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Anotace 

 

Předloţená bakalářská práce se zabývá výběrem optimálních vytápěcích systémů 

pro konkrétní rodinný dům s následným porovnáním jejich pořizovacích a provozních 

nákladů. V teoretické části jsou popsány nejpouţívanější způsoby vytápění podle 

pouţitého zdroje tepla a vlastnosti nejběţnějších paliv. Praktická část obsahuje popis 

rodinného domu, pro který jsou navrhovány systémy vytápění s ohledem na moţnosti 

energetických zdrojů v dané lokalitě a výpočet hodnoty tepelné ztráty domu, která je 

základním kritériem pro tento návrh. Závěr práce je věnován vyhodnocení investičních a 

provozních nákladů, celkové náklady jsou porovnány v grafu. Práce je ukončena 

doporučením nejvýhodnějšího způsobu vytápění pro daný rodinný dům. 

 

Klíčová slova: tepelné ztráty, vytápěcí systémy, provozní náklady 

 

 

Summary 

 

Presented bachelor work is concerned with the choice of optimal heating systems 

for given family house with following comparison their acquisition and operating costs. In 

the theoretical part are described the most used heating methods according to used heat-

source and attributes of the common fuels. Practical part contains the description of the 

family house for which are the heating systems designed with the respect to possible 

energy-sources in the local area and with the calculation of heat-lost of the house, which is 

the basic criterion for this design. The end of the work is dedicated to evaluating of the 

acquisition and operating costs, the total costs are compared in the graph. The work is 

concluded with the recommendation of the most suitable heating system for given family 

house. 

 

Key words: heat-lost, heating systems, operating costs 
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Seznam použitých zkratek: 

 

LPG – zkapalněný ropný plyn (Liguefied Petroleum Gas) 

OTS – otevřený teplovzdušný systém 

TČ – tepelné čerpadlo 

TUV – teplá uţitková voda 
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1 Úvod 

Ţijeme v době, kdy řešíme zásadní globální problém, jak dále nezhoršovat ţivotní 

prostředí a současně zajistit pro uspokojivý ţivot dostatečné mnoţství energie a surovin. 

Dosaţení rozumné spotřeby energie patří mezi hlavní úkol tohoto problému. Kaţdý z nás 

můţe svým přístupem více či méně ovlivnit spotřebu energetických zdrojů. Největším 

spotřebitelem energie a paliv v domácnostech je vytápěcí zařízení a zařízení pro ohřev 

vody.  

A proto je snahou kaţdého investora stavby rodinného domu postavit dům, který 

bude mít co nejmenší náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Základem této náročné 

investice je navrhnout takové konstrukční prvky, aby tepelné ztráty, které zásadně 

ovlivňují energetickou spotřebu na vytápění, byly co nejmenší.  

Dále je důleţité zvolit co nejefektivnější dostupný zdroj energie a k němu vhodný 

otopný systém. Velký důraz v současné době není kladen jen na úspornost provozu, ale 

také na snadnou obsluhu topného zařízení, jeho spolehlivost a co nejdelší ţivotnost. 

Vzhledem k proměnlivým cenám energií, se vyplatí navrhnout vytápěcí systém tak, aby se 

dal v případě potřeby snadno změnit zdroj energie. Při návrhu by se měl projevit i vztah 

k ţivotnímu prostředí minimálním znečištěním ovzduší provozovaným systémem vytápění. 

To platí zejména v hustější zástavbě nebo u staveb v rekreačních oblastech.  

Rodinný dům, pro který budou v této práci navrhovány a následně ekonomicky 

hodnoceny vytápěcí systémy, bude postaven v Podještědí v Libereckém kraji ve vesničce 

Rozstání. Stavba bude zasazena do mírně svaţitého pozemku orientovaného na jiţní stranu 

o rozloze 2 000 m
2
, v nadmořské výšce 545 m. 

Cílem bakalářské práce je vybrat takový systém vytápění, který by při optimálních 

nákladech splňoval výše uvedené poţadavky a zajistil obyvatelům domu tepelnou pohodu.  
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2 Způsoby vytápění rodinných domů  

Vytápět lze lokálními topidly umístěnými přímo ve vytápěných místnostech nebo 

centrálním vytápěním, kdy je v objektu jeden zdroj a teplo je do jednotlivých místností 

rozváděno.  

Teplo je od zdroje roznášeno nejčastěji prostřednictvím vzduchu nebo vody. 

Dalším způsobem přenosu tepelné energie do vytápěcích prostor je tzv. teplo sálavé. U 

sálavých zdrojů je poměr vydávaného tepla sálavého ku konvekčnímu větší, neţ u 

otevřeného teplovzdušného systému. Kaţdé topidlo vydává jak konvekční, tak sálavé 

teplo, ale zatímco u otevřeného teplovzdušného systému (OTS) je poměr sálavého tepla ku 

konvenčnímu 20% ku 80%, u sálavých systémů je tomu naopak. Sálavé teplo neprohřívá 

vzduch, ale předměty, od kterých se následně vzduch ohřívá. Díky tomu je teplo 

distribuováno rovnoměrně a nedochází k velkým rozdílům teplot u stropu a u podlahy. 

2.1 Způsoby vytápění podle zdroje tepla 

Při výběru způsobu vytápění rodinného domu si musíme zvolit vhodný otopný 

systém, jehoţ srdcem je zdroj tepla. Je to zařízení, kterým získáváme teplo pro vytápění.  

Kotle 

Kotle se pouţívají nejen pro vytápění malých domů, ale i rozlehlých 

reprezentativních vil. Jejich výkon se díky regulaci můţe pohybovat ve velmi širokých 

mezích. Co se týká umístění v budově, je moţné umístit kotel na různá místa od sklepa aţ 

po podkroví. V kaţdém případě musí být dodrţeny zásady bezpečného provozu. 

Kotle na tuhá paliva se umísťují co nejblíţe skladovaného paliva, nejčastěji do 

sklepa domu. Všechny kotle, kromě elektrokotle, musí mít zajištěn odvod kouřových 

spalin do komína nebo přes stěnu do venkovního prostředí (turbokotle). Mezi 

nejdokonalejší řadíme kotle kondenzační. Vyuţívají teplo spalin a mají ze všech kotlů na 

tuhá paliva nejvyšší účinnost. Účinnost je důleţitým parametrem kotle, která závisí na stáří 

kotle, druhu paliva, způsobu spalovaní apod. Účinnost kotlů se pohybuje od 70% u 

hnědého uhlí do 99% u elektrokotle. 
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Rozdělení kotlů podle pouţitých paliv: 

 kotle na tuhá paliva 

 kotle na plyn 

 elektrokotle 

 kotle na kapalná paliva 

 kotle na více druhů paliv 

                                                                 Obrázek č. 1: Litinový kotel na tuhá paliva Ferroli 

                                                                    (http://www.kupelneakurenie.com/data/eshop/11859_1_m.jpg) 

 

Topidla 

Místní otop je nejjednodušší formou vytápění jedné či dvou místností. Teplo se do 

okolí dostává přímo z topidla, nepotřebuje tedy otopná tělesa. Na rozdíl od kotlů v nich 

nelze ohřívat vodu. Okolní vzduch ohřívá konvekcí způsobenou přirozeným prouděním 

vzduchu a sáláním. Proto se topidla umísťují zpravidla pod okna, od nichţ proudí studený 

vzduch. U novostaveb a zateplených domů, kde prochází oknem méně studeného vzduchu, 

je moţné umístit topidlo i do jiného místa. 

Výjimku tvoří novostavby a zateplené domy, kde prochází oknem méně studeného 

vzduchu a je moţné umístit topidlo i do jiného místa. 

 

Rozdělení topidel podle druhu paliva: 

 topidla na kapalná paliva 

 topidla na tuhá paliva 

 plynová topidla 

 elektrická topidla 

 

                                                                                      Obrázek č. 2: Plynové topidlo Mora 

                                                                                      (http://www.obchodnet.cz/inshop/pictures/4.jpg) 

 

http://www.obchodnet.cz/inshop/pictures/4.jpg
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Krby 

V současné době je stále ţádanější pouţití krbu k vytápění nebo k přitápění 

v obytných stavbách. Tomuto trendu nahrávají i nové moderní technologie, které umoţňují 

plně vyuţít potenciál tohoto způsobu vytápění. Krb s praskajícím ohněm můţe být 

dominantním prvkem obývací místnosti a zároveň řešením pokrytí velké části tepelné 

ztráty domu. Krby slouţí nejen jako lokální topidlo, ale čím dál častěji jako zdroj energie 

pro vytápění celého domu během topného období. Pomocí teplovzdušných rozvodů 

vyvedených z krbu lze vytápět i místnosti v patře popř. v podkroví domu. V krbu můţeme 

rovněţ ohřívat teplou vodu pomocí tepelného výměníku na vodu. Tepelný výměník na 

vodu lze také napojit na radiátorovou otopnou soustavu. Takto řešený krb má co nejvíce 

nahradit draţší elektrické vytápění.  

Krby můţeme rozdělit na klasické – otevřené a na uzavřené s krbovou vloţkou, v 

obou případech se jako palivo vyuţívá dřevo. 

Kamna 

Kamna patří mezi lokální topidla, slouţí tedy k vytápění jedné, případně dvou 

místností. Spalovat v nich lze všechny běţné druhy paliv. Kamna se vyrábí jako uzavřená 

s různým tvarem. Nutno zajistit odvod kouřových spalin. 

Krbová kamna s teplovodním výměníkem je moţno napojit na ústřední topení 

s radiátory nebo podlahovým topením a tak lze současně vytápět více místností. Spojení s 

nepřímotopným ohřívačem vody umoţňuje také ohřev teplé uţitkové vody v zásobnících. 

Ve srovnání s klasickými kamny jsou větší a výkonnější, jejich provoz je ekologický. 

Elektrická akumulační kamna se dělí na kamna statická, dynamická a hybridní. U 

statických kamen se teplo předává převáţně prouděním, v menší míře sáláním. Dynamická 

kamna mají akumulační jádro, které je izolováno od okolí a teplo z jádra se odvádí pomocí 

proudícího vzduchu hnaného ventilátorem. Mnoţství dodaného tepla lze řídit dle potřeby. 

Hybridní kamna mají podobnou konstrukci jako dynamická. Teplo do místnosti dodávají 

částečně přímotopným způsobem a částečně z akumulačního jádra.  
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Tepelná čerpadla 

  Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protoţe umoţňují 

odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší 

teplotní hladinu a následně účelně vyuţít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelná 

čerpadla se v zahraniční vyuţívají pro vytápění naprosto běţně jiţ několik desítek let, a 

proto lze s jistotou říci, ţe se nejedná o ţádnou módní technicky dosud nevyspělou 

záleţitost. Jejich většímu rozšíření u nás dosud bránily relativně nízké ceny energií, které 

prodluţovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Nutná vyšší 

počáteční investice do tepelného čerpadla je následně vyváţena niţšími provozními 

náklady. [8] 

Systém tepelného čerpadla se skládá ze čtyř hlavních funkčních částí: odpařovače, 

kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu. Teplo odebrané z venkovního prostředí se 

pomocí odpařovače předá do teplonosného média, odtud putuje ke kompresoru, kde se 

stlačí na vysoký tlak a tím se zvýší i teplota. Látka poté putuje ke kondenzátoru, kde dojde 

k ohřevu vody. Látka dále pokračuje k expanznímu ventilu, kde se ochlazuje a můţe opět 

přijímat teplo z okolního prostředí, čímţ se okruh uzavírá. 

 

 

Obrázek č. 3: Princip tepelného čerpadla 

 (http://www.ekovy.cz/princip.gif) 
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Ke svému provozu potřebují tepelná čerpadla elektrickou energii. Poměr 

spotřebované elektrické energie a tepelného výkonu čerpadla se nazývá topný faktor. Tento 

zásadní parametr je závislý na teplotě zdroje a na teplotě vody, kterou produkujeme. Jedná 

se o nízkoteplotní zdroj energie, proto je nejvhodnější pouţít k tepelnému čerpadlu 

nízkoteplotní systém vytápění.  

Solární kolektory 

Vyuţívají sluneční záření k ohřevu vody pomocí kolektorů. Jde tedy o ekologicky 

čistý způsob získávání tepla. Ohřátá voda se vyuţívá k vytápění a také pro uţitkové účely.  

Takto získaná voda nemá dost vysokou teplotu na pouţití pro konvenční otopná 

tělesa, proto se pouţívá v kombinaci s nízkoteplotními systémy. Nutno podotknout, ţe 

v zimním období je tento zdroj nedostatečný a je potřeba pouţít jiný zdroj na přitápění.   

Solární kolektory se vyplatí vyuţívat jen v oblastech, kde je dostatek slunečního 

záření. V České republice je nejvhodnější oblast jiţní Moravy (viz mapka). 

                  

 

                                                                      

 

 

 

 

 

                            

Obrázek č. 4: Intenzita slunečního záření v ČR 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_cz.png) 

 

Kombinované zdroje tepla 

Jedná se o dva, nebo tři na sobě nezávislé zdroje tepla napojené na jednu vytápěcí 

soustavu. U kombinovaných zdrojů tepla se často vyuţívá solární zařízení v kombinaci 

s kotlem. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_cz.png
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2.2 Palivo 

Výběr paliva má zásadní vliv na provozní náklady, proto je důleţité věnovat jejich 

výběru patřičnou pozornost. 

 

Základní druhy paliv: 

Tuhá paliva 

 hnědé a černé uhlí, lignit, brikety, koks 

 biomasa – dřevo a dřevní hmoty, dřevěné brikety, dřevěné pelety 

 

Plynná paliva 

 zemní plyn 

 propan-butan (LPG) a jeho směsi 

 jiný (bioplyn) 

 

Kapalná paliva 

 lehké topné oleje 

 

Ostatní zdroje 

 elektrická energie 

 solární energie 

 tepelná čerpadla. [6] 

Pouţití určitého druhu paliva závisí především na jeho dostupnosti a na ceně. 

Musíme předem znát moţnost jeho dopravy a zároveň mít zajištěn vhodný přístup 

k nemovitosti. Dalším neméně důleţitým faktorem je předpokládaný vývoj ceny paliva 

v budoucnosti, případně jeho závislost na dodávkách z jiných států. Z tabulky č. 1 lze 

vyčíst výhody a nevýhody nejpouţívanějších druhů paliv. [1] 
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Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody jednotlivých druhů paliv 

Palivo Výhody Nevýhody 

Uhlí nízká cena   dovoz a skladování paliva 

moţné problémy s regulací 

vynášení popela 

Dřevo nízká cena 

ekologická energie 

dovoz a skladování paliva 

časté přikládání paliva 

moţné problémy s regulací 

biomasa ekologické energie dovoz a skladování paliva 

vynášení popela 

zemní plyn netřeba sklad paliva 

snadná regulace 

ekologický provoz 

neomezená dodávka 

vysoká účinnost 

cena silně závislá na vývoji ceny 

ropy a kurzu měny 

propan-butan snadná regulace 

vysoká účinnost 

není nutná pravidelná obsluha 

kotle 

   

cena silně závislá na vývoji ceny 

ropy a kurzu měny 

nutnost zásobníku 

nutnost dovozu paliva 

Kapalná paliva vysoká účinnost 

snadná regulace 

vysoká cena 

nutnost zásobníku 

nutnost dovozu paliva 

elektřina netřeba sklad paliva 

vysoká účinnost 

snadná regulace 

vysoká cena, nízký tarif není 

celý den 

nutnost vysoce dimenzované 

elektrické sítě 

[2] 
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2.3 Vytápěcí soustavy 

Vytápěcích soustav je celá řada. U stávajících nemovitostí je důleţité rozhodnutí, 

zda instalovat novou vytápěcí soustavu, nebo upravit, popřípadě rozšířit, stávající. 

Vybudování nové vytápěcí soustavy je finančně náročné a u stávajících staveb jsou s tím 

navíc spojeny bourací a stavební práce.  

K vytápění rodinného domu se nejčastěji pouţívá teplovodní uzavřená soustava 

ústředního vytápění s konvenčními otopnými tělesy (radiátory nebo konvektory). Velikost 

investice závisí na zvoleném zdroji tepla, kvalitě a materiálu otopných těles a regulačních 

ventilů, ale také na náročnosti regulace celého otopného systému. Vybudování takové 

soustavy pro rodinný dům běţné velikosti i dobře zateplený můţe stát 150 000 Kč nebo 

také 500 000 Kč. [3]  

2.4 Kritéria pro volbu vytápěcí soustavy 

Vzhledem k velkému mnoţství vytápěcích soustav je třeba si nejprve ujasnit, jaká 

soustava je vhodná do daného typu domu. Vliv na volbu vytápěcí soustavy mají velikost 

domu a jeho tepelné ztráty, umístění na pozemku, druh paliva, které je k dispozici a také 

splnění představy o regulaci a tím náročnosti obsluhy vytápění celého domu. U stávající 

nemovitosti také její stáří a moţnost rekonstrukce. [4]  

Důleţitou roli při volbě vytápěcí soustavy hrají místní podmínky, především ve 

vztahu k dostupnosti  paliv. Na volbu vytápěcí soustavy mají rovněţ nemalý vliv finanční 

moţnosti majitele. Jednak jde o pořizovací cenu soustavy, která můţe tvořit významnou 

poloţku při stavbě domu, dále pak o cenu paliv, coţ se projeví zejména z dlouhodobého 

hlediska.  
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3 Porovnání nákladů při použití různých druhů 

vytápěcích systémů 

 

Jiţ při návrhu otopné soustavy si můţe stavebník nechat odborníkem spočítat výši 

pořizovacích nákladů na vybudování dostupných otopných soustav i nákladů na jejich 

provoz. [5]  

3.1 Popis rodinného domu  

Rodinný dům je řešen jako nepodsklepený, samostatně stojící zděný objekt 

s obytným podkrovím v sedlové střeše. Stavba je zasazena do mírně svaţitého pozemku 

orientovaného na jiţní stranu o rozloze 2 000 m
2
 v severní části katastru obce Rozstání pod 

Ještědem, v nadmořské výšce 545 m. 

Dům o vnějších rozměrech 11,5 x 6,75 m má nosné zdivo z cihlového systému 

Phorotherm tl. 400 mm. Obvodové zdivo je zatepleno polystyrénovými deskami tl. 80 mm. 

Podlaha v přízemí objektu je betonová s celoplošnou ocelovou svařovanou výztuţí, 

izolovaná proti radonu a zemní vlhkosti. Podlaha patra je rovněţ betonová s výztuţí pod 

příčkami. Konečná povrchová úprava podlah místností odpovídá jejich vyuţití. Střecha 

domu s betonovou krytinou je sedlová se sklonem 45°, horní část ke hřebeni tvoří půdní 

prostor, který je od podkroví tepelně izolován. Vchodové i vnitřní dveře jsou dřevěné. 

Okna jsou také dřevěná (euro-rámy) s izolačním trojsklem. Okna osazená ve štítových 

stěnách v podkroví domu jsou z důvodu lepšího prosvětlení doplněna dřevěnými 

výklopnými  střešními  okny.  

V přízemí se nachází obývací pokoj, jehoţ část slouţí zároveň jako jídelna. Na 

tento prostor volně navazuje kuchyňský kout, z něhoţ je přístup do samostatné místnosti na 

ukládání potravin. Součástí je i schodišťový prostor pro vstup do podkroví. Dále je zde 

navrţeno vstupní zádveří, předsíň a technická místnost se sociálním zařízením. 

V podkroví je loţnice, dva samostatné pokoje a koupelna s WC. Dřevěné schodiště 

z přízemí navazuje na vrchní podestu s úloţným prostorem.  

Celková obytná plocha domu činí 122 m
2
. (Půdorysy domu viz příloha č. 1.)
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3.2  Tepelné ztráty  

Před vlastním návrhem jakéhokoliv otopného systému je nutné spočítat tepelné 

ztráty objektu. Jde o určení hodnot ztráty tepla z vytápěných prostor v domě.  

Prostup tepla stavební konstrukcí se skládá z přestupu tepla z vnitřního vzduchu do 

vnitřního povrchu konstrukce, z vedení tepla stavební konstrukcí od vnitřního k vnějšímu 

povrchu a dále z přestupu tepla z vnějšího povrchu do vnějšího vzduchu. Pro výpočet 

tepelné ztráty se pouţívá nejniţší výpočtová venkovní teplota, která je stanovena vţdy pro 

danou oblast v zimním období. Při výpočtech bereme v úvahu i předpokládaný účel 

jednotlivých místností a s tím spojené vnitřní výpočtové teploty (dle ČSN 06 0210, která 

slouţí i pro vnější výpočtovou teplotu). Vliv na výpočet má také nechráněná poloha 

budovy v krajině. [7] 

Vnější výpočtová teplota pro Liberecký kraj, kde bude dům realizován je určena 

výše citovanou normou na -18°C.  

Tepelná ztráta uvaţovaného domu je vypočtena na základě zmíněných parametrů 

na 4,74 kW. Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností je uveden v příloze č. 2.
  

3.3 Výběr vytápěcích systémů 

V obci Rozstání není v současné době proveden rozvod zemního plynu. Vytápěcí 

systémy rodinného domu jsou navrţeny na základě tohoto zjištění.  

V první variantě navrhuji vytápění objektu plynovým kotlem na propan, uloţený v 

podzemním zásobníku v blízkosti domu. Pokud by v budoucnu došlo ve vesnici k zavedení 

zemního plynu, mohl by majitel po provedení drobných úprav přejít na levnější způsob 

vytápění.  

V další variantě navrhuji pouţít tepelné čerpadlo země-voda se zemními kolektory 

pro nízkoteplotní topný systém. Velikost pozemku a jeho mírná svaţitost od objektu, stejně 

jako jeho orientace na jih, vytváří optimální podmínky pro vyuţití tohoto systému. 

Poslední variantou je na přání zadavatele návrh teplovzdušného krbu řešeného jako 

kachlová kamna (s akumulací tepla) s distribucí ohřátého vzduchu do místností v podkroví. 

V tomto případě je vhodná kombinace krbu a teplovodního vytápění elektrokotlem.  
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3.3.1 Kotel na propan  

Plyn patří k nejrozšířenějším palivům pouţívaných pro vytápění a ohřev vody. Při 

volbě plynu za topné médium záleţí na tom, zda je v místě provedena plynofikace. 

V případě, ţe v místě není plynovod zaveden, je nutno instalaci napojit na zásobník plynu. 

Při pouţití zásobníku se pro vytápění pouţívá propan, butan či mix propanu-butanu. Pro 

uvaţovaný dům jsem vybral propan, který oproti butanu a propan-butanu v zimním období 

nezamrzá a nezapáchá. 

Propan musí být uskladněn v dostatečně velkém zásobníku (cisterně), aby se 

nemusel často (hlavně v zimě, kdy je spotřeba největší) doplňovat. Pro izolovaný dům 

s malou tepelnou ztrátou je dostačující menší typ zásobníku. Tlakové zásobníky na propan 

se umisťují mimo objekt v dané (bezpečné) vzdálenosti závislé na objemu cisterny. 

Umístění zásobníku a jeho připojení na potrubí musí odpovídat stanoveným bezpečnostním 

poţadavkům. Pořizovací náklady při zavádění propanového hospodářství jsou obvykle 

vyšší, neţ při zřizování přípojky na zemní plyn.  

 

 

         

Obrázek č. 5: Situační schéma propanového hospodářství 

(http://www.muratordom.pl/zdjecia/propan_butan_zaj.jpg) 

 

 

 

http://www.muratordom.pl/zdjecia/propan_butan_zaj.jpg
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3.3.2 Tepelné čerpadlo země – voda 

Tepelné čerpadlo země – voda vyuţívá zemních kolektorů k odebrání tepla z půdy 

a k předání tohoto tepla do topného systému. Jedná se o  potrubí uloţené v zemi v hloubce 

cca 1,2 m tak, aby bylo uţívání pozemku co nejméně omezeno. Tímto potrubím proudí 

nemrznoucí směs, která slouţí jako médium pro získání solární energie uloţené v zemi. 

Systém je zaloţen na síti trubek, které pokrývají velkou plochu. Pro jejich instalaci je 

nutno přemístit mnoho zeminy, proto je vhodnější je vyuţít u nově stavěných budov.  

 

 

Obrázek č. 6: Způsob uložení zemních kolektorů 

(http://www.living.cz/img/library/Image/plocha.jpg) 

 

Navrţené tepelné čerpadlo obsahuje vestavěný 180 l zásobník s efektivním 

ohřevem teplé vody a záloţní elekrokotel. Tichý provoz umoţňuje osazení v technické 

místnosti v přízemí domu. 

Tepelné čerpadlo se doporučuje připojit na nízkoteplotní teplovodní systém 

podlahového vytápění. 

Vytápění i ohřev teplé vody lze naprogramovat samostatně pro kaţdý den. 
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3.3.3 Kombinace teplovzdušného krbu a elektrického kotle 

Pro tento případ vytápění je vhodné pouţít teplovzdušný krb, kde je základem 

krbová vloţka umístěná v masivnější zděné obestavbě. Systém vytápění funguje na 

principu proudění vzduchu v místnosti. Na vnější ploše krbové vloţky se při topení ohřívá 

vzduch, který stoupá vzhůru a z krbu vychází teplovzdušnými mříţkami do vytápěného 

prostoru nebo je veden teplovzdušnými rozvody do místností v podkroví. Teplý vzduch se 

prouděním po místnosti ochlazuje a klesá k podlaze, kde je přes vstupní mříţky nasáván 

zpět do krbového prostoru. Tento proces se neustále opakuje. 

Teplý vzduch, který proudí z výdechových mříţek teplovzdušného krbu, 

přirozenou cestou ohřívá schodiště a chodbu v patře. 

Pro dosaţení lepšího procesu spalování a k úsporám paliva je moţné hoření 

regulovat pomocí automatické regulace. 

Podle dosavadních zkušeností je výhodnější postavit teplovzdušný krb jako 

akumulační. Na jaře a na podzim stačí pouze dobíjet akumulační materiál krbu a příjemné 

sálavé teplo se pak po celý den uvolňuje do místnosti a zároveň díky tepelné regulaci domu 

vypne hlavní zdroj tepla, čímţ významně šetří náklady na vytápění elektřinou. 

 

 

 

              

Obrázek č. 7: Princip instalace rozvodů teplého vzduchu 

(http://www.pbkrby.com/horkovzdusne_soubory/image003.gif) 

 

http://www.pbkrby.com/horkovzdusne_soubory/image003.gif
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Ústřední vytápění domu je navrţeno jako teplovodní s nuceným oběhem. Na ohřev 

otopné soustavy je navrţen závěsný elektrokotel s nastavitelným výkonem 3-9kW. 

Termostat umístěný v obytné místnosti s akumulačním krbem při poklesu nastavené 

teploty automaticky spíná elektrokotel, osazený v technické místnosti domu. 

Otopnou soustavu tvoří deskové radiátory Radik osazené v jednotlivých obytných 

místnostech. Teplota otopné vody v rozmezí 50-80 °C je závislá na momentální venkovní 

teplotě a na poţadované tepelné pohodě majitelů domu.  

V přechodném období a v době, kdy není v provozu teplovodní vytápění 

elektrokotlem v domě, bude koupelna v podkroví vytápěna elektrickým topným kabelem 

uloţeným v podlaze. Výhodou je moţnost ohřívat pouze volná místa podlahy, takţe 

spotřeba energie je niţší, neţ u topného systému s radiátory. Díky minimální cirkulaci 

vzduchu odpadá víření prachu. Vytápění je řízeno elektronickým termostatem umístěným 

na stěně v koupelně.  

     

 

Obrázek č. 8: Ukázka uložení topného kabelu v podlaze 

(http://www.koupelny-mares.cz/upload/elektricke-vytapeni.jpg) 

 

Pro ohřev uţitkové vody bude v technické místnosti osazen elektrický závěsný 

ohřívač vody Ariston TI SHAPE 100 H QB o objemu 100 l. Příprava teplé vody tak 

nebude závislá na otopné soustavě domu. 
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3.4 Porovnání nákladů 

V domácnostech tvoří výdaje za topení a ohřev vody aţ 80% veškerých plateb za 

energii. Poměr vynaloţených nákladů mezi ohřevem vody a vytápěním závisí na zvoleném 

vytápěcím systému a především na tepelných ztrátách vytápěného objektu.  

3.4.1 Pořizovací náklady jednotlivých vytápěcích systémů 

 

a) Kotel na propan     

Cenovou nabídku  propanové stanice s podzemním zásobníkem včetně přívodu ke 

spotřebiči (plynovému kotli) zpracovala firma Primagas s.r.o. 

Návrh plynového kotle se zásobníkem na ohřev teplé vody spolu s komínem pro 

odtah spalin z tohoto kotle je od firmy Kavastav Liberec. 

                                                                          

Propanová stanice  

 doprava zásobníku                                                                            3 636 Kč 

 regulační řada                                                                                      909 Kč 

 montáţ, revize, dopojení na topný systém                                      10 909 Kč 

 zemní práce                                                                                     36 364 Kč 

 

Plynový kotel se zásobníkem na ohřev vody         

 sestava Vailliant VU 120/3-5 atmo TEC plus + VIH CQ 120        27 744 Kč 

 

Související náklady        

 komín Schiedel Uni 20 (včetně stavebních prací)                           38 000 Kč  

 

celkem                                                                                                       117 562 Kč 

                                                                                  včetně DPH 10%     129 318 Kč 
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b) Tepelné čerpadlo země – voda 

Cenový návrh na vytápění tepelným čerpadlem v systému země-voda poskytla 

firma Nibe.  

Cenovou nabídku na podlahové nízkoteplotní teplovodní topení dodala firma 

Gabotherm-KKH.                                        

 

Tepelné čerpadlo země – voda  

 tepelné čerpadlo Fighter 1245-5                                                    167 000 Kč 

 instalační materiál                                                                            17 122 Kč 

 montáţ tepelného čerpadla                                                              17 048 Kč 

 potrubí plošného kolektoru včetně směsi (300 ks)                          10 500 Kč 

 rozdělovač/sběrač plošného kolektoru 2 okruhy                               5 200 Kč 

 uvedení do provozu                                                                           5 000 Kč 

 zemní práce a pokládka                                                                   28 500 Kč 

 sleva Nibe                                                                                       -25 050 Kč 

 

Otopná soustava 

 podlahové nízkoteplotní teplovodní vytápění                               115 000 Kč 

(v ceně je i elektrické přímotopné otopné těleso v koupelně) 

 práce                                                                                                15 000 Kč 

 

Dotace       

 dotace z programu Zelená úsporám                                              - 75 000 Kč    

                                  

Celkem                                                                                                      280 320 Kč 

                                                                                  včetně DPH 10%     308 352 Kč 

 

Dle podmínek programu zelená úsporám, má nárok na dotaci 75 000 Kč kaţdá 

novostavba dokončená do konce roku 2010, pokud je minimální topný faktor pouţitého 

tepelného čerpadla země-voda 4,3 (při teplotní charakteristice 0°/35°C). Topný faktor 

tepelného čerpadla Fighter 1245-5 od firmy Nibe při 0°/35°C je 5, takţe splňuje podmínky. 
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c) Kombinace teplovzdušného krbu a elektrického kotle       

Cenový návrh vytápění teplovzdušným krbem s rozvody horkého vzduchu do 

podkroví zpracovala firma Kamnářství Mucha. 

Cenový návrh ústředního teplovodního vytápění otopnými tělesy včetně 

elektrokotle, jako zdroje tepla poskytla firma Kavastav Liberec. Součástí je také elektrický 

ohřívač vody. Tato firma zpracovala i cenovou nabídku komínu pro odvod spalin z krbu. 

 

Teplovzdušný krb  

 vloţka Dominant 570                                                                      30 000 Kč 

 kachle K & K Poker Bechyně 22 x 22 cm (cca 110 ks)                  46 500 Kč 

 rozvody horkého vzduchu včetně izolace                                       12 000 Kč                                                   

 stavební materiál                                                                             24 200 Kč 

 kouřovody                                                                                         2 000 Kč 

 práce                                                                                                 23 000Kč 

 

Elektrický kotel  

 el. kotel Rejnok 9 kW                                                                      13 454 Kč 

 

Otopná tělesa  

 radiátory Radik                                                                                24 500 Kč 

 podlahové vytápění elektrickým kabelem v koupelně                      6 000 Kč                                                                                                                       

 instalační materiál                                                                            16 429 Kč 

 montáţ topení, el. kotle a el. ohřívače vody                                    23 800 Kč 

 

Související náklady  

 el. ohřívač vody Ariston TI SHAPE 100 H QB (100 l)                    4 953 Kč               

 komín Schiedel Uni 20                                                                    38 000 Kč   

 

Celkem                                                                                                      264 836 Kč 

                                                                                  včetně DPH 10%     291 132 Kč  
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3.4.2 Roční provozní náklady na vytápění a ohřev vody 

Roční potřebu tepla a provozní náklady jednotlivých vybraných systémů vytápění 

jsem spočítal pomocí výpočtové tabulky na stránce www.tzb-info.cz a jsou součástí 

následujících příloh. 

Do tabulky pro výpočet potřeby tepla jsem zadal potřebné údaje, a to lokalitu 

(Liberec), podle které se určuje délka otopného období (d), venkovní výpočtovou teplotu 

(te), průměrnou teplotu během otopného období (tes) a střední denní venkovní teplotu pro 

začátek a konec otopného období (tem). Dále pak vypočtenou tepelnou ztrátu objektu (Qc) a 

průměrnou vnitřní výpočtovou teplotu (tis). Vlastnosti otopných soustav jsou zohledněny 

koeficientem účinnosti obsluhy (ηo) a koeficientem účinnosti rozvodu vytápění (ηr). V části 

pro výpočet potřeby tepla na ohřev TUV jsem zadal spotřebu vody na osobu.  

Do tabulky nákladů jsem zadával cenu paliva, účinnost zařízení a u elektřiny daný 

tarif.  

 

a) Kotel na propan  

   

Cena propanu: 22 Kč za 1 kg včetně dopravy  

Propan se doplňuje dle potřeby. Zpravidla v letním období, kdy jsou ceny niţší. 

Cena za roční pronájem podzemního zásobníku včetně revizí : 1 000 Kč 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2010, propan dodává Gösswein-Plyn s.r.o. 

 

Roční potřeba energie na vytápění: 9,7 MWh/rok 

 17 935 Kč/rok  

Roční potřeba energie na ohřev vody: 4,1 MWh/rok 

 7 576 Kč/rok 

 

Celkové roční provozní náklady: 26 511 Kč/rok 

Propočet proveden v příloze č. 3.  

 

 

 

http://www.tzb-info.cz/
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b)  Tepelné čerpadlo země – voda 

 

Cena el. proudu (tarif D 56d): 22 hod. 2,1989 Kč za 1 kWh 

                                                  2 hod. 2,9259 Kč za 1 kWh  

(paušál 184,80 Kč za měsíc pro jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně) 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2010, el. proud dodává společnost ČEZ. 

 

Roční potřeba energie na vytápění a ohřev vody: 13,6 MWh/rok 

 12 153 Kč/rok 

 

Celkové roční provozní náklady: 12 153 Kč/rok 

U TČ je vytápění i ohřev vody provozován ve společném systému, proto je 

roční spotřeba energie uvedena v jednom výpočtu. 

Propočet proveden v příloze č. 4. 

 

c) Kombinace teplovzdušného krbu a elektrického kotle  

  

Cena palivového dřeva (polínka 33 cm): 2 Kč za 1 kg vč. DPH 

Cena je za dřevo přírodní vlhkosti.  

Výhřevnost je počítána ze suchého dřeva. 

Cena el. proudu (tarif D 45d): 20 hod. 2,1941 Kč za 1 kWh  

                                                   4 hod. 2,9787 Kč za 1 kWh  

(paušál 184,80 Kč za měsíc pro jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně) 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2010, el. proud dodává společnost ČEZ. 

 

Roční potřeba energie na vytápění: 10,6 MWh/rok 

 6 977 Kč/rok (krb) + 2 000 Kč/rok (el. kotel) 

Roční potřeba energie na ohřev vody: 4,1 MWh/rok 

 10 655 Kč/rok 

 

Celkové roční provozní náklady: 19 632 Kč/rok 

Propočet je proveden v příloze č. 5. 
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4 Vyhodnocení a doporučení způsobu vytápění 

Investiční a provozní náklady jsou velmi důleţitým parametrem při volbě 

vytápěcího systému. 

Obecně však platí, ţe čím niţších provozních nákladů budeme na vytápění a ohřev 

TUV chtít dosáhnout, tím vyšší budou pořizovací náklady, a to nejen na vlastní realizaci 

vytápěcího systému, ale také na další stavební prvky, které ovlivňují energetickou 

náročnost domu. Významné mnoţství energie, a tedy i peněz, lze ušetřit realizováním 

takového otopného systému, u kterého lze jeho výkon efektivně automaticky regulovat 

podle nastavené vnitřní, případně i vnější teploty.  

A vzhledem k nestabilnosti cen energií by se otopný systém měl navrhnout tak, aby 

investiční náklady při jeho zaměnitelnosti, byly co nejmenší. 

 

4.1 Vyhodnocení investičních a ročních provozních nákladů: 

Propočet ročních provozních nákladů je uveden v přílohách 3 aţ 5. Hodnoty 

investičních a ročních provozních nákladů jsou shrnuty v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 2: Investiční a roční provozní náklady 

 Kotel na propan Tepelné čerpadlo Krb s elektrickým kotlem 

Investiční náklady 129 318 Kč 

včetně DPH 10%      

308 352 Kč 

včetně DPH 10% 

291 132 Kč 

včetně DPH 10% 

Roční provozní náklady 26 511 Kč/rok 

včetně DPH  

20% (propan) 

12 153 Kč/rok 

včetně DPH  

20% (elektřina) 

 

19 632 Kč/rok 

včetně DPH 10% (dřevo),  

20% (elektřina) 
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4.2 Tabulka celkových provozních nákladů a graf návratnosti 

investice 

V tabulce jsou uvedeny celkové náklady na vytápění domu a ohřev teplé vody. 

V nultém roce je zobrazena výše investičních nákladů a kaţdý rok jsou přičteny provozní 

náklady během deseti let provozu s ročním nárůstem cen paliv 7% u elektrické energie a 

5% u dřeva a propanu.  

Nedostatek zdrojů k výrobě elektřiny a vysoká poptávka po elektřině, vytváří 

předpoklad, ţe ceny elektřiny porostou rychleji, neţ u zbylých dvou variant.  

Cena palivového dřeva v ČR je poměrně stabilní a s ohledem na několik větrných 

kalamit je ho zatím dostatek. Česká republika má zatím dostatečné zásoby dřeva v podobě 

surového dříví v lesích.  

Propan se vyrábí ze zemního plynu, jehoţ cena kopíruje cenu ropy. Nicméně 

zásoby zemního plynu jsou vyšší neţ zásoby ropy, navíc se v Rusku, jeţ je hlavním 

dodavatelem zemního plynu do České republiky a EU, připravuje otevření nových loţisek 

této suroviny.  

Na základě těchto skutečností jsem provedl hrubý odhad ročního procentního 

nárůstu pouţitých paliv. 

Tabulka č. 3: Celkové náklady na vytápění domu v Kč 

Roky Kotel na propan Tepelné čerpadlo země-voda Kombinace krbu a el. kotle 

0 129 318 308 352 291 132 

1 155 829 320 505 310 764 

2 208 177 345 662 351 263 

3 290 361 383 819 412 628 

4 400 381 434 980 494 860 

5 538 239 499 145 597 959 

6 703 932 576 314 721 925 

7 897 463 666 486 866 757 

8 1 118 829 769 662 1 032 456 

9 1 368 033 885 842 1 219 021 

10 1 645 073 1 015 025 1 426 454 
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V grafu jsou zaneseny celkové náklady na vytápění domu. V nultém roce je 

zobrazena výše investičních nákladů a kaţdý rok jsou přičteny provozní náklady s ročním 

nárůstem cen paliv. Prostou návratnost investice do vybraného systému můţeme odečíst v 

průsečíku křivky tohoto systému s křivkou porovnávaného systému vytápění. 

 

Graf: Návratnost investice 
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Prostá doba návratnosti investice je tradiční metodou hodnocení efektivnosti 

investičních variant a v praxi je často pouţívaná. Nevýhodou je zanedbání efektů po době 

návratnosti investice. 
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4.3 Zhodnocení a doporučení 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, ţe z hlediska pořizovacích nákladů je výrazně 

nejlevnějším systémem vytápění a přípravy TUV pouţití jako zdroje tepla kotle na propan. 

Nicméně z pohledu provozních nákladů jde o nejdraţší způsob vytápění. Celkové náklady 

u tohoto způsobu vytápění překročí po čtyřech a půl letech provozu celkové náklady 

tepelného čerpadla a po šesti a půl letech provozu celkové náklady vytápění krbem s el. 

kotlem.  

Vytápění krbem v kombinaci s vytápěním elektrickým kotlem a nezávislým 

ohřevem TUV je z pohledu vloţených investic jen o málo levnější, neţ nejdraţší zdroj 

tepla, tepelné čerpadlo. Roční provozní náklady se pohybují zhruba v polovině mezi 

nejvyššími provozními náklady u kotle na propan a nejniţšími u tepelného čerpadla.  

Nejdraţší pořizovací investicí pro vytápění a ohřev vody je energie získaná ze 

zemních kolektorů pomocí  tepelného čerpadla. Tuto investici v dnešní době výrazně 

sniţuje státní dotace. Patrná je i úspora u souvisejících nákladů v podobě absence komínu. 

Avšak návratnost investice do tepelného čerpadla vzhledem k investici do 

kombinace krbu a elektrického kotle je pouhý jeden a půl roku provozu. V porovnání 

s investicí do kotle na propan je návratnost čtyři a půl roku provozu. Je tedy zřejmé, ţe 

tepelné čerpadlo má nejniţší provozní náklady.  

Díky tomu je čerpadlo výrazně nejekonomičtější způsob vytápění pro uvaţovaný 

rodinný dům. Proti zbylým uvaţovaným systémům je rovněţ nejbezpečnější. Ovládání je 

plně automatizované a lze ho programovat dle momentální potřeby. Další výhodou je i 

levnější tarif pro el. proud, který přinese další finanční úspory.  

Z výše uvedených důvodů je pro tento rodinný dům nejvýhodnější získávat energii 

tepelným čerpadlem v systému země-voda se zemními kolektory. 
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5 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo porovnat navrţené vytápěcí systémy u daného 

rodinného domu a po jejich celkovém zhodnocení z nich vybrat ekonomicky nejvýhodnější 

způsob vytápění a přípravy TUV. V první části jsem se věnoval popisu jednotlivých 

způsobů vytápění podle zdroje tepelné energie a vlastnostem nejběţnějších paliv.  

V druhé části jsem provedl výběr vhodných vytápěcích systémů a vypočetl jejich 

pořizovací a provozní náklady. Před samotným návrhem jsem vypočítal celkovou tepelnou 

ztrátu uvaţovaného domu, která činí 4,74 kW. S ohledem na místní podmínky dostupnosti 

energií jsem pro daný objekt zvolil 3 různé systémy vytápění. Kotel na propan, který je 

který je zdrojem energie pro teplovodní ústřední topení pomocí radiátorů, tepelné čerpadlo 

země-voda s podlahovým vytápěním a po dohodě s investorem kombinaci teplovzdušného 

krbu s elektrickým kotlem, napojeným na konvenční otopná tělesa. 

Ve třetí části jsem provedl celkové srovnání vybraných systémů, a to především 

z pohledu investičních a provozních nákladů. Na základě získaných dat, doporučuji 

majiteli investovat do tepelného čerpadla země-voda se zemními kolektory. Tato varianta 

je sice nejnákladnější z hlediska pořízení, ale její návratnost je pouze rok a půl oproti 

kombinaci krbu s elektrickým kotlem a čtyři a půl roku při srovnání s kotlem na propan. 

Ovládání TČ je plně automatizované (na rozdíl od krbu) a lze ho programovat dle aktuální 

potřeby. Další výhodou je levnější tarif na elektrický proud (na rozdíl od kotle na propan), 

který lze vyuţívat pro všechny spotřebiče v domě, coţ přinese další finanční úspory. 

Provoz TČ je rovněţ ze všech řešených variant nejbezpečnější.  
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