsou psány dvěma slovy, které jsou odděleny lomítkem. První 

slovo definuje přírodní zdroj tepla (voda, vzduch a země), druhé slovo definuje tzv. nosné 

médium, které předává teplo do objektu. [1] 

Vzduch/voda - U těchto tepelných čerpadel není vyžadována nákladná zemní práce, a 

taky proto jsou podstatně méně náročnější na investice. Mezi nevýhody patří silná závislost na 
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teplotě odebíraného vzduchu z okolí. Čím vyšší teplota, tím větší je výkon tepelného čerpadla 

a opačně. Tato tepelné čerpadla se mohou dělit podle umístění vnitřní a vnější jednotky. 

Mohou být kompaktní, nebo tzv. split. Kompaktní tepelné čerpadlo tvoří jeden celek. Tepelné 

čerpadlo typu split je rozdělen na vnitřní a vnější jednotku [1] 

  

Obr. 3.12: Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split [6] 

 Země/voda - Tepelná energie se získává ze zemské půdy. Teplonosným médiem je zde 

voda. Je to nejstabilnější TČ a při správném návrhu dokáže zajistit dostatek energie v celém 

roce. Mezi velké nevýhody patří zemní práce. Tudíž to má velký dopad na pořizovací 

náklady. Zemskou půdou zde rozumíme geotermální vrt nebo plošný kolektor. [1] 

 Geotermální vrt – Tato TČ využívají nízkopotenciální energii, která je uložena v zemi. 

Čím je vrt hlubší, tím víc roste i teplota horniny. Minimální hloubka vrtu by měla být 50 m 

maximální až 150 m. Pokud není jeden vrt schopen zajistit požadovanou energii, navrhuje se 

více vrtů. Geotermální vrt patří mezi nejnákladnější položku v rozpočtu celého TČ, i když 

dnes existují moderní technologie, které nám je mohou ulehčit. Mezi výhody patří malá 

zastavěná plocha a nezávislost klimatických podmínek (teplota se drží kolem 10 °C celý rok). 

1 kW u TČ odpovídá 12 – 18 m hloubce vrtu. [1] 

Plošný kolektor – Využívá se naakumulovaná sluneční energie, která je uložena pod 

povrchem země. Je zde podstatně větší zastavěná plocha, než u geotermálního vrtu a jsou zde 

také náročné a zdlouhavé práce, ale ve srovnání s geotermálními vrty jsou plošné kolektory 

levnější. Na rozdíl od geotermálního vrtu je u plošného kolektoru podstatně nižší topný faktor, 

v průběhu roku navíc kolísá (kolísá i teplota zeminy). [1] 
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Voda/voda - Mezi velkou výhodu TČ voda/voda je v průměru nejvyšší hodnota topného 

faktoru. Mezi velkou nevýhodu patří malé množství lokalit s výskytem vod. Tato TČ se dělí 

na podzemní a povrchová. [1] 

Podzemní – Voda patří mezi nejteplejší zdroj přírodního tepla (stabilně 10 °C po celý 

rok). Je zde zapotřebí dvou studní. Jedna je topná a druhá je vsakovací. Topná představuje 

zdroj tepla pro TČ a do vsakovací se vrací ochlazená voda zpátky do země. U topné je 

důležité si ověřit, zdali je spodní vody dostatek. Pro rodinný dům by měla být minimálně 0,5 

l·s
-1

 u topné studny a vsakovací by měla tuto vodu pojmout. [1] 

Povrchová – zdrojem tepla se zde rozumí řeky, rybníky a jiné vodní plochy. Vyskytují se 

jen vzácně, jelikož jsou závislé na kolísání teploty vzduchu. [1] 

 Tepelná čerpadla se můžou dělit i podle oběhu chladiva: 

 Kompresor – Nejčastější, je možné se setkat se 4 typy. Jsou to kompresory pístové, 

rotační, šroubové, ale nejčastěji využívané jsou tzv. kompresory SCROLL. Zhruba před 20 

lety kompresorová tepelná čerpadla jen jednou z variant, dnes se ale s jinými setkáme 

výjimečně. [27] 

 SCROLL kompresor – Jsou dražší, ale dosahují dobrých topných faktorů. Skládá se ze 

dvou spirál. Jedna je pevná, druhá pohyblivá. Mezi nimi je chladivo. Vlivem excentrického 

pohybu spirály se plyn stlačuje a výfukovým otvorem vystupuje ohřátý. [27] 

 

Obr. 3.13: Jak funguje kompresor SCROLL [28] 
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 Sorpční – Jsou tiché a velmi spolehlivé (žádné pohyblivé části). Méně efektivní oproti 

kompresorovým. Chladivo je v okruhu neseno další látkou, jenž ho absorbuje a posléze 

uvolňuje za přestupu tepla. Poháněcí energií je teplo (obvykle s vyšší teplotou než je na 

výstupu tepelného čerpadla) získané nejčastěji z elektřiny. [27] 

 

 Hybridní – Kombinují sorpční a kompresorový oběh. Jsou konstrukčně náročnější. 

Využívají se ve speciálních případech. [27] 

 

 Další možností je tepelné čerpadlo poháněné stirlingovým motorem, které je ale spíše ve 

fázi vyvíjení. [27] 

3.3.5. Typy provozů tepelných čerpadel 

 Další důležitý faktor při výběru vhodného tepelného čerpadla. Mezi ně patří celkové 

tepelné ztráty objektu. Dimenzování tepelného čerpadla na maximální potřebný výkon není 

příliš ekonomické. Správný energetický provoz tepelného čerpadla má vliv nejen na 

fungování celého systému, ale i na celkové provozní a pořizovací náklady. V zásadě se 

rozlišují tři provozní stavy tepelných čerpadel. [1] 

Monovalentní provoz - Je to provoz bez záložního (bivalentního) zdroje. Jediným 

zdrojem tepla je tedy jen přírodní zdroj (vzduch, voda, země). Monovalentní provoz se 

provozuje z ekonomických a technických důvodů hlavně u tepelných čerpadel typu voda-voda 

nebo země-voda. Na obrázku 3.14 je znázorněno principiální schéma. Jak vidno z obrázku 

jsou tvořeny třemi bloky. [1], [7] 

 

Obr. 3.14: Monovalentní provoz tepelného čerpadla [1] 

 Monoenergetický provoz - Při monoenergetickém provozu se do sekundáru připojuje 

„přihřívák“ (elektrický doplňkový zdroj), který pokrývá potřebný špičkový tepelný výkon při 

nejchladnějších dnech v roce. [1] 



19 

 

 Bivalentní provoz - Tento provoz je podobný monoenergetickému provozu. Rozdíl mezi 

monoergetickým a bivalentním provozem je ten, že systém kombinuje dva nezávislé zdroje 

tepla. Vždy pracuje pouze jeden systém. Dojde-li k poklesu venkovní teploty pod bivalentní 

bod, tepelné čerpadlo se vyřadí z provozu a veškerý tepelný výkon má na starost náhradní 

zdroj, zpravidla neelektrické (kotel na uhlí, na dřevo…). Velkou výhodou je možnost 

zálohovat tepelné čerpadlo v případě poruchy nebo výpadku elektrické energie. [1] 

 Nastavení bivalentního bodu – Bod bivalence udává teplotu venkovního vzduchu, pod 

kterou již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřebu tepla vytápěného objektu a je třeba 

„chybějící“ výkon pokrýt doplňkovým zdrojem tepla. [1], [8] 

 

 

Obr. 3.15: Bod bivalence [8] 
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4. Ostatní zdroje tepla pro vytápění objektů 

 Nesmím však opomenout, že existují i standardní vytápěcí zařízení, kterými se ve většině 

obytných domů vytápí. Pro vytápění lze teplo získat mnohými způsoby. Volba vhodného 

zdroje tepla závisí hlavně na dostupnosti paliva a taky velikosti domu. Zdroj tepla je zařízení, 

v němž probíhá proces přeměny chemické energie obsažené v palivu v tepelnou energii, 

schopnou odevzdat se prostřednictvím teplonosné látky do místa spotřeby. Jako standartní 

vytápěcí zařízení bývá kotel. Kotel je zařízení, sloužící ke spalování tuhých, kapalných nebo 

plynných paliv, v němž se vyvíjí teplo, kterým se ohřívá teplonosná látka. Můžou se dělit 

podle mnoha kritérií např. podle druhu paliva, konstrukce, použitých materiálů atd. Jedním 

z důležitých kritérií, které určují kvalitu kotle, je jejich účinnost. Ta se pohybuje v závislosti 

na stáří kotle, druhu použitého paliva, způsobu spalování apod. Většinou se pohybují 

v rozmezí od 60 do 99 %, jak vidno z tabulky (tab. 4.1). [2], [3] 

Tab. 4.1: Účinnost kotlů [3] 

Použité palivo Účinnost (%) 

elektřina 98 – 99 

plyn 80 – 94 

koks 75 – 80 

černé uhlí 70 – 80 

hnědé uhlí 70 - 75 

 

4.1. Kotel na tuhá paliva 

 Jako vhodnou alternativou, oproti vytápění plynem, či elektřinou, mohou být kotle na 

tuhá paliva. Rozlišují se podle způsobu spalování paliva, druhu materiálu, konstrukčního 

řešení a podle přísunu paliva do prostoru spalovací komory. [3] 

 Podle způsobu spalování se dělí na kotle s horním ožehem (obr. 4.1a), v nichž se palivo 

nasypané přes násypník nebo zásobník a rošt hoří zdola nahoru a kotle se spodním ožehem , 

kde plyny a spaliny neprocházejí celou vrstvu paliva v násypné šachtě nebo zásobníku, ale 

palivo prohořívá pouze ve spodní části kotle (obr. 4.1b). 
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Obr. 4.1: Způsoby spalování [3] 

 Podle přísunu paliva na rošt se dělí na ruční, kde palivo ukládá samotný člověk, 

poloautomatické, které mají zásobník paliva umístěný mimo kotel a palivo se z něho sesouvá 

na rošt vlastní vahou a nakonec automatické, které jsou určené pro výtopny a teplárny, kamp 

se palivo dodává pomocí pásového dopravníku. [2] 

4.2. Kotel na zemní plyn 

 Kotle na plyn jsou stejné jako všechny ostatní plynové spotřebiče zařazeny do některé 

skupiny spotřebičů. Obecné rozdělení plynových spotřebičů je na typ A, B, C. 

Tab. 4.2: Rozdělení plynových spotřebičů do skupin [3] 

Typ spotřebiče Přívod spalovacího vzduchu Odvod spalin 

A z místnosti do místnosti 

B z místnosti ven 

C z venku ven 

 

 Největší účinnost mají kotle kondenzační, jejichž účinnost je 92-94 %. Kondenzační kotle 

oproti konvenčním lépe využívají teplo spalin, které se ochladí a dojde k uvolnění tepla při 

kondenzaci vodní páry. Tím se zvýší účinnost kotle o několik procent (až nad 100 %). 

Kondenzační kotel odebírají teplo spalinám, které odcházejí komínem ven. Čím lépe se 

využije teplo spalin, tím více se sníží jejich teplota. [3] 
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4.3. Elektrokotel 

 U těchto kotlů dochází k velkému množství odebírané energie během okamžiku. Právě 

proto musí být udělen souhlas od dodavatele elektrické energie. Elektrokotel musí mít svůj 

samostatný elektrický obvod a jištění. Vzhledem ke zvyšování cen elektrické energie, může 

být provozování elektrokotle neekonomické. [3]  
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5. Energetická bilance domu 

 V následujících kapitolách se budu zabývat tepelnou ztrátou zvoleného objektu, potřeby 

tepla na vytápění a přípravu teplé užitkové vody (TUV). 

5.1. Popis obytného domu 

 Jedná se o rodinný dům, který má dvě podlaží a sklep. Rodinný dům sídlí ve Zlínském 

kraji, asi 30 km od města Zlín. Vytápěcím systémem jsou zde radiátory. Dům je po 

rekonstrukci oken. Vesměs všechny místnosti jsou navrženy na 20 °C, kromě dvou koupelen, 

kde je výpočtová teplota navržena na 24 °C. Zádveří, šatny a schodiště jsou dimenzovány na 

18 °C. Zdrojem tepla je zde kotel na zemní plyn, s kterým se ale počítat nebude. 

 

 Obr. 5.1: Rodinný dům vytvořen ve 3D pomocí programu ArchiCad 

 

5.2. Teorie výpočtu energetické bilance domu 

 Je důležité zjistit pro určitou budovu tepelnou ztrátu Q1, tepelné zisky Qg, faktor využití 

tepelných zisků η a nakonec potřebu tepla pro vytápění QVYT,r. V této práci však s tepelnými 

zisky počítat nebudu. 
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5.2.1. Tepelné ztráty 

Celková tepelná ztráta se vypočítat: 

    JQQtHQ VTei  1  (6) 

H  měrná tepelná ztráta budovy (W/K) 

θi  výpočtová vnitřní teplota (°C) 

θe  průměrná venkovní teplota ve výpočtovém obodobí (°C) 

t  délká výpočtového období (s) 

 Mimochodem takto se může vypočítat jak tepelná ztráta větráním, tak tepelna ztráta 

konstrukce. 

Měrná tepelná ztráta budovy se vypočítá: 

  1 KWHHH VT  (7) 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem tepla (W/K) 

HV  měrná tepelná ztráta způsobená větráním (W/K) [2] 

 

 Měrná ztráta prostupem tepla HT se stanoví podle ČSN EN ISO 13789, nebo 

zjednodušeným postupem podle ČSN EN 12831 ze vztahu: 

 
   1 KWAbUUAbUAH RtbmjjjT  (8) 

Aj  plocha j-té ochlazovné konstrukce na systémové hranici budovy (m2) 

A  plocha všech ochlazovaných konstrukcí na systémové hranici budovy (m2) 

Uj  součinitel prostupu tepla j-té konstrukce, včetně vlivu tepelných mostů (W/ m2·K) 

ΔUtbm  průměrný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi na systémové 

hranici budovy (W/ m2·K), 

bj  činitel teplotní redukce j-té konstrukce je stanoven podle ČSN EN 12831 (-) 

U součinitel prostupu tepla (W·K
-1

·m
-2

) 

b činitel teplotní redukce (-) 

 

 Měrná tepelná ztráta větráním HV se dá spočítat z jednoduchého vztahu: 

 
 134,0  KWVH iV  (9) 
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Vi objem místnosti (m
3
) 

5.2.2.  Tepelné zisky 

 Celkové tepelné zisky se skládají z vnitřních tepelných zisků a tepelných zisků 

z oslunění. Vzorec celkového tepelného zisku je: 

  JQQQ SiG 
 (10) 

 Vnitřní tepelné zisky Qi zahrnují každé teplo vyprodukované ve vytápěném prostoru 

vnitřnímu zdroji nepatřící do otopného systému: 

     JttbQ iuihi  1
 (11) 

Φih průměrná energie vnitřních tepelných zisků ve vytápěném prostoru (W) 

Φiu průměrná energie vnitřních tepelných zisků v nevytápěném prostoru (W) 

Φi průměrná energie vnitřních tepelných zisků (W) 

b zmenšující součinitel podle EN ISO 13789 (-) 

 Tepelné zisky z oslunění jsou výsledkem působení slunečního záření v daném místě. 

Mezi tato místa patří většinou okna. První suma ve vzorci obsahuje zachycení slunečního 

záření pro všechny orientace a druhá suma pro všechny povrchy. 

  JGAAIQ msol

nj

snj

j

sjS  
 

(12)
 

Isj celková energie globálního záření vztažená na jednotku plochy s orientací j během 

výpočtového období (J·m2) 

Asnj solární účinná kolekční plocha povrchu An s orientací j; je to plocha černého tělesa se 

stejným solárním tepelným ziskem jako daný povrch (m2)  

Asol účinná solární plocha (m2) 

Gm celková měsíční energie globálního slunečního záření (kWh/m2) [2], [9] 

5.2.3. Tepelná bilance 

 Tepelné ztráty Q1 a tepelné zisky QG se určí pro každé výpočtové období. Potřeba tepla 

pro vytápění se pro každé výpočtové období zjistí ze vztahu: 

  JQQQ Gh  1  (13) 

 Jestliže je průměrná vnější teplota vyšší, než požadovaná teplota dosazuje se:  
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001  aQ  

Další variantou je o něco jednodušší výpočet roční potřeby tepla na vytápění a to: 

 
 

 J
d

Q
ei

esi
rVYT 360024, 









 (14) 

Φ celková tepelná ztráta (W) 

ε opravný součinitel nesoučasnosti tepelné ztráty infiltrací (W) 

Φi průměrná energie vnitřních tepelných zisků (W) 

d počet topných dnů (-) 

θi  výpočtová vnitřní teplota (°C) 

θe  výpočtová venkovní teplota (°C) 

θes  průměrná venkovní teplota během otopného období (°C) 

 

5.2.4. Faktor využití tepelných zisků 
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1
a

a






 (15) 

Za předpokladu, když γ ≠ 1, a další vzorec: 

  



1a

a


 (16) 

Za předpokladu, když γ ≠ 1 

a číselný parametr, jenž závisí na časové konstantě τ (-) 

γ poměr tepelného zisku a tepelné ztráty (-) [2], [9] 

 

5.3. Výpočet energetické bilance domu 

 Mým úkolem je zjistit celkovou tepelnou ztrátu a celkovou potřebu tepla pro daný objekt, 

tedy pro rodinný dům majitele. 

5.3.1.  Výpočet tepelné ztráty a potřeby tepla na vytápění 

 K samotnému výpočtu potřebuji zjistit vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů daného 

objektu. V tabulce č. 5.1 jsou parametry výplně otvorů. U měrné tepelné ztráty HT se jedná o 

měrnou tepelnou ztrátu jedné výplně. To samé platí pro plochu otvorů AO. Tato data poskytl 
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majitel daného objektu. Zajímají mě pouze venkovní výplně, výjimkou jsou vnitřní dveře DV 

které jsou propojeny s nevytápěným schodištěm (10 °C). 

Tab. 5.1: Vlastnosti výplní otvorů pláště budovy 

Označení b (-) 
U 

(W·K
-1

·m
-2

) 

x 

(m) 
y (m) AO (m

2
) Počet (-) q (-) 

PR 

(%) 

HT 

(W/K) 

iLV 

(m
2
·s

-1
·Pa·10

4
) 

OK1 1 0,81 1,2 0,6 0,72 2 0,7 36 1,17 1,4 

OK2 1 0,81 1,5 1,35 2,03 6 0,7 32 1,64 1,4 

OK3 1 0,81 0,6 0,9 0,54 2 0,7 25 0,44 1 

OK4 1 0,81 0,9 1,35 1,22 1 0,7 28,7 0,99 1 

OK5 1 0,81 0,7 1,35 0,95 1 0,7 46,2 0,76 1 

SOK 1 1,4 0,78 1,18 0,92 4 0,77 - 1,29 - 

DO1 1 1,5 1,5 2,15 3,23 1 0,67 65 4,85 1,4 

DB1 1 0,81 0,9 2,2 1,98 1 0,67 32 1,6 1 

DB2 1 0,81 0,8 2,1 1,68 1 0,67 32,3 1,36 1,4 

DV 0,29 2 0,8 1,97 1,58 1 0,67 99 0,92 1 

 

U součinitel prostupu tepla (W·K
-1

·m
-2

) 

AO plocha otvorů (m
2
) 

x vodorovná velikost výplně (m) 

y svislá velikost výplně (m) 

q propustnost (-) 

PR podíl rámu (%) 

HT měrná tepelná ztráta konstrukce prostupem tepla (W/K) 

iLV součinitel spárové průvzdušnosti (m
2
·s

-1
·Pa·10

4
) 

OK okno 

DO obvodové dveře 

DB balkonové dveře 

DV vnitřní plné dveře 

SOK Střešní okno 

 

 V další tabulce Tab. 5.2 jsou zaznamenány údaje a vlastnosti neprůsvitné konstrukce. 

V tabulce jsou hodnoty součinitele prostupu tepla U, plocha konstrukce AR, dále tu je činitel 

teplotní redukce b a nakonec měrná tepelná ztráta konstrukce prostupem tepla HT. Tato data 

poskytl majitel. 
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Tab. 5.2: Vlastnosti neprůsvitné konstrukce 

Označení 
U  

(W·K
-1

·m
-2

) 
AR (m

2
) b (-) HT (W/K) 

SO1 0,39 82,85 1 32,31 

SO2 0,483 55,03 1 26,58 

SV 1,84 9,55 0,29 5,1 

PDL1 0,281 31,36 0,87 7,67 

PDL2 0,287 14,08 0,87 3,52 

PDL3 0,27 49,03 0,87 11,52 

STR 0,402 2,48 1 1 

SCH 1,312 6,35 0,29 2,42 

STK 0,368 107,06 1 39,4 

 

AR plocha konstrukce (m
2
) 

b činitel teplotní redukce (-) 

SO1 venkovní stěna 1.NP 

SO2 venkovní stěna 2.NP 

SV vnější stěna mezi chodbou resp. koupelnou a nevytápěným schodištěm (10 °C) 

PDL1 podlaha kuchyň + koupelna 

PDL2 podlaha keramická dlažba 

PDL3 podlaha pokoje, ložnice a chodba 1 

STR Strop nad kuchyní (balkon) 

SCH Schodiště 

STK Střešní konstrukce 

 

 Pro ukázku si popíši postup výpočtu pro jednu z místností. Například pro místnost 111 

Obývací pokoj. Vnitřní výpočtová teplota je stanovena na 20 °C, venkovní teplota na -15 °C: 

 

 Tab. 5.3: Jednotlivé měrné tepelné ztráty místnosti 111 – Obývací pokoj 

Označení x (m) y (m) 
U 

(W·K
-1

·m
-2

) 
PO (-) 

AP 

(m
2
) 

AR (m
2
) b (-) 

HT 

(W/K) 

SO1 4,35 2,5 0,39 1 10,88 8,85 1 3,45 

SO1 4,45 2,5 0,39 2 11,13 7,93 1 3,09 

OK2 1,5 1,35 0,81 1 2,03 2,03 1 1,64 

OK4 0,9 1,35 0,81 1 1,22 1,22 1 0,99 

DB1 0,9 2,2 0,81 1 1,98 1,98 1 1,6 

PDL1 4,35 4,45 0,281 0 19,36 19,36 0,87 4,73 

       ∑ 15,5 
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 Pro jednotlivou měrnou tepelnou ztrátu HT spočítám podle vzorce (8). Důležité je znát 

součinitel prostupu tepla U, teplotní redukce b a plochu konstrukce AR, v níž jsou odečteny 

výplně (okno, balkonové dveře). Tepelná ztráta HT, ze vztahu (8) vyjde 3,45 W/K 

 

 Dalším krokem bude vypočítat měrnou tepelnou ztrátu větráním HV. Důležité u tohoto 

vztahu je znát celkový objem místnosti V, pomocí něho vypočítám tzv. objemový průtok Vnp, 

tedy množství větracího vzduchu, který bude vyměněn v místnosti za jednu hodinu. 

 

 
W/K23,82,2434,034,0H

/hm2,244,485,0

m4,485,236,19

V

3

3







np

pnp

P

V

VnV

yAV

  (17), (18) 

 Posledním krokem je vypočítat tepelnou ztrátu ΦC a to jak pro větrání a prostupem, tak i 

celkovou tepelnou ztrátu. θi je vnitřní teplota místnosti a θe výpočtová venkovní teplota. 

 

 

    

    

W831288543

W288152023,8

W54315205,15







VTC

eiVV

eiTT

H

H





 (19), (20), (21)
 

 V následující tabulce 5.4 jsou pro všechny vytápěné místnosti vypočítané hodnoty, které 

jsou důležité k výpočtu potřeby tepla na vytápění. Nejdůležitějším parametrem je celková 

tepelná ztráta Φ, jejíž celková hodnota byla vyčíslena na 8199,7 W. Je to součet celkových 

tepelných ztrát všech místností. V příloze 1 a 2 jsou výkresy rodinného domu resp.  prvního a 

druhého patra, ve kterém jsou jednotlivé místnosti očíslovány. 
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 Tab. 5.4: Přehled tepelných ztrát rodinného domu 

Číslo 

místnosti 

Typ 

místnosti 
θi np V Vnp AR Ap HT HV ΦT ΦV Φ 

1. Poschodí 

101 Zádveří 18 0,5 11,5 5,75 19,08 4,1 10,65 1,96 372,8 68,6 441,4 

102 Chodba 1 20 0,5 24,83 12,42 17,32 9,93 6,35 4,22 222,3 147,7 370 

103 Šatna 18 0,5 7 3,5 13,27 2,68 5,05 1,19 166,7 39,3 206 

104 Schodiště 18 0,5 11,03 5,51 10,61 6,35 3,99 1,87 131,7 61,7 193,4 

105 WC 20 0,5 2,75 1,38 2,44 1,1 1 0,47 35 16,5 51,5 

106 Koupelna 1 24 1 15,5 15,5 11,55 6,2 4,19 5,27 146,7 184,5 331,2 

107 Pokoj 1 20 0,5 26,13 13,06 16,33 10,45 5,6 4,44 196 155,4 351,4 

108 Pokoj 2 20 0,5 27,5 13,75 28,01 11 10,06 4,68 352,1 163,8 515,9 

109 Ložnice 20 0,5 38,95 19,48 35,46 15,58 12,26 6,62 429,1 231,7 660,8 

110 Kuchyně 20 0,5 30 15 17,74 12 10,85 5,1 379,8 178,5 558,3 

111 Ob. Pokoj  20 0,5 48,4 24,2 41,34 19,36 15,51 8,23 543 288 831 

2. Poschodí 

201 Koupelna 2 24 1 14,4 14,4 9,42 7,09 4,53 4,9 176,7 191,1 367,8 

202 Chodba 2 20 0,5 14,33 7,17 5,03 5,03 1,85 2,44 64,8 85,4 150,2 

203 Pokoj 3 20 0,5 29,6 14,8 27,84 12,83 12,73 5,03 445,6 176,1 621,7 

204 Pokoj 4 20 0,5 31,85 15,93 29,16 14,53 14,05 5,42 491,8 189,7 681,5 

205 OP + K 20 0,5 93,27 46,64 87,52 43,15 37,5 15,9 1312,5 555,1 1867,6 

SUMA - ∑ 427,1 228,5 372,1 181,4 156,2 77,7 5466,6 2733,1 8199,7 

 

θi vnitřní teplota místnosti (°C) 

np intenzita výměny vzduchu (h
-1

) 

V  objem místnosti (m
3
) 

Vnp objemový průtok (m
3
/h) 

AR plocha konstrukce (m
2
) 

Ap podlahová plocha (m
2
) 

HT měrná tepelná ztráta konstrukce (W/K) 

HV měrná tepelná ztráta větráním (W/K) 

ΦT tepelná ztráta konstrukce (W) 

ΦV tepelná ztráta větráním (W) 

Φ celková tepelná ztráta (W) 

 Celkovou tepelnou ztrátu ΦC použiju do vztahu (22), kde vypočítám roční potřebu tepla 

na vytápění obytného domu, opravný součinitel ε jsem zvolil 0,75. Pro tuto lokalitu je 

průměrná venkovní teplota během otopného období 3,6 °C, přičemž počet topných dní je 236.  
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kWh/rok16321360024
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rVYTQ

 
(22)

 

 Roční potřeba tepla na vytápění pro daný obytný dům činí na 16 321 kWh/rok. 

5.4. Výpočet potřeby tepla na TUV 

 Důležitou součástí, na kterou se musí brát zřetel je ohřev TUV. Pro běžné použití stačí 45 

– 50 °C. Avšak z hygienických důvodů (rozmnožení bakterií) musí být teplota aspoň nad 50 

°C. Jednou týdně se tedy bojler dohřívá na teplotu až 70 °C. Rozvod teplé vody se podle ČSN 

EN 806-2 musí zajistit, aby při úplném otevření výtokové armatury vytékala nejpozději po 30 

s voda o teplotě 50 °C až 60 °C (v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45°C). Pro mé účely 

volím hodnotu 60 °C. Ve vztahu (23) musím zjistit potřebu teplé vody na den V2p. Neznámá n 

zde prezentuje počet osob. V daném objektu jsou čtyři osoby.  Průměrná denní potřeba teplé 

vody na osobu Vd-o při teplotě 60 °C je zhruba 40-50 litrů na den. Budu uvažovat 50 litrů, 

resp. 0,05 m
3
/den. [9] 

 

/denm2,0050,04 3

2  odp VnV
 (23)

 

V2p denní potřeba teplé vody (m
3
/den)  

n počet osob v daném objektu (-) 

Vd-o průměrná denní potřeba teplé vody na 1 osobu (m
3
/den) [10], [11] 

  

 Další, co potřebuji znát, je denní potřeba tepla pro ohřev TUV. Z denní potřeby tepla pro 

ohřev TUV vypočítám roční potřebu tepelné energie pro ohřev TUV. Koeficient 

energetických ztrát systémů pro přípravu TUV z, pro běžné stavby má hodnotu z = 0,5 – 1 a 

pro starší stavby z = 2 – 4. Pro daný objekt budu uvažovat z = 1. Jelikož budova není nijak 

zvláště stará, ale také se nejedná o novostavbu. Měrná hmotnost pro vodu je konstanta ρ = 

1000 kg/m
3
 a měrná tepelná kapacita má hodnotu c = 4186 J/kg·K. Dalšími konstantami jsou 

průměrná teplota studené vody t1 = 10 °C a teplota ohřáté vody t2 = 60 °C. 
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QTUV,d denní potřeba tepla pro ohřev TUV (kWh)  

z  koeficient energetických ztrát (-) 

ρ  měrná hmotnost (kg/m
3
) 

c  měrná tepelná kapacita (J/kg·K) 

θ1  teplota studené vody (°C) 

θ 2  teplota ohřáté vody (°C) [9], [12] 

 

 K správnému nadimenzování zdroje tepla k vytápění, potřebuji znát i požadovaný výkon 

na ohřev TUV. Pro jednu osobu to je ΦTUV = 200 W.
 

 
kW9W7,899942007,8199  nTUVC  (25) 

ΦC Tepelná zátěž objektu (kW)  

Φ celková tepelná ztráta (W) 

ΦTUV Tepelný výkon na ohřev TUV pro jednu osobu (W) 

n počet osob (-) 

 

 Nyní když znám hodnotu pro denní potřebu tepla pro ohřev TUV, můžu vypočítat 

poslední vztah pro roční potřebu tepla TUV. Délka otopného období je pro daný objekt 236 

dní, teplota studené vody v zimě činí 5 °C a v létě 15 °C. Nakonec tu je počet dnů v roce N = 

365 dní, jelikož soustava pracuje po celý rok. 

 

 

 

  kWh/rok7453236365
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 (26)

 

QTUV,r roční potřeba tepla pro ohřev TUV (kWh)  

d  délka otopného období (-) 

N  počet pracovních dnů dané soustavy v roce (kg/m
3
) 

θ svl  teplota studené vody v létě (°C) 

θ svz  teplota studené vody v zimě (°C) [9], [12] 
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 Roční potřeba tepla pro ohřev TUV pro 4 osoby činí 7453 kWh/rok. Nyní již můžu 

vypočítat celkovou potřebu tepla za rok, a to tak že sečtu roční potřebu tepla pro vytápění a 

pro ohřev TUV (viz. Tab. 5.5). 

 

kWh/rok23774745316321,,  rTUVrVYTr QQQ
 (27) 

Qr celková potřeba tepla pro daný objekt (kWh)  

 

Tab. 5.5: Energetická náročnost rodinného domu na vytápění a přípravu TUV 

Qvyt,r (kWh/rok) QTUV,r (kWh/rok) Qr (kWh/rok) 

16 321 7 453 23 774 
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6. Návrh zdroje tepla pro vytápění objektu 

 Jako zdroje tepla jsem vybral tepelné čerpadlo (varianta a1)  vzduch/voda a kotel na 

pelety (varianta a2). Oba zdroje tepla budu porovnávat s kotlem na zemní plyn (varianta a3). 

Tepelné čerpadlo je od firmy Neota a jmenuje se Neoré 11 TX, kotel na pelety je typu 

ATMOS D15P a kondenzační kotel na zemní plyn od firmy Viadrus typu CLAUDIUS K2L 

33, ve spojení s ohřívačem TUV Dražice 200 OKC. Budu zde počítat hlavně spotřebu 

elektrické energie, ale u kotlů na pelety a zemní plyn i spotřebu primární energie tedy 

dodávaného paliva. 

6.1. (a1) Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

 Prvním zdrojem na vytápění bude tepelné čerpadlo Neoré 11 TX typu vzduch/voda 

s venkovní a vnitřní jednotkou. Vnitřní jednotka je Neoré IO TX 15, v níž je elektrokotel pro 

přihřívání o výkonu 3x2 kW, a také nerezový zásobník TUV o objemu 200 l. Elektrické 

napájení je řešeno jednofázově na 230 V. Kompresor je dvoustupňový invertní DC. Je použito 

chladivo R410A o hmotnosti 1,7 kg. Regulaci topné vody a TUV zajišťuje regulace Foxtrot. 

Samozřejmostí je ekvitermní regulace. Jelikož je v rodinném domě radiátorové vytápění, tak 

výrobce doporučuje nastavení ekvitermní regulace, která je v tabulce 6.1. Vstupem tepelného 

čerpadla se zde rozumí venkovní vzduch a výstupem tepelného čerpadla otopná voda. [22] 

Tab. 6.1: Parametry tepelného čerpadla [22] 

Vstup/Výstup 7/35 °C 2/35 °C -7/35 °C 7/45 °C -7/45 °C 

Pt (kW) 11,1 10 8,63 9,5 7,4 

Pel (kW) 2,67 3,13 3,6 2,97 3,61 

COP (-) 4,15 3,2 2,4 3,2 2,05 

 Ekvitermní regulace radiátorového vytápění 

Vstup/Výstup 19/23 °C 15/35 °C 5/40 °C -8/45 °C -20/55 °C 

 

Pt tepelný výkon tepelného čerpadla (kW)  

Pel  elektrický příkon tepelného čerpadla (kW) 

COP  topný faktor (-) 

 

 U tepelných čerpadel dochází ke vzniku námrazy ve výparníku. K odstranění námrazy u 

tohoto čerpadla se používá horkého plynu, který je spuštěn přes rezervní ventil. V praxi to 

znamená 4% nárůst výkonu. [22] 
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kW36,904,19%4  CCV  (28) 

ΦCV Tepelný výkon s přirážkami na TUV a k odstranění námrazy (kW)  

ΦC  Tepelný výkon s přirážkami na TUV (kW) 

η4%  4% nárůst výkonu k odstranění námrazy (-) 

6.1.1. Bivalentní provoz 

 Pro správné dimenzování tepelného čerpadla potřebuji znát bivalentní bod. Bivalentní 

bod se zjišťuje z grafu, v tomto případě to je obr. 6.1. Nejdříve musím znát tepelnou ztrátu. 

Na tu stačí znát dva body. Při -15 °C je to 8,2 kW a při 20 °C 0 W. Jenom tepelná ztráta 

objektu však nestačí, protože by došlo k chybným výpočtům bivalentního bodu. Kdybych 

tedy nepočítal přirážky, bivalentní bod pro topnou vodu na 45 °C by byl až na -10 °C. [22] 

 

Obr. 6.1: Bivalentní bod 

 Musím tedy znát tzv. tepelnou zátěž objektu, v níž je zahrnuto ohřívání TUV a 

odmrazování, která už je vypočítána (28). Dále je nutné znát tepelný výkon tepelného 

čerpadla při určitých teplotách a jeho výstupní teplotě. Z obrázku 6.1 jsem zjistil, že 

bivalentní bod je -7 °C. Je trochu patrné, že to není přesně ta teplota, ale pro tyto potřeby 

zcela vyhovuje. Přihřívání je zajištěno elektrickým kotlem o výkonu 3x2 kW. 
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6.1.2. Určení energetické náročnosti tepelného čerpadla 

 Abych správně určil, kolikrát ročně bude elektrokotel přihřívat, musím znát počet dnů, 

které se dostali pod bivalentní bod. K tomu mi pomůžou data z roku 2011 – 2014. Střední 

venkovní teplota v těchto dnech je -12 °C. Z tabulky 6.2 je vidět, že nejvíce dnů pod -7 °C 

dpB, bylo v roce 2012. Tento rok byl extrémní, oproti zbývajícím rokům. Po zprůměrování 

těchto 4 období je vypočítáno počet dnů pod bivalentní bod, jenž činí dpB = 12. [25]  

Tab. 6.2: Meteorologické údaje pro bivalentní bod 

Období Počet dnů pod -7 °C 

2011 12 

2012 22 

2013 6 

2014 7 

Průměr 12 

 

 Během doby, kdy se tepelné čerpadlo dostane do bivalentního chodu, pokrývá špičkové 

ztráty elektrokotel. Při nejnižší výpočtové teplotě je třeba pokrýt 3 kW a při bivalentním bodě 

není žádná ztráta. Následně průměr těchto dvou hodnot vyjde Qsp = 1,5 kW. [26] 

 

 
kWh36245,1241  spdQ  (29) 

Q1d potřeba tepla na ohřev TUV a vytápění na 1 den elektrokotlem (kWh)  

Φsp  průměrný tepelný výkon pod bivalentním bodem pro dohřívání (kW) 

 

 Potřebu tepla během 12 dnů pod bivalentním bodem, spočítám podle vzorce (30). Tu 

zjistím tak, že vynásobím potřebu tepla Q1d a počet dní pod bivalentním bodem dpB. 
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  (30) 

Qelk celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV (kWh/rok)  

dpB  počet dní pod bivalentním bodem (-) 
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ηelk roční pokrytí tepla elektrokotlem (-) 

ηTČ roční pokrytí tepla tepelným čerpadlem (-) 

 

 

Obr. 6.2: Určení průměrného topného faktoru 

 K určení na spotřebu elektrické energie potřebuji znát průměrný topný faktor. Budu 

vycházet ze dvou topných faktorů při dvou různých výstupních teplotách (35 °C a 45 °C). 

Jelikož je křivka topného faktoru skoro lineární. Jelikož v obytném domě je radiátorové 

vytápění a výrobce tepelného čerpadla udává, že při průměrné teplotě 45 °C topné vody je 

provozováno radiátorové vytápění, budu vycházet z této teploty. Z grafu jsem určil, že 

průměrný topný faktor činí ε = 2,56. 

 

 Pro potřebu tepla na odstranění námrazy na výparníku se využívá reverzního chodu 

tepelného čerpadla. Podle technické dokumentace to jsou 4% z celkového výkonu tepelného 

čerpadla. K tomu potřebuji znát celkovou potřebu tepla, která je již vypočítána (28). [26] 

 

 
kWh/rok95104,023774%4  tQQ rodt  (31) 

Qodt roční potřeba tepla na odstranění námrazy (kWh)  

Qr roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV (kWh)  

t4%  4% nárůst výkonu k odstranění námrazy (-) 
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Tab. 6.3: Vypočítané údaje k tepelnému čerpadlu 

ΦCV (kW) 9,36 

Q1d (kWh) 36 

Qelk (kWh/rok) 620,4 

Qodt (kWh/rok) 853 

SCOP (-) 2,56 

ηTČ (%) 97,39 

 

ΦCV Tepelný výkon s přirážkami na TUV a k odstranění námrazy (kW)  

Q1d potřeba tepla na ohřev TUV a vytápění na 1 den (kWh)  

Qelk roční potřeba tepla hrazená elektrokotlem (kWh)  

Qodt roční potřeba tepla na odstranění námrazy (kWh)  

SCOP průměrný topný faktor (-)  

ηTČ roční pokrytí tepla tepelným čerpadlem (-) 

 

 Nakonec se určí celková spotřeba elektrické energie, která je nutná k provozu tepelného 

čerpadla během celého roku dle rovnice (32). [26] 
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 (32) 

Er roční spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla (kWh/rok)  

Qodt roční potřeba tepla na odstranění námrazy (kWh)  

Qr roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV (kWh)  

t4%  4% nárůst výkonu k odstranění námrazy (-) 

 

 Celková spotřeba elektrické energie činí tedy 10 036 kWh/rok. 

6.1.3. Schéma zapojení 

 Jak vidno z obrázku (obr 6.3), tepelné čerpadlo Neoré se skládá z venkovní a vnitřní 

jednotky. Ve vnitřní jednotce je obsažen samotný regulátor, který jde vidět přímo ve schématu 

jako samostatná jednotka. Je to pouze ukázka, co vše je regulátoru obsaženo. Vnitřní jednotka 
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obsahuje také elektrokotel, který se spíná pod bivalentním bodem. Dále obsahuje ohřívač 

TUV o objemu 200 l, který se dá ovládat v regulátoru. Červeně je zaznačena topná voda, 

modře vratná voda. 

 

Obr. 6.3: Schéma zapojení tepelného čerpadla 

 

Obr. 6.4: Vnitřní jednotka tepelného čerpadla 
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6.2. (a2) Kotel na pelety 

 Vybral jsem si kotel ATMOS D15P. Jedná se o automatický kotel na pelety skládající se 

z automatického hořáku, který po pokynu zažehne a zapálí pelety topným tělískem. Po 

dostatečném rozhoření hořák najede na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby, než je dům 

vytopen. Pelety jsou do kotle dodávány šnekovým podavačem pelet. Výkon kotle je řízen 

elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého 

systému. Ke kotli je připojen šnekový podavač pelet, který ze zásobníku podává pelety přímo 

do kotle. Samotné pelety by měly být o velikosti 6 – 8 mm. Samozřejmostí je i kombinovaný 

zásobník na ohřev TUV o objemu 200 l, který je vybaven topným tělesem o výkonu 4 kW, 

jenž vytápí mimo topné dny. Výrobce doporučuje zapojení s akumulační nádrží 1000 - 1500 l. 

Tu bude obstarávat akumulační nádrž od firmy Dražice o objemu 1000 l a typu NAD 1000 v1. 

[11] 

Tab. 6.4: ATMOS D15P – parametry [11] 

Výkon kotle (kW) 4,5 - 15 Objem AKU zásobníku (l) 1000 

Hmotnost (kg) 289 Průměrný el. příkon (W) 120 

Objem vody v kotli (l) 65 Účinnost (%) 85 

6.2.1.  Určení energetické náročnosti kotle na pelety 

 Nejprve zjistím výslednou roční spotřebu primární energie Qrp. Ta vychází ze součtu 

celkové potřeby tepla na vytápění QVYT,r (23) a ohřev TUV QTUV,r (27). Samotný součet těchto 

dvou veličin, ale nestačí. Musím brát v úvahu nejen účinnost jednotlivých částí, a to účinnost 

kotle ηkot, účinnost akumulační nádrže ηaku, účinnost zásobníku TUV ηtuv, ale také počet 

topných dnů v roce. Tato účinnost je zahrnuta pod účinnost provozu kotle ηkot a činí 85%. 

Další ztráty jsou v zásobníku TUV a to pohotovostní tepelná ztráta, jenž činí ΔQtuv = 1,4 kWh 

za den, při 60 °C. U akumulačního zásobníku to je ΔQaku = 1,95 kWh při 90 °C. [11] 
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Qrp roční spotřeba primární energie (kWh/rok)  

ηkot účinnost kotle (-) 

ηtuv účinnost zásobníku TUV (-) 

ηaku účinnost akumulačního zásobníku (-) 

ΔQaku tepelná ztráta akumulačního zásobníku při 90 °C (kWh)  

ΔQtuv tepelná ztráta zásobníku TUV při 60 °C (kWh) 

N počet dní v roce (-) 

 

 Další důležitým faktorem je chod celého systému. Zajímat mě bude doba chodu kotle a 

doba chodu oběhového čerpadla TUV. U doby chodu kotle potřebuji znát potřebu tepla na 

vytápění QVYT,r (22) a ohřev TUV QTUV,r (26). Dále budu předpokládat maximální výkon 

kotle, jenž činí 15 kW. Následující vztah tedy vypadá: [11] 
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trp roční doba chodu kotle (kWh/rok)  

Pkmax maximální výkon kotle (kW)  

 

 U doby chodu oběhového čerpadla TUV je důležité znát, za jak dlouho dojde k ohřevu 

vody. Podle výrobce dojde k ohřevu vody z 10 °C na 60 °C elektrickou patronou o výkonu 4 

kW za 2,75 h a tepelným výměníkem za 1,43 h. [11] 
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tr,tuv roční doba oběhového čerpadla TUV (h/rok)  

ttv doba ohřevu tepelným výměníkem (h) 

tel doba ohřevu elektrickou patronou (h)  
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 Ke spotřebě elektrické energie musím zjistit dobu chodu oběhového čerpadla topného 

okruhu. K té stačí v podstatě  jen znát počet topných dnů. [11] 
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tr,oč roční doba oběhového čerpadla topného okruhu (h/rok)  

 

 Jako poslední musí být zjištěno celková spotřeba elektrické energie Er. Tu není tak 

jednoduché zjistit, jelikož se skládá ze spotřeby elektrické energie na ohřev TUV ETUV,r mimo 

topné dny, dále ročního provozu kotle Erk a oběhových čerpadel Eoč,r. Nejprve zjistím 

spotřebu elektrické energie na ohřev TUV. [11] 
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ETUV,r roční spotřeba elektrické energie na ohřev TUV (kWh/rok)  

 

 Další je spotřeba elektrické energie na provoz kotle, kde k vypočítání stačí znát dobu 

chodu kotle za rok a průměrný příkon kotle. [11]  

 

kWh/rok48,17412,002,1454 
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Erk roční spotřeba elektrické energie na provoz kotle (kWh/rok) 

Pk průměrný elektrický příkon kotle (kW) 

 

 Jako poslední vypočítám spotřebu elektrické energie oběhových čerpadel. Ta zahrnuje 

průměrný příkon oběhového čerpadla Poč, dobu chodu kotle trk (34), která se shoduje s dobou 

chodu oběhového čerpadla v systému Laddomat 21, dobu chodu oběhového čerpadla TUV 

tr,tuv (35) a nakonec dobu chodu oběhového čerpadla topného okruhu tr,oč (36). [11] 
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Eoč,r roční spotřeba elektrické energie oběhových čerpadel (kWh/rok) 

 

 Nakonec zjistím celkovou roční spotřebu elektrické energie. Tu zjistím tak, že sečtu 

všechny spočítané spotřeby elektrické energie. [11] 
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Er celková roční spotřeba elektrické energie systému kotle na pelety (kWh/rok) 

6.2.2. Schéma zapojení 

 Jedná se o zjednodušené schéma systému kotle na pelety. Ve schématu nejsou zobrazeny 

ventily a čerpadla, pouze směr toku otopné vody. O vše se stará regulátor. Červeně je 

zaznačena topná voda, modře vratná voda. 

 

Obr. 6.5: Schéma zapojení kotle na pelety [11] 

 

6.3. (a3) Kotel na zemní plyn 

 Posledním zdrojem tepla je kondenzační kotel VIADRUS CLAUDIUS K2L 33. V této 

verzi je dělán s čerpadlem a třícestným ventilem pro TUV. Tento kotle je určen pro spalování 
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nízkotlakého zemního plynu. Velikost kondenzačního kotle je vhodná jak pro vytápění 

rodinných domků, rekreačních zařízení tak i k rekonstrukci zdrojů tepla v samostatných 

bytových jednotkách. Tepelný výkon kondenzačního kotle je 5,3 - 24 kW. Jedná se o 

tříčlánkový kotel.  Účinnost tohoto kotle je 98 % při radiátorovém vytápění. Výrobce sice 

udává, že účinnost je až 108 %, zároveň ale zdůrazňuje, že taková účinnost je pro podlahové 

vytápění. Jako oběhové čerpadlo je použito tří-rychlostní Grundfos typ UPS 15-60-130. První 

stupeň má výkon 45 W, druhý stupeň 65 W a třetí stupeň 90 W. Jako ohřívač TUV bude 

použit bojler Dražice OKC 200 NTR o objemu 200 l. [32], [33] 

 

Tab. 6.5: Parametry kotle Viadrus CLAUDIUS K2L 33 [32] 

Viadrus CLAUDIUS K2L 33 

Tepelný výkon (kW) 5,3 - 24 

Elektrický příkon (W) 20 

El. příkon Čerpadla (W) 90 

Maximální teplota (°C) 80 

Účinnost kotle – ηkot (%) 98 

Účinnost TUV - ηTUV (%) 91,18 

Obsah vody (l) 9 

 

6.3.1. Určení energetické náročnosti kotle na zemní plyn 

  Podobně jako u kotle na pelety nejdříve zjistím spotřebu primární energie, tedy u kotle na 

zemní plyn Qrzp. 
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 Následně zjistím dobu chodu kotle. Výpočet bude opět obdobný, jako u kotle na pelety. 
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h/rok58,990

24

23774
rzpt  

 Dobu ohřevu TUV udává výrobce a ta činí 0,467 h, což je 28 minut. 
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 Nyní přichází na řadu výpočet spotřeby elektrické energie. I kotel na zemní plyn má svou 

nepatrnou spotřebu. Samozřejmě nesmím hlavně zapomenout na oběhové čerpadlo, které se 

stará jak kotel na zemní plyn, tak o ohřívač TUV. O to, kdy se začne ohřívat TUV, nebo 

radiátorové vytápění se stará třícestný ventil. Nejprve tedy vypočítám spotřebu samotného 

kotle. 
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 Nyní zjistím spotřebu elektrické energie oběhového čerpadla. Doba chodu oběhového 

čerpadla již byla vypočítána ve vztahu (36). 
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 Celková spotřeba elektrické energie: 
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 Celková spotřeba elektrické energie tedy není tak vysoká jak u kotle na pelety, nicméně 

tam nějaká je. 

6.3.2. Schéma zapojení 

 Na obrázku 6.6 je schéma zapojení kondenzačního kotle na zemní plyn v kombinaci 

ohřívačem TUV. Ve schématu nejsou zobrazena čerpadla, třícestné a pojistné ventily a jiné. 

Červeně je zaznačena topná voda, modře vratná voda. 
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Obr. 6.6: Schéma zapojení kotle na zemní plyn 
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7. Ekonomické zhodnocení 

 Tato kapitola se zabývá ekonomickým zhodnocením jednotlivých variant zdrojů tepla. 

Zde se budu snažit co nejobjektivněji porovnat všechny tři varianty. Budu zohledňovat 

pořizovací náklady, mezi které spadá samotný zdroj tepla, všechny potřebné věci okolo, jako 

například ekvitermní regulátor, expanzní nádoba, oběhové čerpadlo atd. Dále se zaměřím na 

provozní náklady, mezi které bude patřit hlavně spotřeba elektrické energie. Zde je důležité 

zvolit správný tarif pro daný zdroj vytápění. Dále to bude primární energie, tedy palivo, které 

bude majitel kupovat od distributora (zemní plyn, pelety). Nakonec přijde na řadu závěrečné 

zhodnocení s grafy, které ukážou hlavně dobu návratnosti investic. 

7.1. Náklady na jednotlivé zdroje tepla 

 V této kapitole se budu zabývat náklady na jednotlivé zdroje tepla. Budu počítat hlavně 

pořizovací a provozní náklady.  

7.1.1.  (a1) Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Pořizovací náklady: 

 Zde jsou celkové náklady na investici do tepelného čerpadla. Jak je vidět z tabulky 7.1, 

celkové investiční náklady činí NI = 256 659 Kč. Objednávka byla vystavena firmou Neota 

s.r.o.  

Tab. 7.1: Pořizovací náklady na variantu (a1) 

Název položky Cena položky (Kč) 

Tepelné čerpadlo 11 TX + wifi modul + tablet 199 900 

Konzola pro venkovní jednotku 1 940 

Primární okruh včetně elektro 3 250 

Montážní materiál pro kotelnu 5 900 

Montáž včetně spuštění 14 800 

Celková cena bez DPH 225 790 

NI – Celkové pořizovací náklady včetně 15 % DPH 259 659 

 

Provozní náklady: 

 Provozní náklady se vypočítají hlavně pomocí cen elektrické energie distribuční 

společnosti E.ON. Pro tepelná čerpadla je výhodná sazba D56d tzv. E.ON Přímotop. U této 

sazby je doba nízkého tarifu 22 hodin, takže pro tyto účely se vysoký tarif neuvažuje. 

V tabulce 7.2 je ceník dodávky elektřiny jednotlivých položek sazby D56d. Hodnota hlavního 



48 

 

jističe je 3x25 A. Ceny jsou včetně DPH. Vysoký a nízký tarif se skládá z dalších 

poskytnutých služeb – Cena za dodávku elektřiny, daň z elektřiny, systémové služby, podporu 

výkupu elektřiny z OZE, KVET, DZ a činnost OTE. [30] 

Tab. 7.2: Ceník elektrické energie D56d distribuční firmy E.ON [30] 

Název položky Cena položky 

VT - Vysoký tarif (Kč/MWh) 3076,59 

NT - Nízký tarif (Kč/MWh) 2 369,79 

J - Cena za jistič (Kč/měsíc) 300 

SMP - Stálý měsíční plat (Kč/měsíc) 70 

 

 Nyní když znám všechny potřebné údaje, mohu vypočítat provozní náklady. Er je již 

vypočítána v rovnici (32): 
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NP celkové provozní náklady (Kč/rok) 

J cena za jistič (Kč/měsíc) 

SMP stálý měsíční plat (Kč/měsíc) 

Er roční spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla (MWh)  

NT cena za nízký tarif (Kč/MWh) 

 Celkové provozní náklady činí 28 223,21 Kč/rok. 
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7.1.2.  (a2) Kotel na pelety 

Pořizovací náklady: 

 Jak je vidět z tabulky 7.3, celkové pořizovací náklady činí NI = 179 255 Kč. 

 

Tab. 7.3: Pořizovací náklady na variantu (a2) [11] 

Název položky Cena položky (Kč) 

Kotel, hořák a šnekový dopravník 75 240 

Ekvitermní regulace ATMOS 15 007 

Servopohon, pojišťovací, směsovací a bojlerová soustava 12 888 

Kombinovaný zásobník TUV 12 046 

Vstupní a výstupní sestava pro chladící smyčku 1 856 

Laddomat 21 7 765 

Kulový kohout, filtr, expanzní nádoby 4 487 

Elektroinstalační a spotřební materiál 5 000 

Akumulační nádrž 29 966 

Montáž, včetně zapojení 15 000 

Celková cena včetně 15 % DPH 179 255 

 

Provozní náklady: 

 V první řadě je nejdůležitější zjistit spotřebu paliva za jeden rok (40). Firma CDP IVORY 

s.r.o. uvádí, že jejich produkt IVORY PELLETS Premium stojí 5,80 Kč/kg, dovoz pelet 

cisternou je zdarma. K samotnému výpočtu potřebuji znát spotřebu primární energie Qrp (33) 

a výhřevnost paliva, která u těchto pelet je 18,8 MJ/kg. [31] 

 

kg/rok4847
8,18

6,32,23464
M

6,3
M

pel

pel









v

rp

k

Q

 (48) 

Mpel spotřeba pelet (kg/rok) 

kv výhřevnost pelet (MJ/kg) 

 Následně zjistím cenu pelet, která se nevztahuje na cenu za dovoz. 
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NP,pel investiční náklady do paliva (Kč/rok) 
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npel cena pelet (Kč/kg) 

 Nesmím také opomenout spotřebu elektrické energie. Rodinný dům má zvolenou 

standartní sazbu D02d společnosti E.ON. Výpočet bude podobný se vztahem (47), avšak 

místo nízkého tarifu bude použit vysoký tarif. Jedná se totiž o jednotarifovou sazbu. [30] 

Tab. 7.4: Ceník elektrické energie D02d distribuční firmy E.ON [30] 

Název položky Cena položky 

VT - Vysoký tarif (Kč/MWh) 4223,02 

J - Cena za jistič (Kč/měsíc) 76 

SMP - Stálý měsíční plat (Kč/měsíc) 70 
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 Nakonec zjistím celkové provozní náklady, a to udělám tak, že sečtu investiční náklady 

do paliva (49) a investiční náklady do elektrické energie (50). 
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 Celkové provozní náklady činí 43 708,42 Kč/rok. 

7.1.3.  (a3) Kotel na zemní plyn 

Pořizovací náklady: 

 Jak je vidět z tabulky 7.1, celkové pořizovací náklady činí NI = 72 088 Kč. Cena je 

včetně montáže a použitého materiálu a uvedení do provozu. Celková nabídka byla vystavena 

firmou  

 

Tab. 7.5: Pořizovací náklady na variantu (a3)  

Název položky Cena položky (Kč) 

Kotel VIADRUS Claudius K2L 33 42 450 

Nepřímotopný bojler OKC 200 NTR 9 538 

Montáž, materiál, uvedení do provozu   20 000 

Celková cena včetně 15 % DPH 72 088 
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Provozní náklady: 

 U provozních nákladů bude samozřejmě převládat spotřeba zemního plynu. Prodejcem 

této komodity bude Europe easy energy a.s. Firma určuje sazbu podle spotřeby plynu. Tento 

objekt by měl spadat pod produkt EASY pro domácnosti konkrétně do sekce nad 15 do 25 

MWh. Jelikož se v domě vaří i pomocí plynových sporáků, budu uvažovat produkt nad 25 do 

45 MWh, kde je sice menší cena za odebraný plyn, ale za to větší cena za stálý měsiční plat. 

Celková cena plynu se skládá ze dvou složek. První složkou je platba za distribuci plynu a 

ostatní regulované služby, jenž se dělí na tři části – pevná cena za odebraný plyn, stálý 

měsíční plat a cena za činnost OTE. Druhou složka je platba za dodávku plynu. Zde se platí za 

odebraný plyn a stálý měsíční plat. [34] 

Tab. 7.6: Cena plynu distribuční firmy Europe easy energy – sazba nad 25 do 45 MWh [34] 

Název položky Cena položky 

OP - Cena za odebraný plyn (Kč/MWh) 1197,5854 

SMP - Stálý měsíční plat (Kč/měsíc) 253,2893 

 

Nyní vypočítám cenu plynu za rok: 

 

 

rokKčN

rokKčOPQSMPN

pZP

rzppZP

/79,329785854,11971084,249942893,25312

/12

3

,

,







 (52) 

 Cenu elektřiny vypočítám obdobně jako u rovnice (50), to znamená, že bude použita 

sazba D02d. ER bude použita z rovnice (46). Údaje o ceně elektřiny zjistím z tabulky 7.3. 

 

   

  rokKčN

rokKčVTESMPJN

eleZP

ReleZP

/17,053402,42231091,544707612

/12

3

,

,
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 Celkové provozní náklady: 

 
rokKčN

NNN

P

elePpelPP

/96,3703117,405379,32978

,,





 (54)

 

 Celkové provozní náklady činí 37 031,96 Kč/rok. 
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Obr. 7.1: Grafický přehled pořizovacích a provozních nákladů 

 

7.2. Porovnání všech variant 

 Nyní budu porovnávat všechny zdroje vytápění. Za nejvhodnější porovnání pro toto 

porovnání považuji kritérium celkových nákladů, tedy součet nákladů pořizovacích a 

provozních. Uvažuje se bezporuchový stav všech zdrojů vytápění. Dalším důležitým 

aspektem bude životnost. Tepelné čerpadlo má životnost do 25 let, delší doba pro návratnost 

investic tedy nemá smysl. Pro lepší znázornění se celkové náklady za 25 let, vynesou do 

grafu, kde se jasně ukáže návratnost investic oproti jiným zdrojům vytápění. 
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Obr. 7.2: Celkové náklady za 25 let 

 V nultém roce jsou zaznamenány pouze pořizovací náklady. Od prvního roku se již 

počítá s provozními náklady. Z grafu 7.2 je zřejmé, že druhá varianta resp. Kotel na pelety má 

návratnost investic nulovou. Již po 5,5 letech ho svými nízkými provozními náklady 

předběhlo tepelné čerpadlo. První varianta tedy tepelné čerpadlo se oproti třetí variantě kotle 

na zemní plyn začne vyplácet až zhruba za 22,5 let. 

 Ceny energií však rok co rok stoupají, a tak je na snaze připočíst i roční růst energií. 

Budu uvažovat 4 % roční nárůst všech energií. 

    rNNCN PIn 1  (56) 

CNn celkové náklady s meziročním růstem energií a paliv (Kč) 

 

 V grafu 7.3 je zřejmé, že doba návratnosti investic se změnila. Velký podíl na tom 

samozřejmě má meziroční růst cen energií a paliv resp. provozních nákladů, jenž činí 4 %.  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

0 5 10 15 20 25 30C
N

 (
K

č)
 

t (rok) 

varianta (a1)

varianta (a2)

varianta (a3)

22,5 let 5,5 let 



54 

 

 

Obr. 7.3: Celkové náklady za 25 let s 4 % nárůstem cen energií a paliv 

 

 V porovnání s třetí variantou (kotel na zemní plyn) je doba návratnosti investic první 

varianty (tepelné čerpadlo) již za 14 let. Je tu vidět značný rozdíl, když nebyl započítán 

meziroční nárůst energie. V porovnání s druhou variantou (kotel na pelety je doba návratnosti 

investic již za 4,5 roku, pro tepelné čerpadlo. Rozdíl s meziročním a bez meziročního nárůstu 

energií už není tak markantní, oproti předešlému případu. 
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8. Závěr 

 Tato bakalářská práce se zabývala alternativními zdroji tepla pro vytápění objektů. 

Skládá se ze dvou částí. V první teoretické části se popisuje všeobecná problematika vytápění. 

Rovněž jsou zde rozebrány všechny druhy alternativních zdrojů. Praktická část obsahuje dvě 

varianty alternativních zdrojů a jednu variantu konvenčního zdroje, přičemž všechny se 

vyznačují takřka bezobslužným provozem.  

 Mým dalším úkolem bylo zjistit tepelnou ztrátu rodinného domu, jenž činí 8,2 kW. 

Z tepelných ztrát objektu jsem byl schopen spočítat potřebu tepla na vytápění a ohřev TUV. 

Následně jsem mohl začít s dimenzováním jednotlivých zdrojů tepla. Bylo potřeba zjistit 

jejich spotřebu primární energie. Každý zdroj vytápění měl i svůj elektrický příkon, což 

znamená, že jsem musel zjistit i spotřebu elektrické energie. 

 Rozhodujícím faktorem, tedy co nejvíce zajímá investory, jsou pořizovací a provozní 

náklady na jednotlivé zdroje tepla. U první varianty (tepelné čerpadlo vzduch/voda), byla 

největším zádrhelem pořizovací cena, která se pohybovala kolem 260 tisíc korun. Avšak 

velkou výhodou tepelného čerpadla jsou její nízké provozní náklady, oproti jiným zdrojům 

vytápění. Druhá varianta (kotel na pelety) byla o zhruba 80 tisíc levnější než první varianta. 

Coby však mohlo investora odlákat, jsou jejich provozní náklady. Třetí varianta (kondenzační 

kotel na zemní plyn) je ze všech variant, co se týče pořizovacích nákladů, nejlevnější. 

Provozní náklady jsou na pomyslném druhém místě. Po zjištění všech nákladů jsem se 

pokusil určit dobu návratnosti investic alternativních zdrojů vůči konvenčnímu zdroji resp. 

kotli na zemní plyn. U kotle na pelety jsou provozní náklady vyšší než u kotle na zemní plyn a 

tepelného čerpadla, takže u této varianty žádná návratnost investic nebude. Zbývá tedy 

tepelné čerpadlo. U této varianty je doba návratnosti investic kolem 22,5 let, oproti kotli na 

zemní plyn. Vzhledem k životnosti kompresoru u tepelného čerpadla (25 let) je to poněkud 

dlouhá doba a budoucího investora by mohla od možné koupě odradit. Naopak vůči kotli na 

pelety by byla návratnost investic již po pátém roce resp. 5,5 let. S meziročním nárůstem cen 

energií a paliv se doba návratnosti investic zmenšila, a to místo 22,5 let na 14 let a z 5,5 let na 

4,5 roku. 

 Ze všech variant vychází nejlépe tepelné čerpadlo, naopak kotel na pelety na dobrou 

investici rozhodně nevypadá. Investování do tepelného čerpadla se tedy určitě vyplatí, 

samozřejmě nejlepší kombinace pro tepelná čerpadla je podlahový systém oproti 

radiátorovému systému, a to z důvodu vysokého topného faktoru, což jde ruku k ruce s menší 

spotřebou elektrické energie. 
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