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Anotace 

Předloţená práce se zabývá problematikou surovin pouţívaných k vytápění 

rodinných domů. 

V první části jsou charakterizovány suroviny, které jsou vhodné k vytápění 

rodinných domů a jsou běţně vyuţívány. V další části je uveden současný stav vytápění 

rodinných domů a stručná charakteristika jednotlivých soustav vytápění. Dále je v práci 

porovnáno vytápění zemním plynem, dřevem a vytápění tepelným čerpadlem, jsou zde 

rozebrány provozní a investiční náklady. 

Závěrem jsou navrţeny moţné směry v rámci úspor vedoucích ke sníţení tepelných 

ztrát rodinného domu. 

 

Klíčová slova: suroviny, ţivotní prostředí, náklady, úspory, vytápění. 

 

 

 

Summary 

Presented study deals with issues of resources used for heating in the family houses. 

In a first part are characterized resources, which are convinient for heating in family 

houses and are commonly used there. In the next part is mentioned current state of heating 

in family houses and a brief characteristic of individual heat systems. In the next part of 

my essay is compared gas and wood heating with heat pump, the operating and investment 

costs are analyzed there.  

In the end are suggested possible ways in savings, leading to a decrease of heating 

losts in family house. 

 

Keywords: resources, environment, cosi, savings, heating. 
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1. Úvod 

Ţijeme v období, kdy světové společenství hledá řešení globálních problémů jako je 

zhoršování ţivotního prostředí, zabezpečování dostatečného mnoţství pitné vody, potravin, 

energie a surovin. Hledání vhodných řešení, přijatelných pro ţivotní prostředí, je závaţným 

úkolem naší generace a morálním závazkem pro naše potomky.  

Dosaţení rozumné spotřeby energie patří mezi základní úkoly. Obecně se 

předpokládá, ţe se všech druhů energií bude vyuţívat hospodárnějším a rozumnějším 

způsobem neţ v dnešní době. Nezanedbatelný úkol splní přímé vyuţití sluneční energie. 

Tato energie je vyuţitelná přímo – jako energie přímého či rozptýleného slunečního záření, 

nebo v transformovaných formách – jako vodní energie, větrné proudění, geotermální 

zdroje a ostatní obnovitelné zdroje energie z biologické hmoty, zejména dřeva. Z tohoto 

plyne pro uţivatele bytu nebo vlastníka rodinného domu především důleţitost návrhu či 

úpravy obydlí a technického zařízení s rozumnou spotřebou energie a s moţností její 

zaměnitelnosti během ţivotnosti stavby. Největším konzumentem energie a paliv jsou 

vytápěcí zařízení a dále zařízení pro ohřev vody. 

Vytápění domů a bytů je moţné mnoha způsoby [2]. Volba vytápěcí soustavy 

závisí na druhu paliva, které je k dispozici; na velikosti vytápěné nemovitosti; na účelu, ke 

kterému slouţí; na hygienických poţadavcích kladených na provoz vytápěné místnosti; na 

době, pro kterou se vytápění zřizuje a také zejména na finančních moţnostech investora. 

V předkládané diplomové práci jde pouze o naznačení několika moţností, ne o řešení 

samostatných vytápěcích soustav.  

Jako vybraný vzorek poslouţí v práci starší rodinný domek, pořízený formou 

hypotečního úvěru. Vzhledem k finančním moţnostem je zde řešena otázka, jakým 

způsobem dosáhnout rozumné úspory energie potřebné k vytápění rodinného domu. 

Cílem diplomové práce je charakterizovat suroviny vyuţívané k vytápění rodinných 

domů a vyhodnotit, která surovina je z ekonomického hlediska nejvýhodnější a 

nejdostupnější pro vytápění individuálního rodinného domu. 
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2. Charakteristika surovin využívaných k vytápění 
 

 Základním cílem energetické politiky evropských států je zajistit si dostatečný 

přísun energie pro svá hospodářství. „Náklady spojené s energiemi jsou jednou ze 

základních hodnot každé vyspělé ekonomiky, a proto je nezbytné držet je na co nejnižší 

úrovni“ [9]. Dostupnost černého a hnědého uhlí, biomasy, rašeliny, ropy a zemního plynu, 

ovlivňuje v kaţdém členském státě EU značně výběr paliva, kterého se pouţívá pro 

vytápění. Většina spalovacích zařízení pouţívá palivo a další suroviny, které pocházejí 

z přirozených zdrojů a přeměňují je na uţitečnou energii. Fosilní paliva jsou nejhojnějšími 

zdroji energie, kterých se dnes pouţívá. Jejich hořením však časem dochází ke značnému 

dopadu na ţivotní prostředí jakoţto celek. Spalovací proces vede k tvorbě emisí do 

ovzduší, vody i půdy, přičemţ emise do ovzduší se povaţují za jedny z hlavních problémů 

ţivotního prostředí.  

Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách (fosilní je 

z lat. předvěký) a s odstupem času se lidem podařilo z těchto surovin získat energii 

(elektřinu, teplo, světlo) [15]. Oproti obnovitelným zdrojům energie, které lze vyuţívat 

prakticky neomezeně, je nevýhodou fosilních paliv jejich nenávratnost. Fosilní paliva 

vznikají přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se mezi ně 

především ropa, uhlí a zemní plyn. Vyuţívání fosilních paliv spustila průmyslová revoluce 

a vrchol představuje 20. století, kdy lidé fosilní paliva vyuţívali prakticky ve všech 

oblastech civilizovaného ţivota. Snaha minimalizovat vliv fosilních paliv na ţivotní 

prostředí a částečné nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie (sluneční, 

větrná, vodní apod.) se začala projevovat ve 21. století.  

Ropa je základní surovinou petrochemického průmyslu, ropa a ropné výrobky 

(benzín, motorový olej, petrolej, parafín, mazivo, mazut, asfalt, dehet) jsou hlavní hmotou 

vyuţívanou v dopravě a surovinou pouţívanou pro výrobu plastů. Ropa při těţbě je 

čerpána, nebo vyvěrá pod tlakem z loţisek. Vyskytuje se společně se zemním plynem, 

který zajišťuje potřebný tlak, a tak můţe ropa samovolně vytékat. Přesnou představu o 

původu ropy dosud nemáme. Vznik ropy vysvětlují 2 protichůdné teorie: anorganická a 

organická. „Anorganický původ ropy předpokládal Mendělejev (1877). Podle něho vznikla 

ropa působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se vyskytovaly blízko 
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zemského povrchu nebo tam byly vynášeny sopečnou činností. Podle organické teorie 

(Engler 1912) podléhaly živočišné a rostlinné zbytky, nahromaděné v polozavřených 

zálivech, mikrobiálnímu rozkladu, ztrácely se sacharidy a bílkoviny a obohacovaly se tuky 

a vosky“ [3]. Podle frakčního sloţení rozlišujeme ropy lehké a těţké, podle chemického 

alkalické a cyklanické, z nichţ kaţdá můţe být neparafinovaná a sirná nebo bezsirná. Ropa 

je jediným představitelem kapalných hořlavých nerostů. 

Zemní plyn doprovází ropu, ale vyskytuje se i v samostatných loţiscích. O jeho 

uloţení a těţbě platí zhruba totéţ, co bylo uvedeno o ropě. Podle původu rozlišujeme plyny 

ropné (naftové) a plyny karbonské. Plyny ropné mají podobný původ jako ropa. Tyto plyny 

se vyskytují v samostatných loţiskách, nebo společně s ropou. Plyny karbonské, jeţ mají 

společný původ s uhlím, se téţ vyskytují samostatně, nebo společně s uhlím (báňské 

plyny). Zemní plyn je plynným fosilním palivem, které obsahuje zpravidla přes 90 % 

metanu (CH4), který v přírodě vzniká rozkladem rostlinných částí za omezeného přístupu 

vzduchu a volným rozkladem uhlí [7]. Zemní plyn neosahuje jedovaté sloţky a je přibliţně 

dvakrát lehčí neţ vzduch. Těţí se ze země nebo mořského dna, obvykle 

z mnohasetmetrových hloubek. Před dodáním do rozvodného systému je ho třeba upravit 

(sušit, zbavovat nečistot a příměsí).  

Uhlí je hořlavá hornina hnědé aţ černé barvy, tak jako ostatní fosilní paliva je 

sloţená především z uhlíku a vodíku. Problematickou sloţkou uhlí je síra. Podle stáří, resp. 

podílu uhlíku rozlišujeme (od nejmladšího): lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit. 

Nejkvalitnějším palivem je uhlí s největším obsahem uhlíku, tedy nejstarší hornina – černé 

uhlí, resp. antracit. „Uhlí dělíme do tří hlavních skupin: uhlí hnědé, převážně terciární, 

nespékavé, obsahující méně než 75 % C v hořlavině, uhlí černé, převážně karbonské, 

spékavé i nespékavé, obsahující 75 až 90 % C v hořlavosti a antracit, převážně devonský, 

mající černou barvu, velký lesk, s vysokým obsahem uhlíku a jen malým obsahem kyslíku a 

vodíku v hořlavině“ [3]. 

    Zemní plyn a uhlí jsou jako suroviny pro vytápění tradičně spotřebiteli 

pouţívány, ale budoucnost těchto paliv je dána vyčerpatelností zásob. Je jisté, ţe jednou 

tato paliva vytěţena budou, otázkou je, v jakém časovém horizontu k vyčerpání zásob 

dojde. Zpracování a spalování fosilních paliv vede k uvolňování tzv. skleníkových plynů 

do atmosféry. Toto zvyšování skleníkových plynů je neţádoucí kvůli vyvolání 

http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/komentare-1/5-iluzi-o-obnovitelnych-zdrojich-nahradi-uhli-a-jadro.aspx
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skleníkového efektu a předpokládané souvislosti s globálním oteplováním, které se stalo 

tématem mezinárodní politiky. Na mezinárodní úrovni je záměrem exhalace skleníkových 

plynů sniţovat, přestoţe existuje řada teorií a názorů, které problematiku globálního 

oteplování, resp. problematiku skleníkových plynů zpochybňují. Sniţování skleníkových 

plynů v atmosféře je spojeno s omezením fosilních zdrojů energie a vyuţíváním 

obnovitelných zdrojů.  

Nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie je dlouhodobý proces, 

kdy fosilní paliva a to zemní plyn a především uhlí sama o sobě nesou potenciál stát se 

ekologičtější. Současné vyuţívání zemního plynu je řazeno mezi ekologicky přijatelné 

Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie. Je to snadno dostupný 

přírodní materiál, který lidé široce vyuţívají po celou dobu své historie. Dřevo je a bylo 

pro lidi velmi důleţitým materiálem. Kaţdý druh dřeva má své vlastnosti, které ovlivňují 

jeho vyuţití. Mezi základní druhy dřeva dělíme dřevo jehličnatých dřevin (např. smrk, 

jedle, borovice, modřín, tis, jalovec) a dřevo listnatých dřevin tj. s kruhovitě pórovitou 

stavbou (např. dub, jasan, akát, jilm, kaštanovník), s polokruhovitě pórovitou stavbou 

(např. ořech, třešeň, švestka), a s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva (např. buk, platan, 

habr, olše, lípa, javor, hrušeň, vrba, topol). Čerstvé dřevo mívá průměrně 50% vlhkosti, 

v lese vyschlé 25-30 % a proschlé (na vzduchu vyschlé) 10-20 %. Dále u dřeva zjišťujeme 

vedle vlhkosti jeho výhřevnost, tvrdost a objemovou hmotnost. Pro minimální emise a 

maximální vyuţití je nutné, aby dřevo vysychalo na vlhkost pod 20 %. Tvrdé dřevo 

vyţaduje uskladnění v provětrávaném přístřešku nejméně 2 roky, aby z něj bylo kvalitní 

palivové dřevo pro kotle či krby.  

Většina majitelů rodinných domů (dále jen RD) má moţnost vybrat si z několika 

druhů paliv, která lze třídit podle jejich skupenství na pevná (tuhá), kapalná nebo plynná. 

Kaţdé palivo má ale své určité výhody a nevýhody. Při topení uhlím je třeba mít suchý 

sklep, počítat se zatápěním, přikládáním, vybíráním popela, čištěním komínu apod. Cena 

uhlí, která se dříve uváděla jako výhoda, se hodně zvýšila. Uhlím se dnes převáţně topí 

tam, kde není moţnost pouţití jiného paliva nebo je to stále ještě ekonomicky výhodnější. 

Zde lze hovořit zejména o majitelích chat a chalup, domů v horských oblastech nebo o 

majitelích RD, kteří bydlí v blízkosti vhodné pro získávání primárních surovin.  Tam, kde 

je proveden rozvod zemního plynu, se většinou na rozvod všichni napojují a vyuţívají 
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výhod této moţnosti vytápění. V místech, kde není zaveden plynovod, je moţnost vybrat si 

ze dvou ekologických, z hlediska vyuţitelnosti vysoce účinných a z hlediska pohodlnosti 

výhodných paliv. Je to topení elektrickou energií nebo propan-butanem, případně 

propanem [1]. Z hlediska pohodlí, hygieny a s ohledem na pořizovací a provozní náklady 

se jeví jako nejvhodnější vytápění elektrickými topidly a na posledním místě, i kdyţ 

s ohledem na stále se zvyšující standart bydlení, vytápění tuhými palivy.  

 

2.1 Tuhá paliva 

 

 V minulém století se vyuţívalo k vytápění domů uhlí a dřevo ve velké míře. 

V současné době komfort vytápění vyţaduje pouţívání takových paliv, kdy se nemusím 

starat o přikládání. Přestoţe topení uhlím nebo dřevem má spoustu nevýhod, stále se 

pouţívá a určitě dlouho ještě pouţívat bude. Nemusí totiţ jít o hlavní vytápění budovy, ale 

třeba jen o doplňkové topení např. v krbech, kdy jde jednak o získání tepla a také o 

příjemné posezení u ohně. Mezi tuhá paliva tedy řadíme dřevo, které je zahrnováno mezi 

obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní 

materiál, který lidé široce vyuţívají po celou dobu historie. I proto těţba dřeva v ČR 

stoupá, coţ vyplývá z přehledů v tabulce 1. 

Tabulka 1: Těžba dřeva v České republice podle druhů dřevin                                                                                                            

Dřeviny 1995 2000 2005 2008 

Celkem 12 365 359 14 440 990 15 510 546 16 187 295 

z toho     

Jehličnaté celkem 11 308 066 12 851 020 13 883 297 14 877 230 

smrk, jedle 9 926 017 10 525 158 11 793 418 13 040 877 

Borovice 1 206 797 1 870 596 1 658 136 1 411 113 

Modřín 168 954 454 359 430 402 422 337 

ostatní jehličnaté 6 298 316 1 341 2 903 

Listnaté celkem 1 057 293 1 589 970 1 627 249 1 310 065 

Dub 295 746 395 308 374 533 336 313 

Buk 381 043 663 411 800 638 573 979 

Bříza 152 663 170 090 128 734 105 909 

ostatní listnaté 47 389 77 843 80 337 72 327 

Zdroj: ČSÚ [23] 

Topení dřevem je sice levné, ale musíme počítat s tím, ţe budeme oproti topení 

plynem nebo elektřinou muset navíc dělat další práce jako jsou: zajištění dovozu, řezání 
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dřeva na míru, uskladňování dřeva, podle druhu dřeva sušit alespoň rok dřevo na další 

sezonu. Pokud nemáme automatický kotel, je potřeba přikládat palivo, vybírat popel a také 

více uklízet v domácnosti.  Hnědé uhlí patří k velmi běţnému palivu, pouţívanému 

většinou při vytápění v místech, kde není zaveden plynovod. Černé uhlí má větší 

výhřevnost, ale o to je draţší a pro topení v domácnostech se jiţ moc nepouţívá. Při 

skladování uhlí je třeba dodrţovat zásady: různé druhy uhlí od sebe rozdělovat, výška 

uloţené vrstvy uhlí můţe být max. 2m, skladuje se pouze suché uhlí na suché podlaze a 

mělo by se odebírat z kraje, ne ze středu hromady [5].   

Odhady ţivotnosti zásob fosilních paliv nám kladou sloţitou a náročnou otázku. V 

odpovědi musíme vycházet z odhadu zásob, musíme přihlédnout k současnému stavu těţby 

a předpokládanému vývoji v technice a technologiích, ke stavu ţivotního prostředí, 

ekonomickým podmínkám a také k politickým souvislostem. „Životnost světových 

využitelných zásob, tzn. ekonomicky těžitelných za daných technologických a ekonomických 

podmínek, je v současné době za předpokladu konstantní těžby a současné spotřeby 

odhadována u uhlí na 250 let, u ropy na 45 let a u zemního plynu na 65 let“ [8].  

Existuje všeobecný názor, ţe naší populaci jiţ zajímá problém vyčerpání fosilních 

zdrojů a je více vyuţíváno obnovitelných zdrojů energie, která je nám v přírodě volně 

k dispozici. I to je jedním z důvodů, proč dochází k poklesu těţby těchto surovin, jak 

vyplývá ze statistiky českého statistického úřadu – viz. Tabulka 2. 

       

Tabulka 2: Těžba některých druhů paliv na území ČR                                                                                        

druh paliva měřící jednotka 1995 2000 2005 2008 

      

černé uhlí (vhodné na 

koks) 

kilotuna 10 796 8 129 7 136 7 512 

černé uhlí energické  kilotuna 6 373 6 726 6 118 5 151 

hnědé uhlí včetně lignitu kilotuna 57 163 50 307 48 772 47 537 

zemní plyn naftový milion m
3
 119 110 102 102 

zemní plyn karbonský milion m
3
 135 109 76 78 

ropa surová kilotuna 146 175 313 222 

Zdroj: ČSÚ [24]. 
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2.2 Plynná paliva 

Obor plynárenství ve své historii prošel dvěma hlavními vývojovými směry. 

Prvním byla etapa svítiplynu, který se vyráběl z uhlí nebo kapalných uhlovodíků. Svítiplyn 

se získával suchou destilací uhlí jako hlavní produkt v plynárnách a jako vedlejší produkt 

v koksovnách [7]. Byl pouţívaný v 19. a 20. století zejména ke svícení a výrobě tepla. 

Rozvody svítiplynu byly prvním veřejným rozvodem energie, kdy se začal široce vyuţívat 

pro osvětlování domácností, vytápění a vaření. Postupně byl vytlačován bezpečnější 

elektřinou a levnějším zemním plynem. Jelikoţ svítiplyn obsahoval prudce jedovatý plyn 

oxid uhelnatý (CO), platily pro rozvody a pouţití svítiplynu mimořádně přísné předpisy. 

Nakonec se přestal pouţívat ve většině zemí ve druhé polovině 20. století. V České 

republice se svítiplyn vyuţíval aţ do roku 1996. „Za den vzniku plynárenství jako 

průmyslového odvětví je považován silvestrovský večer roku 1813, kdy se poprvé rozsvítily 

lampy plynového osvětlení na londýnském Westminsterském mostě“ [18]. Dnes je 

distribuován odběratelům výhradně zemní plyn. Jedná se o přírodní plynné palivo, které na 

rozdíl od ostatních fosilních zdrojů energie je povaţováno za ekologické palivo, neboť při 

spalování uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin, produkované spaliny neobsahují 

prakticky ţádné tuhé látky (popílek), ani oxidy síry, a i obsah ostatních škodlivých látek 

(např. CO, NOx) je výrazně menší neţ u ostatních paliv. Zemní plyn je hořlavá látka bez 

barvy, tvaru a zápachu, jeho energie se hojně vyuţívá k topení, vaření, výrobě elektrické 

energie a k pohonu motorových vozidel. Zaujímá významné místo v řešení zajištění 

dodávky energetických zdrojů. Jeho doprava na místo potřeby je vedena potrubním 

systémem, nepotřebuje ţádnou hnací sílu a je minimálně ztrátová. Spotřeba plynu u 

odběratelů je individuálně měřitelná a lze ji snadno fakturovat konkrétnímu odběrateli. 

Oproti ostatním palivům pro širší pouţití vytápění plynem mluví i další výhody: vysoká 

energetická účinnost plynových spotřebičů, jednoduché ovládání plynových spotřebičů, 

jejich snadná regulace, díky jeho vysokému energetickému obsahu a příznivému vlivu na 

ţivotní prostředí.  

Zásoby plynu na rozdíl od ropy neklesají, ale naopak rostou. Novou oblastí pouţití 

zemního plynu se stala oblast dopravy, kde zemní plyn efektivně nahrazuje tradiční 

pohonné hmoty. Na rozdíl od nafty a benzinu motory spalující zemní plyn produkují 

minimum škodlivých exhalací. V České republice se pouţívají buď čisté plyny, nebo směs 
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známá pod označením propan-butan. Odběratelům se na rozdíl od zemního plynu dodává 

v kapalném stavu. Propan-butan má vyšší výhřevnost neţ zemní plyn, jeho cena je však o 

mnoho vyšší a spotřebitel ho musí do domu dováţet, případně si od prodejců pronajmout 

cisternu. Právě poměrně vysoká cena a častá výměna lahví můţe zájemce o topení tímto 

plynem odrazovat. 

 

2.3 Elektrická energie 

Elektřina je vyráběna z různých energetických zdrojů. Ve světě převaţuje výroba 

elektřiny z fosilních paliv (spalováním černého nebo hnědého uhlí) nebo v jaderných 

elektrárnách. V České republice se z fosilních paliv vyrobí 63 % elektřiny, z toho nejvíce 

elektřiny vyrobí elektrárny na hnědé uhlí. Právě v této oblasti výroby elektrické energie je 

ČR v současnosti soběstačná, více neţ 90 % celkové produkce se vyrábí v uhelných (63 %) 

a jaderných (30 %) elektrárnách. EU a členské státy mají zájem na zvyšování podílu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů [8].  

Z dostupné statistické zprávy ministerstva průmyslu a obchodu pro rok 2009, 

o komplexní národní statistice obnovitelných zdrojů energie vyplývá, ţe hrubá výroba 

elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2009 podílela na tuzemské hrubé spotřebě 

elektřiny 6,8 %, na hrubé výrobě elektřiny pak 5,7 %.  

Bez elektrického proudu si jiţ dnes ţivot nedokáţeme představit. V domácnostech 

ji pouţíváme k mnoha činnostem. Díky elektřině si můţeme doma rozsvítit, dívat se na 

televizi, poslouchat rádio, zapnout pračku, myčku, vysavač, můţeme ţehlit nebo si ukládat 

potraviny do ledničky, ale také si doma zatopit. Existuje zde ale celkem logická závislost 

mezi cenou energie, cenou topidla a komfortem obsluhy. Nejsnáze se na teplo mění 

elektřina. Topidla u tohoto zdroje vytápění mohou být malá, jsou snadno regulovatelná, 

neprodukují spaliny. Velikou výhodou je, ţe elektřina je dostupná všude, nevýhodou je ale 

to, ţe je současně nejnáročnější na výrobu a je to také nejdraţší zdroj energie. Protoţe je 

velká část elektřiny vyráběna v uhelných elektrárnách, které mají poměrně malou účinnost, 

jsou emise CO2 spojené s tímto zdrojem energie vysoké. 

Cílem EU je spotřebu elektřiny sniţovat a z trhu jsou tedy postupně stahovány 

energeticky náročné spotřebiče, které jsou nahrazovány energeticky úspornými výrobky.  
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3. Současný stav vytápění rodinných domů 

 

Vzhledem k velkému mnoţství vytápěcích soustav si je potřeba upřesnit, jaká 

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

domu, stáří domu a nutnost nebo moţnost jeho rekonstrukce, druh paliva, které máme 

k dispozici atd. Vycházet musíme z představ a poţadavků, zda chceme mít v domě 

podlahové vytápění nebo desková otopná tělesa, záleţí na dostupnosti paliva, finančních 

moţnostech. Lze se domnívat, ţe v současné době, má většina lidí v RD nainstalován 

nejčastěji plynový kotel, měděné rozvodné trubky, v koupelnách a kuchyních mají 

podlahové vytápění, v dalších místnostech mají článková a desková otopná tělesa. Ať  

zvolíme jakoukoliv otopnou soustavu, vţdy musíme mít na mysli, ţe pro vytápění je 

rozhodující vytvoření tepelné pohody v obývaných místnostech, ve kterých poţadujeme  

mít vnitřní teplotu právě na optimální úrovni. 

Tato tepelná pohoda přímo závisí na teplotě v místnosti, způsobu vytápění, druhu 

vykonávané činnosti apod. Tepelná pohoda prostředí je jedním z předpokladů dobré 

tělesné kondice, pracovního nebo i sportovního výkonu. Pohoda prostředí ovlivňující 

výkonnost člověka také přímo závisí na vlhkosti vzduchu v místnosti, na čistotě, tlaku, 

rychlosti proudění vzduchu, hlučnosti atd. Teplota v místnosti a relativní vlhkost mají být 

ve vzájemném správném poměru [1].      

Teplo se šíří třemi způsoby: vedením, prouděním a sáláním. K předávání tepla 

vedením dochází u tuhých těles. Teplo prostupuje konstrukcí, jestliţe na obou stranách 

konstrukce jsou různé teploty. Mnoţství vedeného tepla závisí mimo jiné na schopnosti 

dané látky teplo vést, proto při vedení tepla v praxi vyuţíváme materiály, které zamezují 

průniku tepla - odlehčené materiály a tepelně-izolační materiály. Proudění tepla nastává 

v kapalinách a plynech, kdy tento přenos tepelné energie se děje prouděním molekul 

v látce, tedy vzájemnou výměnou [4]. Sálání je přenos tepla z velké teplé plochy (stěny, 

podlahy, strop) do prostoru. Jelikoţ stropní sálání způsobovalo některým lidem bolest 

hlavy nebo jiné potíţe, doporučuje se vytápění stěnou nebo podlahou.  
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Stručná charakteristika jednotlivých soustav vytápění, pouţívaných v RD [5]:  

 Lokální (místní) vytápění - zdroj tepla je umístněn přímo ve vytápěné místnosti 

(krb, krbová kamna, el. přímotop), menší vstupní náklady, ale menší hospodárnost 

provozu, vhodné do menších RD, chat a chalup. 

 Sálavé vytápění – teplo se šíří sáláním (je vhodné pro alergiky), vyšší vstupní 

náklady, nutnost pečlivé práce při montáţi, menší provozní náklady, dobrý pocit 

tepelné pohody, lze si vybrat elektrické nebo teplovodní vytápění. Je vhodné do 

kuchyní, koupelen a všude, kam budeme dávat dlaţbu.  

 Konvekční vytápění – teplo se šíří prouděním (méně hygienické), vyšší vstupní 

náklady, nutnost pouţívání dobré regulační techniky, moţnost vyuţití 

hospodárných otopných těles a zdrojů tepla. Charakteristickým znakem je, ţe od 

topného tělesa se ohřeje vzduch a od něj pak stěny, podlaha a strop. Pouţívá se u 

malých i velkých RD a chat.  

 Etáţové vytápění – vytápíme jedno poschodí, kotel a topná tělesa máme zpravidla 

umístěna v jedné ose rovin. Ze zdroje tepla se trubkami dostává teplá voda do 

otopných těles v jednom podlaţí, vhodné pro přízemní RD. Můţe být i v patrovém,  

ale kaţdé podlaţí má své nezávislé topení.   

 Ústřední vytápění – ze zdroje tepla, který převáţně umísťujeme do sklepa (příp. 

komory, kotelny), se trubkami dostává teplá voda do otopných těles ve více 

podlaţích, mohou to být radiátory nebo do podlahového vytápění – lze kombinovat. 

  

3.1 Vytápění dřevem 

V době, kdy se hledají alternativní zdroje energie a pozornost ulpívá spíše do 

fotovoltaiky nebo na tepelná čerpadla, tak by se mohlo zdát, ţe klasické dřevo jako hlavní 

zdroj energie pro topení je jen přeţitkem nebo romantickou idylkou na chatě či chalupě. 

Právě vývoj směřující k šetření energiemi a ke snaze vyuţívat obnovitelné energie dává ale 

dřevu nové rozměry. Neustále se zvyšující poptávka po dříví na topení dokazuje, ţe se 

tento způsob vytápění těší stále větší oblibě. Pro majitele RD zpracovává krbové a palivové 

dřevo spousta firem, dodavatelů dřeva, kteří jsou ochotni dopravit dřevo aţ domů 

v poţadovaném mnoţství, druhu i velikosti. Pro větší zdroje (např. kotelny bytových 
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domů) se vyuţívá i štěpka, sláma nebo jiná spalitelná biomasa, její cena ale bývá 

individuální. Pokud nemáme zásobu topného dřeva kam uskladnit, lze si objednávat pouze 

mnoţství, které můţeme uskladnit.  

Uskladněné dřevo nemůţe být vystaveno dešti, sněhu apod. Vlhkost totiţ značně 

ovlivňuje jeho výhřevnost a tím účinnost topení. Syrové dřevo má vlhkost kolem 50 %, 

v lese vyschlé 25-30 %, a je tedy pro účinné topení je v tomto stavu nevhodné, neboť 

optimální hodnota je mezi 10-20 %. Dřevo vysychá dlouho, doporučuje se doba schnutí 2 

roky. Dobře vyschlé dřevo můţeme spalovat v různých typech kotlů s účinností aţ 85 %, 

coţ je při niţší ceně staví do konkurenceschopné pozice s fosilními palivy.  

Vyuţití dřeva je široké i co do typu topidel, v nichţ se jejich energie zpracovává. 

K lokálnímu topení jsou vhodné dvouplášťové teplovzdušné typy kamen s moţností 

rozvodu teplého vzduchu i do dalších místností. Ve značné oblibě jsou také krby, kde je 

moţnost spalovat i velké kudy dřeva. Kamna a krbové vloţky jsou také kombinovány 

s výměníkem teplé vody a částečně tak suplují ústřední topení. Výhodou kamen oproti 

kotlům je niţší cena a jednoduchá obsluha přímo v obytné části domu, kdy např. nemusíme 

běhat do sklepa přikládat. 

Kotle pro spalování paliva můţeme rozdělit: na litinové, ocelové, speciální ocelové 

a automatické kotle. Litinové kotle jsou vhodné ke spalování vlhčího tvrdého dřeva, nehodí 

se pro spalování drobného dřeva a dřevního odpadu, účinnost klesá k hranici 50 %, nízká 

cena litinových kotlů je vykoupena nízkou účinností. Ocelové kotle jsou vhodné 

ke spalování drobnějšího dřeva a dřevního odpadu. Nároky na obsluhu, na přikládání a 

regulaci jsou velké, komfort obsluhy tedy není vysoký. Reálná účinnost těchto kotlů se 

pohybuje na hranici 65 %. Speciální ocelové kotle (zplynovací neboli pyrolytické) - zde 

moderní technologie spalování kusového dřeva má vysokou účinnost spalování na hranici 

75 %. Vyuţívá se v nich kusové dřevo o vlhkosti do 20 %, drobný dřevní odpad a dřevní 

brikety. Výkon kotlů se dá dobře regulovat a vyţadují obsluhu nanejvýš 5x denně. 

Automatické kotle vyuţívají nejnovější technologie spalování. Jejich zásobníky paliva o 

velkých objemech totiţ umoţňují automatické doplňování paliva, a tedy i několikadenní 

bezobsluţný provoz. Jsou určeny pro drobný dřevní odpad ve formě pilin a štepky a pro 

pelety. Ceny těchto kotlů jsou ale dvoj-trojnásobné oproti obyčejným litinovým a 

ocelovým kotlům. Dosahují reálné účinnost a to víc neţ 80 %.  
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3.2 Vytápění uhlím  

Topení uhlím, zvláště hnědým, bylo kdysi nejrozšířenějším palivem. Pouţívaná 

topidla ale měla dost malou účinnost, čímţ jsme se doma moc neohřáli, pokud jsme tzv. 

nefajrovali – k prohřátí domu jsme museli ve všech kamnech topit naplno, coţ mělo za 

následek velkou spotřebu paliva. Tato topidla měla značnou pracnost obsluhy a hlavně i 

nedokonalé spalování uhlí, čímţ docházelo k ohromnému lokálnímu znečištění vzduchu 

karcinogenními látkami a oxidem siřičitým. Z mládí si pamatujeme, ţe byly vyhlašovány 

smogové prázdniny, jezdili jsme do školy v přírodě za čistým ovzduším a později došlo i 

na vyplácení tzv. pohřebného (roční částky 2.000,- Kč).  

V 90. letech došlo k poměrně masivnímu přechodu na elektrické a plynové 

vytápění. Tehdy to vypadalo tak, ţe se uhlí jako palivo postupně v domácnostech přestane 

pouţívat. Nyní začíná být o toto klasické palivo znovu zájem, začaly se objevovat 

automatické kotle na uhlí, které podstatně zvýšily komfort a sníţily emise. Tyto moderní 

automatické kotle na uhlí se zásobníkem a automatickým podáváním paliva nevyţadují 

přikládání po několik dní. Kotle s nutností přikládání dnes spíše ustupují moderním a 

ekologičtějším kotlům na biomasu. Výhody kotlů jsou v ceně, jednoduchosti topného 

systému, v zásobách uhlí v České republice, nevýhodou je u klasických kotlů nutné časté 

přikládání, obtíţná a prašná manipulace, skladování paliva, nízká účinnost klasických 

kotlů, obtíţná regulace výkonu. Pořizovací cena klasického ocelového kotle je 15 000,- Kč, 

za litinový zaplatíme 22 000,- Kč, za automatický kotel 50 000,- Kč. Ţivotnost kotlů je u 

ocelového 15 let, u litinového 30 let. 

 

3.3 Vytápění zemním plynem 

Kotle na zemní plyn jsou u nás stále nejrozšířenějším zdrojem tepla pro vytápění 

všech druhů objektů. Přestoţe se zásoby zemního plynu při současné spotřebě odhadují na 

relativně dlouhých 150 - 200 let, jde o vyčerpatelný zdroj energie, který bude nutné 

nahradit. Lze říci, ţe právě plynofikace u nás nepochybně přispěla k výraznému zlepšení 

ovzduší, ačkoliv jsme za to zaplatili výraznou závislostí na dovozu této suroviny a musíme 

dále počítat s trvalým zvyšováním ceny zemního plynu. Spalováním zemního plynu vzniká 

ve srovnání s pevnými a kapalnými palivy daleko méně škodlivin - prach a oxid uhličitý 
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(SO2) jsou ve spalinách obsaţeny v zanedbatelných mnoţstvích a také emise oxidu 

uhelnatého (CO) a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně niţší. 

V poslední době se začínají prosazovat tzv. kondenzační kotle, které jsou určeny 

hlavně pro nízkoteplotní topné systémy (vyuţívané např. u podlahového vytápění) a 

dosahují přibliţně o 10 % vyšší účinnost neţ ty běţné. Kondenzační kotle mají největší 

účinnost, menší spotřebu paliva, hospodárný a ekologický provoz. Proti kotlům klasickým 

lépe vyuţívají teplo spalin, které se ochladí a dojde k uvolnění tepla při kondenzaci vodní 

páry, čímţ se zvyšuje účinnost kotle o několik procent. K vytápění RD si můţeme pořídit 

buď klasické kotle, nebo kondenzační topné kotle, kondenzační kotle s průtokovou teplou 

vodou, s nerezavým bojlerem. Kotle lze také dělit na stacionární – stojí na zemi, nebo 

závěsné. Vytápět RD lze lokálně (jednotlivá topidla v místnostech, kam si je nainstalujeme 

nebo přeneseme), nebo centrálně. Na ohřev vody bývají uţívány plynové ohřívače 

zásobníkové nebo průtokové.     

Mezi výhody plynových kotlů patří bezobsluţný, tichý a nenáročný provoz, 

výborná regulovatelnost, moţnost připojení prakticky do jakéhokoliv topného systému, 

vysoká účinnost (90 %). Nevýhodou je samozřejmě nezbytnost přívodu v dané lokalitě 

(vybudování přípojky bývá pro stavebníky velice nákladné), trvale rostoucí cena, závislost 

na dodávkách plynu ze zahraničí. Pořizovací cena klasických kotlů je od 20 000,- Kč, u 

kondenzačních kotlů od 40 000,- Kč. Roční náklady na vytápění: 30 000,- Kč (běţný 

kotel), 25 000,- Kč (kondenzační kotel). Ţivotnost kotlů se pohybuje kolem 20 let, je dobré 

provádět údrţbu - pravidelné kotel čistit. 

 

3.4 Vytápění elektřinou 

Topit elektřinou je v ČR luxus vykoupený vyššími provozními náklady. Předností 

pouţívání elektrického kotle jako zdroje pro systém ústředního vytápění je to, ţe elektřinu 

lze poměrně snadno rozvést po domě tenkými kabely (na rozdíl od trubek ústředního 

topení). Další předností je schopnost regulace, která je mnohem lepší u lokálních 

přímotopných těles, neţ u ústředního topení. Zpravidla i investice do teplovodního 

ústředního topení jsou výrazně vyšší neţ do lokálních přímotopů. Přímotopný elektrokotel 

se pouţívá převáţně jen jako doplňkový zdroj (např. v kombinaci s tepelným čerpadlem), 

neexistuje zde téměř ani prostor k úsporám, je moţné zvolit pouze vhodnou regulaci.  
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K vytápění elektrickou energií je potřeba souhlasu energetických závodů, které 

rozlišují odběratele kategorie A, B, C, D. Odběr elektrické energie pro domácnost patří do 

kategorie D. Zde si odběratel můţe vybrat ze široké škály nabídky produktů, kdy 

podmínkou pro získání příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba.  

Vytápění přímotopnými konvektory je na realizaci asi nejjednodušší a nejlevnější 

způsob vytápění. V jednotlivých místnostech lze velmi snadno regulovat teplotu. 

Z ekologického hlediska jsou čistým zdrojem v místě vytápění, i kdyţ z globálního 

pohledu se jedná o neefektivní vyuţívání energie  - elektřiny, neboť se u nás většina 

elektřiny vyrábí v tepelných a jaderných elektrárnách. Proto nelze elektrické vytápění 

povaţovat za příliš ekologické. Výhodou jsou bezobsluţný provoz, dokonalá regulace, 

jednoduchá a levná instalace. Pořizovací ceny jednoho přímotopného konvektoru se 

pohybují kolem 2 000,- Kč. Roční náklady na vytápění se pohybují kolem 49 000,- Kč. 

Ţivotnost přímotopů je 10 let, nároky na údrţbu jsou minimální. 

Dalším zdrojem tepla pouţívaným k vytápění je elektrokotel. Hlavní výhodou 

elektrického přímotopného vytápění je jednoduchost kotle (pouze elektrické topné spirály a 

regulace). Z ekologického hlediska totoţné jako u vytápění přímotopnými konvektory. 

Elektrické akumulační vytápění vyuţívá nízkého tarifu elektrické energie. Výhodou jsou 

tichý a bezobsluţný provoz, dokonalá regulace, úspora za elektřinu pro ostatní spotřebu 

právě v době nízkého tarifu u akumulačního vytápění a také není potřeba mít komín. V tuto 

dobu je tepelná energie ukládána do nádrţí s vodou a následně z nich pouţívána na 

vytápění. Nevýhodou je nutná dostatečná velikost přípojky a hlavního jističe, vyšší stálá 

měsíční platba za elektřinu, nároky na prostor pro zásobníky (u akumulačního vytápění). 

Pořizovací ceny – přímotopné od 13 000,- Kč, akumulační nádrţe a kotel 60 000,- Kč. 

Roční náklady na vytápění se pohybují kolem 42 000,- Kč. Ţivotnost kotle je 15 let, 

nároky na údrţbu jsou minimální.  

 

3.5 Vytápění solárními systémy 

Solární vytápění a ohřev teplé vody jsou zaloţeny na získávání energie ze 

slunečního záření, kdy se jedná o ekologický způsob získávání, přeměny a vyuţívání 

energie. Sluneční záření obsahuje tolik energie, ţe se jí vyplatí vyuţívat k ohřevu jak 

velkých, tak i malých RD. Slunce je nejlevnější a navíc také nevyčerpatelný zdroj energie, 
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v ČR svítí v průměru 1460 hodin za rok. Solární systémy se pouţívají jako doplňkový 

zdroj, zejména na začátku a na konci topné sezony. Vyplývá to z toho, ţe v zimě, kdy je 

spotřeba tepla největší, je slunečního svitu málo, takţe nejvíce energie získáváme v létě, 

kdy vytápění příliš nepotřebujeme. Právě v letních měsících se vyuţívají solární systémy 

pro ohřev TUV a v zimě pro přitápění, kdy si můţeme tímto způsobem zvýšit vnitřní 

teplotu. V našich podmínkách tedy prakticky nelze uvaţovat o výhradně solárním vytápění 

objektu. Solární kolektory je vhodné instalovat při poţadavku na ohřev bazénu.  

Při vytápění mohou domy vyuţít sluneční energii celkem třemi systémy: pasivním, 

aktivním a hybridním způsobem. „Pasivní systém zahrnuje využití pomocí oken, dalších 

prosklených konstrukcí i celých stavebních konstrukcí; význam a využití je malé. Aktivní 

systém představuje využití slunečního záření k výrobě elektrické energie nebo tepelné 

energie; využití je významné. Hybridní systém je kombinace; využití je malé“ [5]. Ke 

sbírání sluneční energie dochází v kolektorech, kdy mnoţství úspory energie záleţí právě 

na jejich velikosti a počtu. „Kolektory se instalují na střeše směrem k jihu, případně 

jihozápadu“ [5].  

Výhodou vytápění solárními systémy jsou minimální provozní náklady a 

nezávislost na vnějším zdroji energie. Nevýhodu je  pořizovací cena, která je vysoká a 

 malý zisk tepla v zimních měsících. Pořizovací cena solárního systému pro ohřev teplé 

vody se pohybuje kolem 80 000,- Kč, náklady na vytápění nejsou vlastně ţádné. Ţivotnost 

se pohybuje kolem 15 – 20 let, údrţba je minimální. 

 

3.6 Vytápění tepelnými čerpadly  

Tepelné čerpadlo je v poslední době nejpouţívanější a nejoblíbenější zařízení, které 

vyuţívá obnovitelné zdroje energie k vytápění. Pracuje na principu odebírání tepla z okolí 

(tj. vody, vzduchu, země či odpadního tepla), jehoţ přečerpáním dojde ke zvýšení teploty a 

toto teplo je předáno do topného systému. Zjednodušeně lze práci tepelného čerpadla 

vyjádřit asi takto: tepelné čerpadlo odebere teplo jedné látce a toto teplo jiné látce předá. 

 Druh tepelného čerpadla by měl být vybírán s ohledem na konkrétní podmínky. 

Určitě je potřeba se nejprve poradit s odborníky, kteří nám navrhnou nejvýhodnější 

variantu. S instalací tepelného čerpadla do starších domů také vyvstává otázka, zda měnit 
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otopnou soustavu či nikoli, neboť v těchto starších systémech bude ekonomika provozu 

citelně horší, můţe docházet i ke zvýšení opotřebení tepelného čerpadla. 

Tepelné čerpadlo obsahuje pracovní medium, takzvané chladivo, jehoţ 

nejdůleţitější vlastností je schopnost odpařování i při velmi nízkých teplotách. Pokud je 

k tomuto médiu přiveden zdroj tepla, kterým je vzduch, voda nebo zem, dojde k odpaření 

chladiva a jeho přeskupení do plynného stavu. „Hlavní pracovní části tepelného čerpadla 

jsou výparník, kompresor, kondenzátor a škrtící ventil“ [2]. Do výparníku (chladiče 

vzduchu) se přivádí okolním vzduchem nízkopotenciální teplo. Toto teplo způsobuje 

vypařování chladiva, páry se stávají nositelem tepelné energie a tu převádějí do 

kompresoru. Odvedením tepla se pracovní látka ochladí a opět ohřeje. Vzduch, jehoţ 

proudění přes výparník zajišťuje ventilátor, se přitom ochladí. Páry z výparníku poté nasaje 

kompresor, stlačuje je a vytlačuje do kondenzátoru (od slova kondenzovat tj. měnit 

skupenství plynné na kapalné). Práce na pohon kompresoru se přeměňuje v teplo, které se 

přičítá k teplu přivedenému z výparníku. Energie převedená do kondenzátoru parami 

chladiva z výparníku a kompresoru se převádí do cirkulujícího topného média, 

převedeným teplem se topné médiu ohřívá. Právě toto teplo se pak vyuţívá pro vytápění 

domu, ohřev uţitkové vody nebo bazénů. Škrtící ventil slouţí k tomu, aby kapalné 

chladivo, které se zchladilo v kondenzátoru při vyšším (kondenzačním tlaku) se 

vstřikovalo do výparníku, aby se zde opět vypařilo při niţším (vypařovacím) tlaku.  Princip 

je zaloţen na Carnotově cyklu, se kterým operují například běţné ledničky a obecně 

všechna chladící zařízení. Z praktického hlediska je tepelné čerpadlo zařízení, jehoţ 

účelem je topit místo chladit. Na provoz tepelného čerpadla lze od energetické společnosti 

získat výhodnou dvoutarifní sazbu D56d, kdy za elektřinu platíme niţší cenu (v tomto 

případě k nám levnější elektřina proudí celých 22 hodin). Čerpadlo odebírá větší část 

energie pro vytápění z okolního prostředí a přibliţně třetinu svého výkonu spotřebovává ve 

formě elektrické energie pro pohon kompresoru.    

Tepelná čerpadla se vţdy zkráceně označují podle toho, odkud teplo odebírají a 

jaké látce teplo předávají. Prakticky to znamená, ţe čerpadlo vzduch-vzduch předává teplo 

vnitřnímu vzduchu a je tedy určeno pro teplovzdušné vytápění nebo klimatizaci. Tepelné 

čerpadlo vzduch-voda odebírá teplo z okolního vzduchu a předává vodě do topného 

systému. Další kombinací jsou čerpadla země-voda a voda-voda. Tyto dvě varianty jsou 

totoţné, liší se zde prakticky pouze ve venkovní části, která získává energii ze země nebo 
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z vody. Tepelné čerpadlo má zpravidla dvě části – vnitřní a venkovní. Vnitřní část zajišťuje 

předávání tepla do otopné soustavy (můţeme si představit např. jako plynový kotel). 

Venkovní část, která odebírá teplo nízkoteplotnímu zdroji, je umístněna venku a její 

podoba závisí na tom, jaký zdroj energie tepelné čerpadlo vyuţívá. Pro všechny typy 

tepelných čerpadel platí stejná pravidla: 1. Čím vyšší je teplota zdroje (země, voda, 

vzduch), tím vyšší je topný faktor a tím niţší jsou provozní náklady. 2. Čím niţší je teplota 

vody v otopné soustavě, tím vyšší je topný faktor a tím niţší jsou provozní náklady.  

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch [5] (teplo ze vzduchu) se vyrábí ve třech 

odlišných variantách a to jako: 1. Samostatná venkovní a vnitřní jednotka – venkovní 

jednotka s ventilátorem je propojena s vnitřní částí izolovaným potrubím, ve kterém proudí 

chladivo. Venkovní jednotku lze postavit na zem nebo na střechu, vzdálenost obou částí je 

do deseti metrů od sebe. Vnitřní jednotka je připojena na topnou soustavu stejně jako kotel. 

2. Kompaktní provedení venkovní – celé tepelné čerpadlo je ve venkovním prostoru, 

výhodou je, ţe zařízení nezabírá ţádný vnitřní prostor a nezatěţuje ho hlavně svým 

hlukem. 3. Kompaktní provedení vnitřní – celé tepelné čerpadlo je umístěno ve vnitřním 

prostoru, k čerpadlu je z venkovního prostoru přiveden vzduch a ochlazený vzduch zpět 

ven odveden sacím a výfukovým potrubím, sací a výfukové otvory musí být od sebe 

dostatečně vzdáleny. Tento druh čerpadel lze prakticky pouţít ve všech případech bez 

omezení místních podmínek (velikost pozemku, nemoţnost zhotovení vrtů, nedostatek 

vody, nemusíme provádět ţádné výkopové práce). Výhody: ekologický způsob vytápění, 

můţe pracovat i jako klimatizace, lze připojit k rozvodu tepla z krbu. Nevýhodou jsou 

vyšší provozní náklady, kratší ţivotnost, proměnlivý topný faktor a hluk ventilátoru 

venkovní části. 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda vyuţívá obnovitelnou energii okolního vzduchu. 

Teplo je z okolního vzduchu odebíráno pomocí výparníku, který je umístěn uvnitř nebo 

mimo vytápěný objekt. Při niţších venkovních teplotách topný výkon klesá, proto je 

vhodné doplnit tepelné čerpadlo druhým zdrojem tepla (např. elektrokotlem).    

Tepelné čerpadlo země – voda (teplo z půdy v okolí domu). Z půdy lze teplo 

získat dvojím způsobem. Jedním způsobem je provedení hloubkových vrtů, do nichţ se 

uloţí plastové potrubí s nemrznoucí kapalinou. Jednotlivé vrty dosahují hloubky 150 m, 

musí být umístěny nejméně 10 m od sebe. Protoţe ve vrtu se teplota po celý rok prakticky 
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nemění, je provoz čerpadla spojen s nízkými náklady. Druhým způsobem je odběr tepla 

z půdy, například ze zahrady, prostřednictvím zemního plošného kolektoru. V hloubce 

přibliţně jednoho metru a s roztečí také jeden metr je poloţena plastová trubka (zemní 

kolektor), kterou proudí nemrznoucí kapalina. Instalace zemního kolektoru vyţaduje 

plošnou skrývku velké plochy, nebo bagrování dlouhých výkopů (cca 250-350 m
2
) ve 

tvaru tzv. hada. Protoţe toto čerpadlo vyuţívá nízkoteplotní energii obsaţenou pod 

povrchem země, je jeho nevýhodou sloţitější instalace. Výhodou je vyšší topný faktor. 

Tepelné čerpadlo voda – voda (zdrojem tepla je voda). I tato čerpadla lze rozdělit 

na dvě skupiny. Užití studniční vody vyţaduje celoročně vydatný zdroj, který je nutno 

ověřit dlouhodobou čerpací zkouškou. Voda se čerpá ze studny klasickým ponorným 

čerpadlem, v tepelném čerpadle je ochlazena a vrací se zpět do vsakovací studny. Je tedy 

potřeba mít dvě studny od sebe vzdálené tak, aby ochlazená voda neprosakovala zpět do 

sací studny. Druhý způsob je využití vody z rybníka nebo řeky. Na dno se většinou pokládá 

kolektor vytvořený z plastových trubek s nemrznoucí teplonosnou látkou. V některých 

případech lze vodu přivádět přímo k tepelnému čerpadlu a ochlazenou ji vypouštět zpět do 

řeky (obdobně jako při vyuţití studniční vody). Problémem je ale znečištění vody a nutnost 

platit za odběr vody. Abychom nemuseli instalovat draţší tepelné čerpadlo, jehoţ výkon by 

byl po většinu topné sezony nevyuţit, pouţívá se často kombinace s druhým zdrojem tepla. 

Dalším důvodem je i skutečnost, ţe předimenzované a nevyuţívané čerpadlo má podstatně 

kratší ţivotnost, protoţe dochází k častému spínání kompresoru.  

V souvislosti s tepelným čerpadlem se můţeme často setkat s termínem bivalentní 

zapojení. Jde o kombinaci tepelného čerpadla s druhým zdrojem, který je v provozu pouze 

při nízkých venkovních teplotách. Nejčastěji s elektrokotlem, plynovým kotlem, někdy i 

krbem (méně často). Výhodou vytápění tepelnými čerpadly jsou minimální náklady na 

provoz, dobrá regulovatelnost, není potřeba komín, významná je i úspora za elektřinu pro 

ostatní spotřebu v době nízkého tarifu (22 hod/den). Nevýhodou je vysoká pořizovací cena, 

specifické poţadavky na topný systém, v závislosti na druhu primárního zdroje je někdy 

nutný zábor venkovního prostředí na vrty, zemní výkopy (pro kolektory), v malém zisku 

tepla v zimních měsících, proměnlivý topný faktor a hluk ventilátoru venkovní části. 

Pořizovací cena čerpadel vzduch/voda od 150 000,- Kč, země/voda 300 000,- Kč. 

Roční náklady na vytápění 12 000,- Kč (bez uvaţování úspory na ostatní spotřebě 
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elektřiny), 10 000,- Kč (se započtením úspory na ostatní spotřebě elektřiny). Ţivotnost TČ 

je 20 let, u typu vzduch-voda je to aţ o 30 % méně. Nároky na údrţbu jsou minimální.  

 

Tabulka 3: Dodávka tepelných čerpadel na trh podle typu – v roce 2009 

  Počet Podíl % Tepelný výkon 

(kWh) 

Podíl % Průměrný výkon 

(kW) 

Vzduch-vzduch 254 6,55% 1 764 3,45% 6,9 

Vzduch – voda 1 864 48,09% 25 759 50,43% 13,8 

Země – voda 1 531 39,50% 20 899 40,92%   13,7 

Voda – voda 68 1,75% 1 283 2,51% 18,9 

Jiné 159 4,10% 1373 2,69% 8,6 

Celkem 3 876 100,00% 51 078 100,00% 13,2 

Zdroj : MPO [21] 

 V tabulce 3 je přehled dodávek tepelných čerpadel na český trh podle typu v roce 

2009, kdy ze zprávy – výkazů statistického šetření za rok 2009 vyplývá, ţe nejvíce je 

dodáváno TČ typu vzduch-voda. V tabulce 4 jsou skutečně instalovaná TČ podle sektoru, 

nejvíce je dodáváno do domácností. Instalace tepelných čerpadel jsou podporovány ze 

státních prostředků, kdy toto je v gesci Státního fondu ţivotního prostředí, z programu 

Zelená úsporám. Tento program je prvním masivním systémem dotací určeným pro úspory 

v rodinných domech, součástí programu jsou právě i výrazné dotace na tepelná čerpadla. 

V roce 2011 jsou v ČR ovšem dotace pozastaveny.   

 

Tabulka 4: Skutečně instalovaná tepelná čerpadla podle sektoru – v roce 2009 

Sektor Počet 

celkem 

Instalovaný tepelný 

výkon (kWh) 

Průměrný tepelný 

výkon (kWh) 

Domácnosti 3 175 39 095 12,3 

Státní správa, školství, zdravotnictví, sluţby 

bazény 

193 4 148 21,5 

Podnikatelský sektor, energetika, průmysl 506 7 740 15,3 

Ostatní 2 96 48,0 

Celkem 3 876 51 078 13,2 

Zdroj: MPO [21]. 
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4. Ekonomické zhodnocení vytápění rodinných domů 

vybranými surovinami  
 

Před vybudováním otopné soustavy a rozhodováním čím budeme topit, je nutné se 

zamyslet nad výší investičních a provozních nákladů. Oba druhy nákladů lze ovlivnit, jen 

je potřeba si uvědomit, do kterých nákladů budeme investovat více peněz. Při stavbě 

nového RD je samozřejmostí budování moderní otopné soustavy, u starších domů můţe 

někdy stačit k hospodárnějšímu provozu jen vyměnit starý kotel a doplnit regulaci. 

 

4.1 Popis vybraného rodinného domu  

Vybraný dům, který poslouţí pro ekonomické zhodnocení je postaven v městě 

Dubí, které leţí na úpatí Krušných hor, poblíţ Teplic. Toto město je známo jako lázeňské 

středisko, je zde i několik velkých podniků zabývajících se sklářskou výrobou. Jedná se o 

RD samostatně stojící, částečně podsklepený, s nepravidelným půdorysem a zastřešením 

polovalbovou střechou s mansardou, s 1 nadzemním patrem (sklep) a 2 nadzemními patry 

(byt 2+1 a 3+1, oba I. kategorie), ústřední topení plynové. Obvodové zdi jsou o tloušťce 45 

cm, celý objekt je nezateplený. Stavba RD byla dokončena v roce 1935, rekonstrukce 

topného systému byla provedena v roce 1995 (kotel ÚT na plyn Vaillant VK 23/1E, 

s výkonem 23 kW, bez expanzní nádoby  a plynový zásobníkový ohřívač Vaillant, který 

byl v roce 2010 nahrazen plynovým zásobníkem John Wood), výměna původních 

dřevěných oken za okna plastová v roce 2009, rekonstrukce radiátorů v roce 2010. 

Zastavěná plocha RD je 74,5 m
2
, vytápěný prostor 321 m

3
, podlahová plocha 125 m

2
. 

Roční spotřeba pro vytápění v roce 2010 – plyn 18 041 kWh, dřevo – 10 m
3
/rok, tepelná 

ztráta RD podle orientačního výpočtu je 8,8 kW. Průměrná teplota vytápěných místností je 

22
°
C.  

U kaţdého domu se velikost tepelných ztrát počítá přesně podle normy – tuto práci 

provádí projektanti. Při výpočtu je vycházeno z tabulek pro přibliţný výpočet tepelné 

ztráty podle objemu vytápěného prostoru, kdy změřenému prostoru v místnostech je 

přiřazována (podle umístění místnosti, počtu oken, druhu zateplení a způsobu ochlazování) 

hodnota tepelné ztráty ve W/m
3
 a tato hodnota je vynásobena objemovým rozměrem 

jednotlivých místností. Součtem vypočtených tepelných ztrát v jednotlivých místnostech 
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dosáhneme hodnoty tepelné ztráty RD, orientační výpočet je znázorněn v tabulce 5. 

„Vypočítaný výsledek se nebude příliš lišit od přesného výpočtu projektovou organizací. 

Stavebníkovi může posloužit pro počáteční představu, jak velká asi bude tepelná ztráta 

domu“ [5]. 

Tabulka 5: Orientační výpočet tepelné ztráty objektu 

Druh místnosti Rozměr 

 [m
2
] 

Výška        

[m] 

Rozměr 

[m
3
]

 

Hodnota ztráty 

[W/m
3
]

 

Výpočet celkové 

tepelné ztráty [W] 

Kuchyně – 1 NP 3,6 x 3,8 2,1 24,19 30 725,76 

Jídelna 3,8 x 3,2 2,6 31,62 20 632,32 

Obývák 4,15 x 4,5 2,6 48,56 30 1456,65 

Loţnice 2,7 x 4,5 2,6 31,59 25 789,75 

Koupelna 3,2 x 1,3 2,6 10,82 20 216,32 

Chodba, zádveří, WC 12 x 1,3 2,6 40,58 28 1135,68 

Chodba – 2 NP 4 x 1,1 2,6 11,44 25 286 

Koupelna, WC 4 x 1,2 2,6 12,48 35 436,8 

Pracovna 3,2 x 3,7 2,6 30,78 30 923,52 

Pokoj 4,6 x 3,8 2,6 45,45 30 1363,44 

Tělocvična 4,6 x 2,8 2,6 33,49 25 837,2 

CELKEM 125 321   8803 = 8,8 kW 

Zdroj: vlastní  

Přibliţná tepelná ztráta RD spočítaná zkráceným způsobem činí 8783,16 W, coţ je 

asi 8,8 kW. To znamená, ţe zdroj tepla pro vytápění mého RD by měl mít tepelný výkon 

nejméně 8,8 kW.  

V současné době je v RD nainstalována plynová otopná soustava a v prvním i 

druhém podlaţí je přitápěno krbovými kachlovými kamny na dřevo o tepelném výkonu 7,2 

kW. Pořizovací cena prvních kamen v roce 2006 byla 14 320,- Kč, druhých v roce 2009 

14 900,- Kč. Dodavatelem elektrické energie je Skupina ČEZ, odpovídající distribuční 

sazba je D02d, produkt D Standard, hlavní jistič 25 A, roční spotřeba 3180 kWh.  
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4.2 Použité metody hodnocení 

1. K ověření základních cílů byla pouţita cenová analýza vývoje spotřebitelských cen 

vybraných paliv a surovin. 

2. Pouţita analýza dodavatelů palivového dřeva, přehled cen za palivové dřevo. 

3. Přehled provozních nákladů vybraného RD dle skutečné spotřeby. 

4.  Pouţita analýza investičních a provozních nákladů na pořízení nového kotle, 

porovnání s tepelným čerpadlem. 

 

4.2.1 Cenová analýza vývoje spotřebitelských cen vybraných paliv a 

surovin 
 

Při výběru nejvýhodnější suroviny je v práci vycházeno z porovnání ročních 

nákladů na vytápění klasického dvoupodlaţního RD o rozměru podlahové plochy 125 m
2. 

Ačkoli se ceny neustále mění a vyvíjejí z různých důvodů, např. záleţí na momentálním 

směnném kurzu (dodávky plynu se platí v dolarech), při odběru elektrické energie a plynu 

platíme nejen za odebrané mnoţství, ale také měsíční paušální poplatky, lze si vybrat i 

dodavatele a zde má také kaţdý dodavatel jiné ceny. 

 

21 143 Kč/rok
15 580 Kč/rok

40 299 Kč/rok
34 245 Kč/rok

25 637 Kč/rok
26 342 Kč/rok

24 853 Kč/rok
10 834 Kč/rok

13 130 Kč/rok
10 360 Kč/rok

15 482 Kč/rok
18 944 Kč/rok

14 192 Kč/rok
25 824 Kč/rok
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Centrální zásobování teplem
Tepelné čerpadlo

Elektřina přímotop
Elektřina akumulace

Lehký topný olej ELTO
Propan

Zemní plyn
Obilí

Rostlinné pelety
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Dřevěné pelety
Dřevěné brikety

Dřevo
Koks
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Náklady na vytápění

Zdroj: TZB-info [19] 

graf 1: Roční náklady na vytápění podle druhů paliva 
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V grafu 1 jsou uvedeny provozní náklady na vytápění podle druhu paliva v Kč za 

rok, při aktuálních cenách paliv (od 1.1.2011), kdy dodavatelem plynu je společnost RWE 

Energie, a.s. a dodavatelem elektrické energie Skupina ČEZ. Výpočet je ovlivněn stávající 

zadanou hodnotou roční spotřeby plynu, který je uveden do výpočtu, kdy zde je spotřeba 

ovlivněna vytápění RD dřevem. V případě, ţe by nebylo topeno dřevem, byla by 

očekávaná spotřeba 47 835,- Kč, tedy o téměř 23 000,- Kč více. Výpočet je dostupný na 

portálu TZB-info [19]. Z uvedených dat v tomto grafu lze vyhodnotit, vzhledem ke 

stávajícím moţnostem způsobu vytápění RD, ţe nejpřijatelnější a ekonomicky 

nejvýhodnější je vytápění dřevem nebo tepelným čerpadlem, ale vzhledem k tomu, ţe by 

to vyţadovalo nové investice, lze uvaţovat i o stávajícím vytápění kombinovaném, tj. 

v otopné plynové soustavě a přitápěním dřevem v krbových kamnech.  

  Při hledání vhodného způsobu vytápění rodinného domu je prvořadý výběr 

vhodného energetického zdroje tepla. Topivo si vybíráme zejména podle ceny, 

dostupnosti, moţnosti uskladnění dovezených surovin, v poslední době také častěji podle 

ekologičnosti. V grafu 2 je uveden přehled vývoje spotřebitelských cen vybraných paliv, ze 

kterého je patrné, jak ceny paliv vzrůstají. U dřeva je pro orientační přehled, vzhledem ke 

zdroji dat k porovnání, doplněna cena za dřevo určené pro vývoz. 

  

Spotřebitelské ceny vybraných paliv v Kč/tunu 
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          Zdroj dat: MPO [22]  

graf 2: Vývoj spotřebitelských cen vybraných paliv v letech 2006 – 2010 
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4.2.2 Analýza dodavatelů a cen palivového dřeva  

U všech druhů paliv je určité rozmezí za cenu. Dřevo lze koupit naštípané, nařezané 

na poţadovanou délku, nebo si můţeme vybrat druh dřeviny, nechat si dřevo dovést aţ do 

domu. V kaţdém z těchto případů se potom liší cena, neboť se v ní promítne cena za 

naloţení, sloţení a dopravu, výhodné je objednat si dřevo přímo u dodavatelů v lese na 

sběrném místě. Cena dopravy je závislá na přepravovaném mnoţství dřeva a ujeté 

vzdálenosti. Hlavním důvodem růstu obliby topení dřevem je samozřejmě cena, ale dřevu 

dáváme proti uhlí přednost i z důvodu ekologického, neboť dřevo jako obnovitelný zdroj 

energie zatěţuje při spalování nejméně ţivotní prostředí.  

Porovnávat ceny od jednotlivých výrobců nebo distributorů je náročné a sloţité, 

neboť informace o ceně nejsou úplné a nevíme, kolik vůbec dřeva kupujeme. Základní 

jednotkou dříví je 1 m
3
 = plnometr (Plm – „kubík dřeva“), představující krychli o hraně 

1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě se dřevo nedodává, slouţí spíše pro 

statistické údaje a výpočty. Častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný 

(Prmr), coţ je prostor odpovídající narovnaným naštípaným polínkům nebo štěpin do 

krychle 1x1x1 metr, obsahuje 60-70 % dřeva, do 1 Plm bychom potřebovali 1,6 Prmr.  

Jelikoţ je skládání časové náročné, promítá se toto do ceny. Jednotka, která se pouţívá pro 

měření dodávaného mnoţství palivového dřeva je prostorový metr sypaný (Prms), coţ je 

neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1 metr. K zaplnění 1 m
3
 je 

třeba 2,7 Prms. Vysvětlení pro upřesnění mnoţství: 1 Plm (m
3
) = 1,6 Prmr = 2,7 Prms 

[20].  

 

= 

 

= 

 

volně sypané dřevo 1,6 prms            1 paleta v síťovině                1 paleta rovnaných štěpin 

obrázek 1: Prodávané dřevo 
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K vytvoření konkrétní představy o cenách palivového dříví a nabízených sluţbách 

jsou uvedeni následující prodejci: 

1. FEHAS group, s.r.o (sídlo Komořany) [20] – V základní ceně není zakalkulována 

doprava, máme moţnost si zvolit dopravu vlastní, nebo štípané dříví firma přiveze 

vlastní autodopravou. Cena za dopravu je 25,- Kč/km, vykládka dřeva je sklopením a 

vysypáním, hydraulickou rukou – i za plot. Dřevo je dováţeno volně sypané, naloţené 

v sklopném kontejneru, nebo balené v Pack Fixu (dřevo na paletě je zabalené 

v prodyšné a pruţné folii o obsahu 1,6 prms – tj. 600-700 kg). Tato společnost vyrábí a 

prodává štípané palivové dříví krácené do délky 50, 33 nebo 25 cm. Cena polen délky 

33 cm je od 780,- Kč/prms za jehličnatou směs do 1.205,- Kč/prms za buk tříděný. 

Bříza, která bývá preferována je k prodeji za 1.023,- Kč/prms. Ceny paliva jsou včetně 

DPH 10 %.   

2. JACER a.s. (Bystřany, okr. Teplice) [26] – palivové a krbové dřevo je jiţ vykrácené a 

naštípané na polena, nabízeno v délkách 50 cm, 33 cm a 22 cm. Tento sortiment je 

moţný k samoodběru, nebo lze vyuţít přepravu od společnosti. Doprava je 

zabezpečena vozidlem AVIA (sklápěčka), do 10 prms 23,23,- Kč/km a RENAULTEM 

(sklápěčka) nad 10 prms 28,28,- Kč/km, do 15 km v hodinové sazbě 330,- Kč. Ceny 

palivového dřeva volně loţeného při délce polen 33 cm: od 727,- Kč za jehličnaté, za 

listnaté od 985,- do 1.101- Kč za prostorový metr sypaný (prms). Ceny za rovnaný 

prostorový metr (prmr), délka polen 33 cm: od 1.192,- Kč za dřevo jehličnaté, od 

1.576,- Kč do 1.743,- Kč za listnaté.  

3. ZDEMAR (Ústí nad Labem) [27] – vyrábí palivové dřevo standardně v délce štípaného 

polena 33 cm, na přání upraví délku na 50 nebo 25 cm. Dřevo je zabaleno v síti  na 

vratné paletě o rozměru 120x120 cm, výška balíku asi 160 cm, váha 500 – 800 kg 

podle druhu a vlhkosti. Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH, platné od 19.1.2011. 

Palivové dřevo sypané je děleno na jehličnaté za 890,- Kč a listnaté v ceně od 1.090,- 

Kč do 1.195,- Kč za 1 prms. Za dřevo balené do PackFixu zaplatíme 1.424,- Kč za 

jehličnaté a od 1.744,- Kč do 1.912,- Kč za 1 balení dříví listnatého. Dopravu si 

můţeme taktéţ zvolit – a to vlastní nebo od Zdemaru. Rozváţka je v nákladních 

automobilech s hydraulickou rukou nebo s kontejnerem. Cena za dopravu je 24,- 

Kč/km. 
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4. Sběrné místo v lese - dodavatelé jsou OSVČ, ţivnostníci, kteří nabízejí palivové dřevo 

přímo z lesa, a to v rozměrech a druhu podle přání zákazníka. Lze si objednat dřevo 

nařezané na špalky, na metrové kusy, na štěpiny, naštípaná polena, vše dovezou aţ 

domů, nebo si lze dřevo přivést vlastní dopravou. Dodavatel dostupný vybranému RD 

firma Olejník (Dubí) dopraví do místa bydliště palivové dřevo štípané v ceně za 1.000,- 

Kč za 1prms, dodavatelé Štelner a Štrancl (Duchcov) dodávají palivové dřevo 

rozřezané na délky 25,33 a 50 cm. Štelner za 1 prms špalků délky 33 cm poţaduje 

650,- Kč a Štrancl za stejný rozměr 833,- Kč. Ceny jsou včetně DPH i dopravy aţ do 

místa bydliště. 

   

4.2.3 Přehled provozních nákladů RD podle skutečné spotřeby 

Provozní náklady uvedeného RD v tabulce 6 jsou uváděny v korunách za rok, 

náklady jsou uvedeny za období let 2005-2010. V letech 2005 a 2006 nebylo ještě 

dotápěno dřevem. U ceny plynu zaplatíme za spotřebu za účtovací období přepočítanou na 

standardní teplotu a tlak, tj. mnoţství odebraného plynu (spotřeba x spalné teplo 

objemové), stálý měsíční plat (podle mnoţství odběru) a pevnou cenu operátora trhu.   

Tabulka 6: Přehled o spotřebě a nákladech za energie v období let 2005-2010 

 Zemní plyn Dřevo Elektřina 

Rok Spotřeba                                             

m
3
             kWh 

Náklady Spotřeba 

prms 

Náklady Spotřeba 

kWh 

Náklady 

2005 3573 37695 28 621 Kč   4373 11 143 Kč 

2006 3537 37277 37 651 Kč   3346 13 251 Kč 

 3555 37320 47 835 Kč    Průměrná spotřeba při vytápění pouze plynem 

Od roku 2007 došlo ke sníţení spotřeby plynu vzhledem k instalaci krbových kamen 

2007 2375 25005 25 212 Kč 6 2 000 Kč 3453 14 423 Kč 

2008 2599 27391 29 707 Kč 10 4 000 Kč 3371 14 984 Kč 

2009 2472 26033 35 387 Kč 11,5 4 800 Kč 3399 16 380 Kč 

2010 1709 18041 22 721 Kč 16 12 600 Kč 3180 15 675 Kč 

Zdroj: vlastní přehled spotřeby-podle účtovaných ročních faktur 
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Spotřeba zemního plynu se měří v m
3
, ale při fakturaci se účtuje v energetických 

jednotkách (kilowatthodinách – kWh), proto spotřebu  m
3
 přepočítáváme na kWh. 1 kWh 

zemního plynu odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. 

Hlavním důvodem přepočtu je objektivnější způsob účtování spotřeby, neboť energetická 

jednotka (kWh) místo objemové (m
3
) eliminuje jak rozdíly v jakosti, tak i rozdílné hodnoty 

atmosférického tlaku na různých místech ČR.    

Výpočet v kWh se vypočte podle vzorce        fakturovaná energie = naměřený 

objem zemního plynu v m
3
 x přepočet na standardní podmínky x vážený průměr 

spalného tepla zemního plynu v kWh/m
3
. 

Orientační (přibliţný) přepočet na kWh -  naměřenou hodnotu v m
3 

vynásobíme 

koeficientem 10,55. 

Produkce a spotřeba energie je ale spojena i s dalšími náklady, které nejsou 

zahrnuty v cenách. Dodavatelé energie nám účtují cenu surovin, technologie, svou reţii a 

zisk, vynaloţené prostředky na odstraňování následků s poškozováním ţivotního prostředí.  

Podle dodavatele a dostupnosti získávání surovin se tedy mění pořizovací náklady, navíc 

platíme i měsíční tzv. stálé platby podle zvoleného tarifu, velikosti jističe, nebo podle 

mnoţství celkové spotřeby spáleného (odebraného) paliva. Pro jednoduchost je vycházeno 

z aktuálních cen paliv na českém trhu (viz příloha č.3). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

            

                                                                                                                                Zdroj: vlastní 
graf 3: Provozní náklady za energie 

 

V grafu 3 je uvedeno celkové mnoţství vynaloţených provozních nákladů 

rodinného domu na spotřebovanou energii zemního plynu, dřeva, elektřiny. Od roku 2007 

byl RD vytápěn plynem a jedněmi krbovými kamny, v roce 2010 bylo vytápěno jiţ dvěma 

krbovými kamny a plynem. 
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Náklady na energii pro dům nezávisí jen na objemu spáleného paliva, ale zejména u 

elektřiny na stálé platbě zvoleného produktu. Podmínkou pro výběr příslušného produktu 

je přiznaná odpovídající distribuční sazba, přehled sazeb je v tabulce 7. Samotnou cenu za 

elektřinu určuje samotná cena silové elektřiny, poplatek za přenos a distribuci a příspěvek 

na podporu obnovitelných zdrojů.  

 

Tabulka 7: Přehled distribučních sazeb elektřiny  

Druh 

sazby 

Rozdělení podle potřeby Nízký tarif 

(hod/den) 

Vhodné pro spotřebu 

D01d 

D02d 

pro běţný odběr  

- domácnosti 

jen vysoký 

tarif 

sazba určená pro běţnou domácnost se 

standardními spotřebiči 

D25d 

D26d 

pro akumulační spotřebiče - 

domácnosti  

8 sazba pro domácnost, pro vytápění a 

ohřev teplé uţitkové vody 

D35d smíšené vytápění 16 hybridní (smíšené) vytápění objektu 

D45d pro přímotopy, elektrický 

kotel, konvektory 

20 sazba pro vytápění elektrickým kotlem, 

přímotopem či elektrickými konvektory 

D55d 

D56d 

pro tepelná čerpadla 22  pro tepelná čerpadla provoz do 31.3. 

2005 a od 1.4.2005 

D61d víkendové vytápění, 

rekreace  

12-22 hod celoročně od pátku od 12.00 hod do 

neděle 22.00 hod 

Zdroj: vlastní, upraveno [25]. 

 

 

4.2.4 Analýza investičních a provozních nákladů na tepelné čerpadlo 

 

Pro přijetí správného způsobu vytápění je nutností si ujasnit, jaký objem finančních 

prostředků máme na moţnou změnu druhu vytápění k dispozici, zda se vyplatí investovat 

do celé nové otopné soustavy, nebo pouze do části. K tomu je nutné znát investiční a 

provozní náklady na vytápění.  
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Z moţných způsobů vytápění tepelným čerpadlem je u vybraného RD zřejmé, ţe 

pro volbu druhu tepelného čerpadla přichází v úvahu tepelné čerpadlo vzduch-voda, neboť 

jej lze připojit na stávající otopnou soustavu. Pro typ voda-voda není u RD dostatečné 

mnoţství vody ani rozlohy, typ vzduch-vzduch není vhodný vzhledem k stávající otopné 

soustavě. Proto je v diplomové práci zvolena analýza tepelného čerpadla vzduch-voda 

s vytápěním zemním plynem nebo současným kombinovaným způsobem. 

V tabulce 8 jsou uvedeny investiční náklady na pořízení TČ typu vzduch-voda a 

porovnány s investičními náklady na pořízení plynové otopné soustavy. U TČ je 

vycházeno z nabídky dodavatelů švédských tepelných čerpadel NIBE, IVT - u obou 

nabídek jsou v celkové ceně zohledněny nabízené slevy a 10% DPH, plynový stacionární 

kotel je od firmy Vaillant typ-VK 254/1 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW. Ceny za 

montáţe jsou uváděny dodavateli.  

Tabulka 8: Investiční náklady na pořízení nové tepelné soustavy  

Plynový 

kotel 

RD s tepelnou ztrátou 9 kWh TČ - IVT 90 

vzduch/voda  

TČ – NIBE 

SPLIT 

36 300,- Cena zařízení včetně regulace 139 000,- 232 000,- 

23 100,- Zásobník teplé vody 95 000,- 0,- 

16 000,- Montáţ kotelny, uvedení do provozu, revize plynu 

a elektřiny, instalační materiál 

17 500,- 35 741,- 

9 000,- Odkouření kotle nebo komín 0,- 0,- 

33 000,- Vnitřní a vnější plynovod, projekt rozvodu plynu 0,- 0,- 

30 000,- Náklady na přivedení plynu k pozemku 0,- 0,- 

0,- Uvedení tepelného čerpadla do provozu, školení 7 000,- 5 000,- 

147 400,- Celková cena s 10% DPH                                              

sleva: 

273 350,-          

10 000,- 

261 735,-  

38 280,- 

Rozdíl v pořizovací ceně plynového kotle a čerpadla 125 950,- 114 335,-  

Zdroj: vlastní – přepracováno a upraveno z nabídky IVT  

  

V další části práce je uţ pro všechna srovnání pouţito pro zjednodušení pouze 

tepelné čerpadlo IVT AIR 90. 
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Tabulka 9: Celkové provozní náklady na vytápění – vybrané možnosti 

Vytápění kotlem na zemní plyn 

odběr energie Medium Spotřeba / jednotka * cena Náklady 

vytápění + TUV Zemní plyn 37 320 kWh, * 1,18 Kč 44 082 Kč 

Ostatní Elektřina 3 180 kWh, * 4,65 Kč 14 772 Kč 

stálý plat Jistič 3 x 25 A 12 měsíců, * 138 Kč 1 656 Kč 

stálý plat Zemní plyn 12 měsíců, * 332,66 Kč 3 992 Kč 

Provozní náklady celkem 64 502 Kč 

Vytápění kotlem na plyn + vytápění palivovým dřevem v krbových kamnech – kombinace 

odběr energie Medium Spotřeba / jednotka * cena Náklady 

vytápění + TUV Zemní plyn 18 041 kWh, * 1,18 Kč 21 310 Kč 

Vytápění Dřevo: bříza 16 prms * 650 Kč 10 400 Kč 

Ostatní Elektřina 3 180 kWh, * 4,65 Kč 14 772 Kč 

stálý plat Jistič 3 x 25 A 12 měsíců * 138 Kč 1 656 Kč 

stálý plat Zemní plyn 12 měsíců, * 332,66 Kč 3 992 Kč 

Provozní náklady celkem 52 120 Kč 

Vytápění tepelným čerpadlem země – voda (IVT  AIR 90)   

odběr energie Medium Spotřeba / jednotka * cena Náklady 

Vytápění Elektřina 9 769 kWh, * 2,41 Kč 23 520 Kč 

ohřev teplé vody Elektřina 2 632 kWh, * 2,41 Kč 6 336 Kč 

ostatní – N tarif Elektřina 22 hod NT, 2 944 kWh, * 2,41 Kč 7 088 Kč 

ostatní – V tarif Elektřina 2 hod VT, 256 kWh, * 2,41 Kč 745 Kč 

stálý plat Jistič 3 x 25 A 12 měsíců, * 508,80 Kč,  6 101 Kč 

Provozní náklady celkem 43 795 Kč 

Zdroj:vlastní 
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V tabulce 9 jsou uvedeny celkové provozní náklady při vytápění zemním plynem, 

zemním plynem současně s dřevem a tepelným čerpadlem (uváděná spotřeba vychází 

z tabulky 6).  

 Zemním plynem – jsou zde celkové náklady na vytápění a ohřev TUV plynem, za 

elektřinu a stálé platby za jistič a zemní plyn. Celkové náklady na vytápění zemním 

plynem jsou 64 502,- Kč. 

 Vytápění plynem a dřevem - jsou zde celkové náklady na vytápění a ohřev TUV 

plynem, za elektřinu a stálé platby za jistič a zemní plyn, náklady na dodání dřeva. 

Celkové náklady na kombinované vytápění zemním plynem a dřevem jsou 52 120,- 

Kč. 

 Vytápění tepelným čerpadlem - jsou zde celkové náklady na vytápění a ohřev TUV, 

za spotřebovanou elektřinu, stálá platba za jistič. Celkové náklady na vytápění 

tepelným čerpadlem jsou 43 795,- Kč. 

 

Porovnání provozních nákladů RD vyplývá z tabulky 9. Uvedené hodnoty 

vycházejí z energetické bilance, která je dána tepelnou ztrátou objektu, roční spotřebou 

energie na vytápění, ohřevem TUV a ostatní spotřebou elektrické energie. Topný systém je 

radiátorový, plynový kotel s účinností 90 %. Aktuální ceny jsou za leden 2011 podle 

ceníku energií ČEZ Prodej a RWE Energie, a.s. Dům je vytápěn na tepelnou pohodu 22
°
C. 

43 795 Kč

64 502 Kč

52 120 Kč

Tepelné čerpadlo

Zemní plyn

Zemní plyn + Dřevo

Zdroj: vlastní 

graf 4: Celkové provozní náklady RD - porovnání při různém způsobu vytápění 
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Návratnost investice: tepelné čerpadlo - plyn  

Investiční náklady na tepelné čerpadlo IVT-90 jsou ve výši 273 350,- Kč. Investiční 

náklady na vytápění plynovým kotlem jsou 147 400,- Kč. Rozdíl v investici je 125 950,- 

Kč (tabulka 8).  

Roční provozní náklady při vytápění tepelným čerpadlem jsou 43 795,- Kč. Roční 

provozní náklady při vytápění zemním plynem jsou 64 502,- Kč. Roční úspora provozních 

nákladů při vytápění tepelným čerpadlem je 20 707,- Kč (tabulka 9). 

Návratnost investice do tepelného čerpadla je 6,1 roku     125 950 : 20 707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Zdroj: vlastní 

graf 5: Návratnost investice do tepelného čerpadla – plyn 

 

Návratnost investice do TČ v porovnání s investicí do plynové otopné soustavy 

znázorňuje graf 5, ve kterém jsou uvedeny celkové náklady na vytápění, v roce 0 je 

zobrazena výše investičních nákladů a kaţdý rok jsou přičteny provozní náklady. Prostou 

návratnost investice do tepelného čerpadla lze odečíst v průsečíku křivky tepelného 

čerpadla s křivkou porovnávaného zdroje tepla.  

 

 Rok 0: investice do TČ IVT-90 ve výši 273 350,- Kč, do otopné soustavy na zemní 

plyn ve výši 147 400,- Kč, 

 kaţdý rok přičítám provozní náklady: u TČ 43 795,- Kč, u zemního plynu 64 502,- 

Kč, 
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 návratnost investice do tepelného čerpadla se projeví v průsečíku křivky v 6,1 

letech, kdy se vyrovná se zemním plynem (graf 6). 

 

Návratnost investice: tepelné čerpadlo – plyn, dřevo 

Investiční náklady na tepelné čerpadlo – 273 350,-Kč. Investiční náklady plyn, 

dřevo jsou 0,-Kč. 

Roční provozní náklady při vytápění tepelným čerpadlem jsou 43 795,- Kč. Roční 

provozní náklady při vytápění zemním plynem a dřevo jsou 52 120,-Kč. 

 Roční úspora provozních nákladů při vytápění tepelným čerpadlem je 8 325,- Kč 

(tabulka 9). 

Vzhledem k rozdílu investičních nákladů v tomto případě, je návratnost 

investice do tepelného čerpadla 32,1 roku     273 350 : 8 325. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

graf 6: Návratnost investice do tepelného čerpadla- stávající způsob vytápění 

 

V grafu 6 vidíme, ţe návratnost investice do TČ při porovnání se současným 

způsobem vytápění (s nulovou investicí) není vhodná, neboť překračuje ţivotnost TČ a 

vloţené prostředky se nám nikdy nevrátí (uváděná ţivotnost u vybraného TČ je 14 let).  
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4.3 Stručné shrnutí vytápění RD – návrhová opatření 

Z hlediska hospodárnosti je vhodné se jiţ při stavbě nového domu zabývat 

moţnostmi co nejmenších tepelných ztrát a vše tomu přizpůsobit. Při údrţbě a renovaci 

domu staršího lze utěsňovat spáry ve stavebních konstrukcích, vyměnit dlouhé záclony, 

které brání proudění vzduchu, vyměnit si stará okna za nová, mít utěsněné dveře. Podle 

druhu místností je vhodnější zvolit kombinované vytápění a to jak sálavé, tak i konvekční. 

Nejmenších provozních nákladů dosáhneme vytápěním dřevem, z hlediska nejkomfortnější 

obsluhy je to kotel na zemní plyn. Tepelnou izolaci je lepší provádět u stěn vţdy zvenčí, 

nezapomenout na izolaci střechy i podlahy. Při volbě otopné soustavy je lepší se obrátit na 

odborníky, kteří poradí jakou soustavu si vybrat, jaké otopné zařízení, s řešením regulace, 

vhodným izolačním materiálem i údrţbou. Při stavebních a instalačních pracích je potřeba 

dodrţovat dané postupy, kupovat kvalitní materiály jak pro stavbu, tak i části otopné 

soustavy, raději nešetřit a vybrat si osvědčeného výrobce i značku. 

Výstupem jednouchého ekonomického hodnocení je prostá návratnost investice. 

Je-li delší neţ ţivotnost opatření, vloţené prostředky se nám nikdy nevrátí. 

Z ekologického hlediska jsou nejvhodnějším zdrojem tepla tepelné čerpadlo, 

solární panely a zemní plyn. Pokud je dům dobře zateplený, má malou tepelnou ztrátu, 

spotřebuje méně paliva a je tedy svým způsobem ekologicky šetrnější k ţivotnímu 

prostředí. 

Zdravotním hlediskem je také potřeba se zabývat, neboť dokonalým zateplením 

domu se zabrání výměně vzduchu, čímţ můţe docházet ke vzniku plísní v rozích místností 

a zejména alergici mohou mít potom zdravotní potíţe. Zákon o ochraně ovzduší [11] 

ukládá kaţdému povinnost provozovat zdroj jen v souladu s podmínkami pro provoz, coţ 

znamená, ţe v kotlích rodinných domků smíme spalovat jen takové palivo, na které jsou 

kotle konstruovány. Smyslem je zabránit spalování odpadků z domácností a důvodem jsou 

emise, které jsou nejniţší právě tehdy, kdyţ spalujeme správné palivo předepsaným 

způsobem v odpovídajícím zařízení.  

Vlastním účelem topení je dosaţení tepelné pohody ve vnitřku domu. „Tepelné 

pohody je dosaženo, jestliže se člověk cítí příjemně, není mu zima ani horko“ [9]. 
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5. Závěr 
 

Důvodem zvoleného tématu diplomové práce bylo nalezení moţných úspor nákladů 

na vytápění rodinného domu, neboť ceny energií neustále rostou. Cílem bylo 

charakterizovat suroviny vyuţívané k vytápění rodinných domů a vyhodnotit, která 

surovina je z ekonomického hlediska nejvýhodnější a nejdostupnější pro vytápění.  

V diplomové práci byl vyhodnocen jako nejefektivnější způsob vytápění dřevem i 

současný trh s jeho cenami a dodávkou a zároveň vytápění tepelným čerpadlem. Byl 

porovnán současný způsob vytápění vybraného rodinného domu zemním plynem 

v kombinaci s vytápěním dřevem v krbových kamnech s moţností vytápění tepelným 

čerpadlem. Byla zpracována analýza ročních nákladů stávajícího vytápění a porovnána 

s analýzou investičních a provozních nákladů při vytápění tepelným čerpadlem. Z analýzy 

vyplynulo, ţe v současné době při vysokých pořizovacích nákladech není vhodné 

investovat do tepelného čerpadla, ale je výhodnější ponechat stávající způsob vytápění, 

neboť návratnost investice je delší neţ ţivotnost zařízení. 

 Řešení změny otopné soustavy staršího rodinného domu je nepochybně potřebné, 

neboť spousta těchto domů je vytápěna uhlím, pokud jsou instalována kamna na dřevo, 

chybí v komínech krbové vloţky, často chybí revize otopných soustav. Pokud jsou domy 

vytápěné pouze plynem, provozní náklady jsou vysoké a lidé šetří na teplotě chodeb a 

méně pouţívaných místností, kde se pak na zdech můţe objevit plíseň. Není jednoduché 

najít tedy řešení takové, aby bylo vyhovující a komplexní, roli hrají především finance, 

které máme k dispozici a které chceme do změny investovat.     

 Pokud se i přes výsledky provozní a investiční analýzy rozhodneme investovat do 

pořízení tepelného čerpadla v našem starším domě, je na místě zde zmínit, ţe spolupráce 

s firmami ohledně získání a zaslání podkladů pro tepelné čerpadlo hraje v tomto procesu 

také nemalou roli. V práci bylo osloveno několik dodavatelů, nejlepší spolupráce byla 

s dodavateli švédských tepelných čerpadel IVT i NIBE, kteří na poţádání zaslali a 

konzultovali kaţdý poţadavek. Čeští výrobci či dodavatelé ţádné vyţádané podklady 

nezaslali, pouze v jednom případě při konzultaci bylo uvedeno, ţe tepelné čerpadlo se do 

staršího domu nevyplatí a je vhodné pouze pro nové nízkoenergetické domy.  
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