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Anotace
V této bakalářské práci  je zpracována ekonomická studie rodinného domu při 

využití  tradičních a  obnovitelných zdrojů energie.  Studie je zaměřena  na porovnání 

nákladů  spojených  s vytápěním  rodinného  domu.  Nejdříve  jsou  zde  popsány 

charakteristiky jednotlivých tradičních  a  obnovitelných zdrojů energie.  V další  části 

jsou  zpracovány  konkrétní  údaje  a  propočítány  náklady  spojené  s vytápěním domu 

tradičním  zdrojem  energie  –  elektrickou  energií.  Následuje  zpracování  a  výpočet 

nákladů na vytápění domu obnovitelnými zdroji, v tomto případě při použití solárních 

panelů. Z vypočítaných hodnot je pak provedeno vyhodnocení a porovnání nákladů .

Klíčová slova: vytápění, solární panel, rodinný dům, zdroj energie. 

Summary
This  bachelorś  thesis  reviews  the  economic  implications  of  traditional  and 

renewable energy source usage in a family house. The study focuses on comparing 

expenses related to space and waters heating in a family house. First there describes the 

characteristics of individual examples of traditional and renewable energy sources. The 

next section presents specific data and calculated expenses incurred by heating a house 

using a traditional energy source – elektricity. Followed by the figures calculated by 

using renewable energy source – solar panels. The calcolated values are then compared 

and an evalution of costs.

Keywords: heating, solar panel, family house, energy source.
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1 Úvod
Tepelná pohoda prostředí je základním předpokladem pro dostatečný odpočinek a 

relaxaci i pro optimální pracovní či sportovní výkon. Faktory ovlivňující podmínky pro 

dosažení tepelné pohody jsou jednak subjektivní, závislé na vlastnostech člověka (tělesný a 

psychický  stav,  věk,  pohlaví,  schopnost  aklimatizace),  a  jednak  objektivní,  což  jsou 

veličiny  měřitelné  a  ovlivnitelné  technickými  prostředky  (teplota  vzduchu,  vlhkost 

vzduchu, rychlost proudění vzduchu a teplota okolních stěn a předmětů). 

Vzhledem k tomu, že vnímání tepla je velmi individuální záležitost, hranice tepelné 

pohody se u jednotlivých lidí liší. Pokud se tedy na jednom místě vyskytne více lidí, je 

zřejmé, že se vždycky najde někdo, komu bude větší zima nebo teplo než ostatním.

Aby se tepelná  pohoda mohla  objektivně  určovat,  je  legislativně  dáno vyhláškou 

č.194/2007, že se v obytných budovách měří teplota tzv. kulovým teploměrem uprostřed 

místnosti  ve  výši  1m nad  podlahou.  Tepelná  pohoda  je  díky  tomu  neopomenutelným 

objektivním faktorem, který musí být zohledňován projektanty a architekty při návrzích 

budov.

Myšlenkou jak stavět domy, aby v nich byla zajištěna tepelná pohoda prostředí se 

zabýval už Sokrates 400let př.n.l. Jeho návrhy ale nebyly vyslyšeny. Až do průmyslové 

revoluce nebyla tepelná pohoda skutečným problémem, protože v té době bylo k dispozici 

jen velmi  málo  nástrojů jak jí  ovlivnit.  Bylo-li  chladno,  zapálil  se  oheň,  bylo-li  teplo, 

použil se vějíř. Vytápěcí technika se zdokonalila až koncem 18.století a teprve počátkem 

20.století se začaly používat mechanismy k chlazení.

Dnes je dosažení tepelné pohody cílem provozu všech otopných systémů v rodinných 

domech, bytech či průmyslových objektů. Vytápět lze různými způsoby a využít se dají jak 

tradiční neobnovitelné zdroje tak i dnes velmi populární zdroje obnovitelné. Při hledání 

vhodného  způsobu  vytápění  je  pochopitelně  základní  otázkou  výběr  vhodného 

energetického zdroje  tepla.  Ten vybíráme jak z ekonomického hlediska,  tak podle jeho 

dostupnosti a v poslední době i podle ekologičnosti.

V této bakalářské práci se budu zabývat využitím obnovitelných a neobnovitelných 

zdrojů  energie,  konkrétně  solární  energie  a  elektrické  energie  při  vytápění  rodinného 
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domu. Toto téma jsem si vybrala, protože sama jsem majitelkou rodinného domu a každý 

rok jsem nucena řešit neustále se zvyšující ceny energií. Možnosti nahradit tradiční zdroj 

energie  zdrojem  obnovitelným,  šetřit  náklady  spojené  s provozem  domu  a  zároveň 

nepřispívat k ničení životního prostředí mě jako člověka a člena naší společnosti zajímají.

Cílem  bakalářské  práce  je  provést  porovnání  nákladů  spojených  s vytápěním 

rodinného domu tradičními a obnovitelnými  zdroji  energie  a poukázat  tak na možnosti 

výběru při volbě zdroje energie pro náš dům. Např. na vytápění domu je třeba něco mezi 

40-70%  z celkové  spotřeby  energie  domu.[1] Z toho  vyplývá,  že  zvolením  správného 

způsobu vytápění lze dosáhnout značných úspor.
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2 Charakteristika  tradičních  a  obnovitelných
zdrojů energie
Energie je jedna z nejdůležitějších věcí na naší planetě. Bez ní nemůže existovat ani 

živá ani neživá příroda. Činnost, pohyb, vývoj, to vše je doprovázeno přeměnami energie 

z jedné formy do jiné.  Na konci této přeměny vzniká nízkopotenciálové teplo,  které se 

rozptýlí do okolního prostředí a nedá se dále využívat. Energie se nedá recyklovat. Aby 

systém fungoval, potřebujeme stálou dodávku energie.[2]

Naše planeta se dá obrazně považovat za vesmírnou loď představující do jisté míry 

uzavřený  ekosystém.  Její  spojení  s vnějším  světem  je  umožněno  zářením,  především 

slunečním. Tímto způsobem získává potřebnou energii, a to buď přímou cestou pomocí 

fotosyntézy,  nebo  nepřímou  cestou  přes  energii  uloženou  ve  fosilních  palivech.  Navíc 

může využít jadernou energii, vytvořenou kosmickými procesy.  Zdrojů energie má naše 

„vesmírná loď na výběr tedy několik.[3]

Podle způsobu vzniku a množství zásob rozlišujeme zdroje energie na tzv. tradiční- 

neobnovitelné a alternativní neboli obnovitelné.

2.1  Tradiční - neobnovitelné zdroje energie
Za neobnovitelný zdroj energie se považuje takový zdroj energie, jehož vyčerpání se 

očekává v horizontu maximálně několik stovek let. Případné obnovení takového zdroje by 

ovšem trvalo několikanásobně déle. Mezi tyto zdroje patří fosilní paliva a jaderná energie.

Fosilní  paliva  jsou  nerostné  suroviny vzniklé  přeměnou  odumřelých  rostlin  a  těl 

živočichů za nepřístupu vzduchu. Mezi fosilní paliva patří uhlí, ropa, zemní plyn, hořlavé 

písky a břidlice.

K masovému používání fosilních paliv došlo až s nástupem průmyslové revoluce. Do 

té doby se jako zdroj energie  používala biomasa,  hlavně dřevo, které představuje zdroj 

obnovitelný. S rozvojem techniky došlo z důvodu rostoucí spotřeby energie k přechodu na 

fosilní paliva. 

Výhodou tradičních zdrojů energie je dostatek vhodných technologií k jejich využití, 

vybudování energetických sítí a zařízení, možnost transportu a dobrá skladovatelnost.
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Základními  nevýhodami  je  zejména  omezené  množství  těchto  zdrojů  a  s  tím 

související trvalý celosvětový nárůst jejich cen. Využívání neobnovitelných zdrojů je také 

spojeno s ekologickými riziky – používání  např.  fosilních paliv  má obrovský negativní 

dopad na celý ekosystém naší planety.

2.1.1  Uhlí
Uhlí  je  hořlavá  hornina  hnědé,  černé  nebo  hnědočerné  barvy.  Skládá  se  hlavně 

z uhlíku,  vodíku  a  kyslíku.  Obsahuje  také  síru  a  radioaktivní  příměsi.  Vzniklo 

prouhelňováním  a  bituminací  sedimentů  bohatých  na  organickou  hmotu.  Získává  se 

dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů.

Používá se především jako zdroj energie a také jako vstupní surovina pro chemický 

průmysl.  Od dob průmyslové revoluce je uhlí důležitá energetická surovina. Velká část 

světové  produkce  elektřiny  je  zajišťována  spalováním  uhlí  v  tepelných  (uhelných) 

elektrárnách. To ale velice zatěžuje ekologii. Při spalování uhlí totiž vzniká jako vedlejší 

produkt  oxid  uhličitý  a  oxid  siřičitý.  Nadměrný  výskyt  oxidu  uhličitého  s největší 

pravděpodobností  způsobuje  globální  oteplování.  Únik  oxidu siřičitého  do atmosféry  a 

jeho reakce s vodní párou způsobují jeho návrat na zem v podobě kyselých dešťů. 

Světové zásoby uhlí vydrží při současné spotřebě 7192 milionů tun ročně zhruba na 

119 let.[ http://cs.wikipedia.org] 

Uhlí bylo v dřívějších dobách nejrozšířenější surovinou používanou k vytápění domů 

u nás. Po provedení celoplošné plynofikace se přešlo na ekologicky únosnější  vytápění 

zemním plynem a uhlí  se používá k vytápění  pouze tam, kde není dostupný jiný zdroj 

energie  a  k centrálnímu  vytápění  bytových  domů  z tepláren.  V současné  době  se  díky 

rostoucím cenám elektřiny a zemního plynu někteří lidé k vytápění tuhými palivy – uhlím 

začínají vracet.

2.1.2  Zemní plyn
Zemní  plyn je  hořlavý,  nejedovatý  plyn  bez  zápachu.  Základní  složkou zemního 

plynu  je  metan,  přibližně  88-99%.  Čím  více  metanu  zemní  plyn  obsahuje,  tím  je 

z energetického hlediska kvalitnější. Pro zjištění koncentrace zemního plynu se do něj při 

distribuci  přidávají  zapáchající  plyny.  Na jeho vznik existuje  několik  teorií.  Vzhledem 

k tomu, že se převážně vyskytuje spolu s ropou či uhlím, má se za to, že vznikl postupným 
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uvolňováním při vzniku uhlí nebo ropy jako důsledek postupného rozkladu organického 

materiálu.

Používá  se  jako  zdroj  tepelné  energie  v domácnostech,  výtopnách,  teplárnách  a 

elektrárnách, a také jako palivo pro automobily. Uplatňuje se jako surovina v chemickém 

průmyslu.

Výhodou zemního plynu je, že při spalování nezanechává popel, snadno se reguluje a 

měří jeho spotřeba. Díky tomu, že obsahuje převážně metan, má při spalování nejmenší 

podíl  oxidu  uhličitého  na  jednotku  uvolněné  energie.  Zanechává  ve  vzduchu  méně 

škodlivin než uhlí a ropa, a je proto považován za ekologické palivo.

Celkové zásoby se odhadují na 511tisíc miliard kubických metrů a mají životnost až 

200  let.  Prokazatelné  zásoby  ekonomicky  těžitelné  naší  technikou  dosahují  164  tisíc 

miliard krychlových metrů a při současné těžbě vydrží asi do roku 2060.

[ http://www.rwe.cz]

V současné  době  je  zemní  plyn  nejrozšířenější  surovinou  používanou  k vytápění 

rodinných domů.

2.1.3  Ropa
Ropa je  tekutá,  světle  žlutá  až  temně  černá  hořlavá  hmota.  Obsahuje  80-85% 

uhlovodíků,  10-15%  vodíku,  4-7%  síry  a  menší  množství  dusíku.  Její  vznik  není 

jednoznačně  objasněn,  podle  nejrozšířenější  hypotézy  vznikla  rozkladem  obrovského 

množství odumřelých drobných organismů pod značným tlakem, za určité teploty a bez 

přístupu vzduchu.

Ložiska se vyskytují  v hloubkách až 8km pod zemským povrchem, většinou mezi 

nepropustnými vrstvami okolních hornin a často spolu se zemním plynem. V minulosti 

v některých lokalitách vyvěrala ropa přímo na zemský povrch, dnes se však těží pouze 

pomocí vrtů.

Téměř  celá  produkce  ropy  se  zpracovává  v rafinériích  a  chemickém  průmyslu. 

Získává se z ní benzín, nafta a olej. Slouží také k výrobě umělých vláken, kaučuku, plastů, 

barev, laků, léčiv a výbušnin.

Do dnešní  doby bylo  vytěženo  asi  900 miliard  barelů  ropy.  Při  předpokládaném 

současném objemu těžby vystačí zásoby přibližně na dalších 40 let.

[ http://cs.wikipedia.org]
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Produkty z ropy, jako např. nafta, se dříve používaly k lokálnímu vytápění pomocí 

naftových kamen v oblastech kde nebyl  možný jiný způsob vytápění  např. v chatových 

osadách apod. Dnes je tento způsob vytápění značně neekonomický.

2.1.4  Jaderná energie
Jaderná energie je energie založená na vazebných silách atomového jádra. Vzniká 

uvolňováním z jaderných reakcí v atomovém jádře. Pro jaderné reakce se využívá štěpná 

reakce uranu a plutonia, uvažuje se i o štěpení thoria. Ke štěpné reakci dochází v jaderném 

reaktoru.

Jaderná energie se používá k výrobě elektrické energie. Jaderné elektrárny se podílejí 

zhruba 17% na výrobě elektřiny a 7% na výrobě veškeré spotřebované energie. Jaderné 

reaktory mají  uplatnění  jako pohony lodí a ponorek, využívají  se k výrobě izotopů pro 

další využití a k výzkumu.

Z  hlediska  vlivu  na  životní  prostředí  je  výroba  elektrické  energie  jadernými 

elektrárnami  relativně  ekologickým  způsobem.  Díky  absenci  zplodin  nemají  jaderné 

elektrárny žádný vliv na globální oteplování planety,  nespotřebovávají kyslík ani fosilní 

paliva.  K ohrožení  životního  prostředí  může  ale  nastat  nevhodným  ukládáním 

radioaktivního  odpadu z jaderných  elektráren  a  dalších  civilních  a  vojenských aplikací 

jaderné  energie.  Zároveň je  zde  neustálé  nebezpečí  v podobě jaderné  katastrofy mající 

naprosto zničující následky pro ekologii.

Jaderná  energie  má  díky  svým  kladům  a  záporům  spoustu  příznivců  a  zároveň 

odpůrců. Její uplatnění zůstává proto do budoucna stále velkým otazníkem.

Někdy se jako zbytková energie při výrobě elektřiny může jaderná energie použít i 

k ohřevu teplé vody nebo k vytápění, ale pouze centrálně.
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2.2  Alternativní - obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné přírodní zdroje energie mají schopnost se při postupném spotřebovávání 

částečně  nebo  plně  obnovovat,  a  to  samy  nebo  za  přispění  člověka.  Díky  jejich 

obnovitelnosti jsou z pohledu nároků dnešní civilizace na spotřebu energie nevyčerpatelné.

Definice  obnovitelných  zdrojů  podle  zákona  č.180/2005  Sb.  o  podpoře  výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zní: „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné 

nefosilní  přírodní  zdroje  energie,  jimiž  jsou  energie  větru,  energie  slunečního  záření, 

geotermální  energie,  energie  vody,  energie  půdy,  energie  vzduchu,  energie  biomasy, 

energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.“

Většina obnovitelných zdrojů je získávána z energie  slunečního záření.  Na Slunci 

probíhají po miliardy let termonukleární reakce při kterých se vodík přeměňuje za uvolnění 

velkého  množství  energie  na  helium.  Tato  uvolněná  energie  je  na  Zemi  předávána  ve 

formě slunečního záření a využívá se buď přímo, nebo nepřímo, přeměněná na jinou formu 

energie. 

Druhy obnovitelných zdrojů energie : - sluneční energie

                                                             - energie větru a vln

                                                             - energie vody

                                                             - geotermální energie

                                                             - energie biomasy

K nesporným  výhodám  obnovitelných  zdrojů  energie  patří  především  jejich 

nevyčerpatelnost. Mají také minimální vliv na životní prostředí, nepodílejí se na globálním 

oteplování ani na zvyšování skleníkového efektu. Zvětšování podílu obnovitelných zdrojů 

na  výrobě  energie  zvětšuje  energetické  zachování  systému.  Z těchto  důvodů  si  např. 

Evropská unie dala za cíl, že do roku 2020 má být 20% energie členských států vyrobena 

z obnovitelných zdrojů. 

Obrovskou nevýhodou obnovitelných zdrojů je ekonomická náročnost při výstavbě 

zařízení na jejich využívání. Mezi odborníky je i spousta odpůrců obnovitelných zdrojů, 

kteří tvrdí, že jejich používání má ještě větší negativní vliv na životní prostředí než zdroje 

neobnovitelné. Např. větrné elektrárny údajně škodí ptákům, vodní elektrárny zas rybám a 

velké solární elektrárny zabírají zemědělskou půdu.
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2.2.1  Sluneční energie
Sluneční energie vzniká během jaderných přeměn v nitru Slunce, kdy se vodík mění 

na helium. Na zemský povrch ročně dopadne 5000krát větší množství sluneční energie než 

je  veškerá  spotřeba  energie  světa.  A  to  i  přes  to,  že  na  Zemi  se  dostane  pouze  50% 

slunečního záření (30% je odráženo atmosférou a 20% je pohlceno).

Sluneční  záření  se  vyznačuje  časovou  a  oblastní  nerovnoměrností.  Množství 

získaného slunečního záření ovlivňuje několik faktorů, a to zeměpisná šířka, roční doba, 

místní klima a sklon a orientace plochy na níž sluneční záření dopadne.

K využití slunečního záření se používají 2 způsoby přeměny: 

-  pasivní,  kdy je  sluneční  energie  využívána  na základě  vhodných architektonických a 

stavebních řešení objektu, tzv. solární architektura.,

- aktivní, kdy je sluneční energie přeměňována pomocí technických zařízení.

Aktivní přeměna sluneční energie na teplo se nazývá fototermika a používají se k ní 

solární  vzduchové  nebo  kapalinové  kolektory.  Tímto  způsobem  se  sluneční  energie 

využívá  především  k ohřevu  vody  nebo  k vytápění  objektů.  Aktivní  přeměna  sluneční 

energie  na  elektrickou  energii  se  nazývá  fotovoltaika  a  k tomu  procesu  se  používají 

fotovoltaické  články.  Elektrická  energie  se  může  tímto  způsobem  vyrábět  buď  ve 

fotovoltaických elektrárnách a dodávat do sítě, nebo může být vyráběna autonomně přímo 

pro daný objekt.

Používání sluneční energie přináší řadu výhod. Neprodukují se škodlivé odpady, vliv 

na životní prostředí je zanedbatelný. Zařízení na využití sluneční energie jsou technicky 

jednoduchá, mají  minimální nároky na obsluhu a údržbu, mohou se instalovat i v husté 

zástavbě a mají a dlouhou životnost (20-30 let). 

K nevýhodám sluneční energie patří časová proměnlivost záření na zemský povrch a 

ekonomická náročnost při budování zařízení na její využití.

Sluneční  energie  je  čistá  energie  a  vzhledem k tomu,  že  Slunce  bude svítit  ještě 

přibližně  5-7  miliard  let,  je  sluneční  záření  v dlouhodobém  horizontu  perspektivním 

zdrojem energie. 

Sluneční  energii  lze  využít  i  pro  vytápění   rodinného  domu,  ovšem  v  našich 

klimatických  podmínkách  může  sloužit  spíše  jako doplňkový zdroj  tepla.  Daleko větší 

uplatnění má při ohřevu teplé užitkové vody, kde může dojít až k 70% úspoře nákladů.
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2.2.2  Energie větru 
Vítr je všudypřítomný zdroj energie a vděčíme za něj Slunci. Sluneční záření zahřívá 

nestejnoměrně  zemský  povrch  a  vzduchové  vrstvy  nad  ním.  Důsledkem  vzniklého 

teplotního rozdílu je proudění vzduchu známé jako vítr.

Energie  větru  byla  využívána  od  pradávna,  nejdříve  jako  pohon  lodí,  později  se 

stavěly  větrné  mlýny.  Dnes  je  větrná  energie  využívána  k výrobě  elektrické  energie 

pomocí  větrných  elektráren.  Při  výrobě  elektrické  energie  ve  větrných  elektrárnách  se 

používají 2 systémy:

-  systém  nezávislý  na  rozvodné  síti  –  autonomní  systém,  kdy  je  vyrobená  elektrická 

energie využívána přímo v objektu,

- systém dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě. Tento systém je nejrozšířenější, 

používá  se v oblastech  s velkým větrným potenciálem a  slouží  výhradně pro komerční 

výrobu elektrické energie.

Výroba elektrické energie pomocí energie větru je doslova výroba čisté energie bez 

škodlivých emisí a odpadu. Nevyužívají a nespotřebovávají se při ní fosilní paliva. Většina 

vyspělých  států  tuto  výrobu  podporuje  ve  formě  státních  dotací  a  trvale  stanovených 

výkupních cen elektrické energie.

Nevýhodou využívání  větrné energie je především technická náročnost a finanční 

nákladnost  stavby větrných elektráren.  Návratnost  investic  se nedá předem určit.  Často 

také  dochází  k nerovnoměrným dodávkám vyrobené  elektrické  energie.  Např.  při  větší 

rychlosti  větru  je  nutné  z důvodu nebezpečí  poškození  větrnou  elektrárnu  zastavit.  Při 

výstavbě větrných elektráren také dochází k trvalému estetickému narušení krajiny. Další 

nevýhodou je, že pro výstavbu se mohou využít pouze lokality, kde vítr dosahuje průměrné 

rychlosti 5m/s.

Ve světě  je využití  energie  větru velmi rozšířené a oblíbené.  V Evropě pokrývají 

větrné elektrárny 5,3% evropské spotřeby elektrické energie. U nás byl největší zájem o 

větrnou energii v letech 1990 - 95. V současné době výstavba větrných elektráren stagnuje.

Větrná energie se dá využít i k vytápění rodinného domu nebo k ohřevu vody. Toto 

použití je ale velmi problematické. Dům by měl stát na místě chráněném před větrem a 

větrná elektrárna pro změnu potřebuje větru co nejvíce. Provoz větrné elektrárny je navíc 
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provázen  značným  hlukem.  Hlavním  problémem  u  tohoto  způsobu  vytápění  jsou  ale 

především velmi vysoké investiční náklady.

2.2.3  Energie vody 
Vodní  energie  vzniká  při  koloběhu vody na  Zemi  působením sluneční  energie  a 

gravitační  síly  Země.  Je  to  historicky  nejstarší  využívaný  zdroj  energie.  Dříve  byla 

využívána jako pohon mechanismů a k dopravě. Dnes se vodní energie používá na výrobu 

elektřiny ve vodních elektrárnách , a to na základě jejího proudění a tlaku.

Vodní elektrárny se umisťují na vodních tocích. Mechanická energie tekoucí vody je 

přeměňována na energii  elektrickou,  která je pak odváděna do rozvodné sítě.  K výrobě 

elektřiny se používají buď malé nebo velké vodní elektrárny.

Vodní  energie  poskytuje  celosvětově  největší  podíl  (16,6%)  elektřiny  ze  všech 

obnovitelných zdrojů a je spolu s biomasou nejpoužívanější obnovitelný zdroj.

Používání  vodní  energie  je  velice  šetrné  k životnímu prostředí.  Vodní  elektrárny, 

(převážně malá vodní díla) nedevastují okolní krajinu, neprodukují odpad a jsou vysoce 

bezpečné. Jsou nezávislé na dovozu vstupních surovin. Při využívání vodní energie jsou 

z vodních toků odstraňovány plovoucí nečistoty a dochází také k provzdušňování tekoucí 

vody.

Nevýhodou využívání vodní energie je , že při výstavbě velkého vodního díla může 

dojít  k výraznému  zásahu  do  životního  prostředí,  např.  ke  změně  vodního  režimu, 

k zatopení  rozsáhlých  oblastí  apod.  Kompenzací  těchto  negativních  dopadů  může  být 

využití přehrad k rekreačním účelům, nebo využití vodních nádrží jako zdrojů pitné nebo 

užitkové vody.

Vodní energie  se používá výhradně k výrobě elektrické energie,  jako obnovitelný 

zdroj energie není k vytápění objektů vhodná a využitelná.

2.2.4  Geotermální energie
Geotermální  energie  je  projev  tepelné  energie  zemského  jádra,  která  vzniká 

rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Je to nejstarší energie na naší 

planetě.  Viditelným  projevem  geotermální  energie  jsou  erupce  sopek  a  gejzírů,  horké 

prameny  a  parní  výrony.  Jako  jediný  obnovitelný  zdroj  energie  nevznikla  působením 
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slunečního záření. Země jí získala už při svém vzniku z mlhoviny, následnými srážkami 

 kosmických těles a radioaktivním rozpadem v zemském jádru.

Údajně je pod povrchem Země v hloubce do 5km takové množství energie, které by 

pokrylo spotřebu energie pro celé lidstvo na více jak 100000 let.

Geotermální  energie  se  využívá  k vytápění  a  k výrobě  elektrické  energie 

v geotermálních  elektrárnách.  Značnou  výhodou  geotermální  energie  je  její  dostupnost 

všude  podle  potřeby.  Dodává  zajištěný  výkon  bez  narušení  klimatickými  vlivy  a  je 

regulovatelná.  Technologie  je navíc šetrná k životnímu prostředí.  Vstupní náklady mají 

vysokou návratnost, může dojít až k úspoře 2/3 energie.

K nevýhodám využívání geotermální energie patří vysoká pořizovací cena, složitější 

instalace a při použití pro vytápění je nutné zavedení nízkoteplotní topné soustavy.

V našich  podmínkách  je  geotermální  energie  využívána  především  k vytápění. 

K získání  této energie  z okolního prostředí  se používají  tepelná čerpadla.  Jde vlastně o 

využití nízkopotenciálního tepla z přírodního prostředí a jeho převedení na teplo vhodné 

k dalšímu použití.  Investiční náklady na tepelné čerpadlo pro vytápění  rodinného domu 

jsou sice vysoké, ale jejich návratnost je krátkodobá, již po 3-8 letech. Tepelná čerpadla 

jsou schopna ušetřit až 80% nákladů spojených s vytápěním objektů.

2.2.5  Energie biomasy
Biomasa  je  biologický  odpad  vznikající  v přírodě  působením  fotosyntézy  nebo 

metabolických  procesů.  Rozeznáváme  biomasu  zbytkovou  (dřevní  odpady  z lesního 

hospodářství,  dřevařského, nábytkářského a papírenského průmyslu,  rostlinné zbytky ze 

zemědělské  výroby,  komunální  odpad a  odpad z potravinářského průmyslu)  a  biomasu 

cíleně pěstovanou (energetické byliny a rychlerostoucí dřeviny).

Biomasa  je  používána  buď k přímé  výrobě  energie  spalováním (  výroba  tepla  a 

elektřiny), nebo k nepřímé výrobě energie výrobou paliv ( bionafta, bioplyn).

Používání  energie  biomasy je velmi  výhodná a ekonomicky úsporná varianta  pro 

vytápění objektů. Využívají se odpadní látky a nemusí se řešit jejich likvidace. Spalování 

biomasy  nepřispívá  ke  zhoršování  skleníkového  efektu,  protože  nedochází  k emisím 

škodlivých látek. Navíc se dá popel využít jako minerální palivo.

______________________________________________________________________
2011 11



Oldřiška Štohanzlová: Ekonomická studie rodinného domu

Nevýhodou  využívání  energie  biomasy  je  nutnost  výstavby  zařízení  na  biomasu 

v blízkosti jejího výskytu. Zařízení na spalování biomasy je náročné jak na prostor kvůli 

zásobám paliva, tak na obsluhu.

Z obnovitelných  zdrojů  energie  je  energie  biomasy  u  nás  nejvíce  rozšířená  a  to 

hlavně využitím pro vytápění objektů.
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3 Náklady  na  vytápění  rodinného  domu  
tradičními zdroji energie
K vytápění a ohřevu teplé vody v rodinných domcích se používají z tradičních zdrojů 

energie především uhlí, zemní plyn, elektrická energie, v malé míře pak i výrobky z ropy 

jako je nafta a mazut. V posuzovaném rodinném domě jsou vytápění a ohřev teplé vody 

zajištěny elektrickou energií.

3.1  Základní údaje posuzovaného objektu
Posuzovaný objekt  je  rodinný dům – novostavba,  umístěný  na  parcele  č.  355/51 

v k.ú. Strupčice, okres Chomutov, Ústecký kraj (viz obr.1).

Stavba je řešena jako samostatně  stojící  objekt  rodinného domu s nepřestřešeným 

parkovacím stáním a oplocením. Stavba je bez vazeb na okolní prostředí. Vedlejší zástavba 

je tvořena rodinnými domy ve vzdálenosti min. 7m. Terén je rovinatý. Přístup k pozemku 

je  umožněn  po  pozemku  budoucí  obslužné  komunikace.  Budova  je  navržena  jako 

jednoúčelová stavba átriového typu (půdorys L), nepodsklepená a bez využití podkroví. 

Jedná se o dřevostavbu se sendvičovými stěnami, zastřešenou sedlovou střechou se 

sklonem 240 a  220 °,  s výškou okapů ve stejné  úrovni.  Střešní  krytina  je  ze  systému 

Bramac,  omítka  venkovní  minerální  hladká,  štuková.  Stropy  jsou  vytvořeny 

sádrokartonovými  podhledy,  na  kterých  je  položena minerální  vlna  o  tl.300mm  jako 

tepelná izolace. Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou s keramickou dlažbou nebo 

plovoucí podlahou.

Rodinný dům slouží pouze pro bydlení a dispozičně zahrnuje jednogenerační byt. 

Dle průkazu energetické náročnosti budovy je stavba zařazena mezi úsporné objekty.

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je používán teplovodní elektrokotel o 

výkonu 12kW – Protherm Rejnok 15 K, spřažený se zásobníkem TUV 120 l. Kotel dodává 

do otopného systému otopnou vodu o tepelném spádu 15°C při teplotách 75/60°C, a po 

směšování  do  podlahového  vytápění  40/35°C.  Oběh  otopné  vody  je  nucený  pomocí 

čerpadla,  které  je  součástí  kotle.  Otopná  soustava  je  řešena  kombinací  radiátorového 

okruhu  a  podlahového  vytápění.  Radiátorový  okruh  je  řešen  jako  dvoutrubkový 
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z měděných  trubek  s deskovými  otopnými  tělesy  se  zvětšenou  plochou  Dianorm. 

Podlahové vytápění je provedeno z materiálu Rehau.

Obr.č.1 Posuzovaný rodinný dům

3.2  Výpočet  potřeby elektrické energie  na vytápění  a  
ohřev teplé vody

Pro výpočet  roční  potřeby elektrické  energie  na vytápění  a ohřev teplé  vody byl 

použit vzorec 1KWh= 3,6 MJ

Z projektové dokumentace byly zjištěny následující hodnoty pro výpočet :

Celková roční potřeba tepla na přípravu TUV 7920,0 MJ/rok

Celková roční potřeba tepla na vytápění objektu 25,649 GJ/rok

Celková potřeba elektrické energie na vytápění

Celková potřeba tepla na vytápění budovy: 25,649 GJ =25649 MJ

Výpočet: 25649 MJ/3,6 7125 kWh =7,125 MWh

Celková potřeba el.energie na vytápění budovy:                     7125 kWh       =7,125 MWh  
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Výpočtem byla  zjištěna  celková  potřeba  elektrické  energie  pro  vytápění  budovy, 

která činí 7,125 MWh/rok.

Celková potřeba elektrické energie pro ohřev teplé vody

Celková potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 7,920GJ =7920 MJ

Výpočet: 7920 MJ/3,6 2200kWh =2,2 MWh

Celková potřeba el. energie pro ohřev teplé vody:                  2200 kWh             =2,2 MWh  

Výpočtem byla  zjištěna  celková potřeba  elektrické  energie  pro ohřev teplé  vody, 

která činí 2,2 MWh/rok.

Závěrečná rekapitulace 

Potřeba elektrické energie na vytápění 7,125 MWh/rok

Potřeba elektrické energie na ohřev TUV 2,200 MWh/rok 

Jednotlivými  propočty  byla  zjištěna  potřeba  elektrické  energie  pro  vytápění 

rodinného domu ve výši 7,125 MWh za rok, a potřeba elektrické energie pro ohřev teplé 

vody, která činí 2,2 MWh ročně.

3.3  Výpočet nákladů na vytápění a ohřev TUV
Elektrická energie je do posuzovaného domu dodávána společností ČEZ. Majitel má 

produktovou řadu Comfort,  produkt  Přímotop – distribuční  sazba D45d.  Pro stanovení 

roční spotřeby elektrické energie byly použity sazby ceníku společnosti ČEZ, platného od 

1.1.2011. [ http://www.cez.cz/]

Ceny elektrické energie dle ceníku ČEZ produkt Přímotop D45d

Cena 1 MWh pro dopravu elektřiny včetně DPH:   307,10 Kč/MWh

Cena 1 MWh pro silovou elektřinu včetně DPH: 2069,98 Kč/MWh

Cena 1 MWh bez stálých plateb za jističe celkem:                  2377,08 Kč/MWh  

Výpočtem bylo  zjištěno,  že cena 1MWh je  2377,08 Kč.  Tato hodnota bude dále 

použita pro výpočet ročních nákladů na elektřinu využitou pro vytápění a ohřev teplé vody.
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Náklady na vytápění

Spotřeba elektrické energie na vytápění ročně: 7,125 MWh/rok

Cena 1 MWh: 2377,08 Kč/MWh

Náklady na vytápění za rok celkem:                                         16936,70 Kč/rok  

Výpočtem bylo  zjištěno,  že pro vytápění  objektu je  ročně spotřebována elektřina 

v hodnotě 16936,70 Kč.

Náklady na ohřev TUV

Spotřeba elektrické energie na ohřev TUV ročně: 2,200 MWh/rok

Cena 1 MWh: 2377,08 Kč/MWh

Náklady na ohřev TUV za rok celkem:                                     5229,58 Kč/rok  

Výpočtem bylo zjištěno, že pro ohřev teplé vody v objektu je ročně spotřebována 

elektřina v hodnotě 5229,88 Kč.

Celkové náklady na vytápění a ohřev TUV 

Náklady na vytápění za rok: 16936,70 Kč/rok

Náklady na ohřev TUV:   5229,58 Kč/rok

Náklady na vytápění a ohřev TUV za rok celkem:                  22166,28 Kč/rok  

Součtem nákladů na vytápění a nákladů na ohřev teplé vody byly zjištěny celkové 

roční náklady na elektrickou energii využitou pro vytápění a ohřev teplé vody v rodinném 

domě. Celkové náklady činí 22166,28 Kč. 
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4 Náklady  na  vytápění  obnovitelnými  zdroji  
energie
K vytápění  rodinných  domů  lze  z obnovitelných  zdrojů  energie  použít  sluneční 

energii, energii větru, energii biomasy a geotermální energii. 

V případě  posuzovaného  rodinného  domu  se  majitel  rozhodl  v rámci  programu 

Zelená úsporám nahradit ohřev TUV solárními kolektory, které zároveň slouží i k přitápění 

objektu (viz obr.2). 

Obr. č.2 Detail rodinného domu s instalovanými solárními kolektory

4.1  Základní údaje pro výpočet
Základní technické údaje pro výpočet solárních panelů byly převzaty z projektové 

dokumentace a ze žádosti majitele domu o státní dotaci v rámci programu Zelená úsporám.

______________________________________________________________________
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Základní technické údaje objektu

Typ stavby:       rodinný dům

Počet osob: 4

Obestavěný prostor: 415,42 m3

Objem vzduchu v zóně: 287,71 m3

Celková podlahová plocha: 112,83 m3

Příprava TUV

Spotřeba vody na jednotku: 30 l/os,den

Denní spotřeba teplé vody: 120 l/den

Teplota studené vody tw1: 10 °C

Teplota teplé vody tw2: 55 °C

Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tepelných ztrát: 0,3 %

Přirážka na tepelné ztráty při přípravě TUV ze zásobníku

bez cirkulace: 0,15 %

Vytápění objektu

Tepelná ztráta domu Qz: 4,9 kW

Vnitřní výpočtová teplota tiv: 20 °C

Venkovní výpočtová teplota tev: -15 °C

Energetická náročnost budovy: úsporná

Střední vnitřní teplota v daném měsíci tip: 20 °C

Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy: 5 %

4.2  Výpočet solárních kolektorů
Výpočet  solárních  zisků  ze  solárně  termických  kolektorů  byl  proveden  pomocí 

veřejně přístupného programu na stránkách http://www.zelenausporam.cz/.

Pro přípravu TUV a přitápění byly navrženy 3 sluneční vakuové kolektory typ SCM 

Series – SunEka - solární set ( 20 trubic 1800 mm /58).

______________________________________________________________________
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Parametry solárních kolektorů

Optická účinnost: 0,795

Lineární souč.tepelné ztráty kolektoru a1: 1,985 W/m2K

Kvadratický souč.tepelné ztráty kolektoru a2: 0,0117 W/m2K 2

Počet kolektorů: 3 ks

Plocha absorbéru solárního kolektoru Ak1: 1,603 m2

Celková plocha absorbéru kolektoru: 4,809 m2

Průměrná teplota v solárních kolektorech tm:

pro přípravu TUV a přitápění: 40 °C

Sklon kolektoru: 45°

Azimut kolektoru (jih=0°): 15°

Vyhodnocení

Měrný energetický zisk ze solární soustavy – 100% využití: 502 kWh/m2rok

Celkový energetický zisk ze solární soustavy – 100% využití: 2415 kWh/rok

Měrný energetický zisk ze solární soustavy – reálné využití: 432 kWh/m2rok

Celkový energetický zisk ze solární soustavy – reálné využití: 2076 kWh/rok

Solární pokrytí (podíl solární soustavy): 19 %

Úspora tepla na přípravu TUV za rok: 1930 kWh/rok

Úspora tepla na vytápění za rok: 146 kWh/rok

Závěrečná rekapitulace

Potřeba energie na vytápění bez použití solární soustavy: 7,125 MWh/rok

Úspora tepla na vytápění za rok: 0,146 MWh/rok

Potřeba energie na vytápění za rok při reálném využití

solární soustavy: 6,979 MWh/rok

Potřeba energie na ohřev TUV bez použití solární soustavy: 2,200 MWh/rok

Úspora tepla na ohřev TUV za rok: 1,930 MWh/rok

Potřeba energie na ohřev TUV za rok při reálném využití 

solární soustavy: 0,270 MWh/rok
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4.3  Výpočet nákladů na vytápění a ohřev TUV
Pro  výpočet  nákladů  na  vytápění  a  ohřev  TUV byl  opět  použit  ceník  elektrické 

energie platný od 1.1.2011.[http://www.cez.cz/]

Ceny elektrické energie dle ceníku ČEZ produkt Přímotop D45d

Cena 1 MWh pro dopravu elektřiny včetně DPH:   307,10 Kč/MWh

Cena 1 MWh pro silovou elektřinu včetně DPH: 2069,98 Kč/MWh

Cena 1 MWh bez stálých  plateb za jističe:                              2377,08 Kč/MWh  

Výpočtem bylo  zjištěno,  že cena 1MWh je  2377,08 Kč.  Tato hodnota bude dále 

použita pro výpočet ročních nákladů na elektrickou energii, využitou pro vytápění a ohřev 

teplé vody.

Náklady na vytápění

Spotřeba elektrické energie na vytápění ročně: 6,979 MWh/rok

Cena 1 MWh: 2377,08 Kč/MWh

Náklady na vytápění za rok celkem:                                         16589,64 Kč/rok  

Výpočtem  byly  zjištěny  roční  náklady  na  vytápění  rodinného  domu  elektrickou 

energií při využití solárních kolektorů. Náklady na vytápění činí 16589,64 Kč/rok.

Náklady na ohřev TUV

Spotřeba elektrické energie na ohřev TUV ročně: 0,270 MWh/rok

Cena 1 MWh: 2377,08 Kč/MWh

Náklady na ohřev TUV za rok celkem:                                     641,81 Kč/rok  

Výpočtem  byly  zjištěny  roční  náklady  na  ohřev  teplé  vody  v rodinném  domě 

elektrickou energií při využití solárních kolektorů. Náklady činí 641,81 Kč/rok.

Celkové náklady na vytápění a ohřev TUV 

Náklady na vytápění za rok: 16589,64 Kč/rok

Náklady na ohřev TUV:     641,81 Kč/rok
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Náklady na vytápění a ohřev TUV za rok celkem:                  17231,45 Kč/rok  

Součtem nákladů na vytápění a nákladů na ohřev teplé vody byly zjištěny celkové 

roční náklady na elektrickou energii, využitou pro vytápění a ohřev teplé vody. Celkové 

roční náklady činí 17231,45 Kč/rok.
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5 Porovnání nákladů a vyhodnocení
V předchozích  kapitolách  byly  pomocí  výpočtů  stanoveny náklady na vytápění  a 

ohřev teplé vody jednak při využití tradičních zdrojů, v tomto případě elektrické energie, a 

jednak náklady na vytápění a ohřev teplé vody při využití obnovitelných zdrojů energie, 

konkrétně sluneční energie ze solárních panelů. V této kapitole budou dosažené výsledky 

porovnány a zhodnoceny.

5.1  Porovnání nákladů
K porovnání  nákladů  byly  použity  hodnoty  nákladů  jednotlivých  variant  zjištěné 

výpočty v kapitole č.3 a 4 (viz tabulka č.1).

Tabulka č.1 Náklady jednotlivých variant zdrojů energie

Náklady [Kč]
Tradiční zdroje

energie

Obnovitelné zdroje

energie
Náklady na vytápění

[Kč]
16936,70 16589,64

Náklady na ohřev 

teplé vody [Kč]
5299,58 641,81

Celkové náklady

[Kč]
22166,25 17231,45

Porovnání nákladů na vytápění

Náklady na vytápění tradičními zdroji energie: 16936,70 Kč

Náklady na vytápění obnovitelnými zdroji energie: 16589,64 Kč

Rozdíl mezi náklady jednotlivých způsobů vytápění:                                      347,06 Kč  

Porovnáme-li náklady na vytápění při použití tradičních zdrojů energie a náklady na 

vytápění  při  použití  obnovitelných  zdrojů  energie,  zjistíme,  že  náklady  na  vytápění 

obnovitelnými zdroji jsou nižší. V tomto případě byl zjištěn rozdíl mezi oběma způsoby 
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vytápění,  který  činí  347,06  Kč.  Tento  rozdíl  představuje  úsporu  nákladů  ve  výši  2% 

původních nákladů.

Porovnání nákladů na ohřev teplé vody

Náklady na ohřev teplé vody tradičními zdroji: 5229,58 Kč

Náklady na ohřev teplé vody obnovitelnými zdroji:   641,81 Kč

Rozdíl mezi náklady jednotlivých způsobů ohřevu teplé vody:                 4587,77 Kč  

Porovnáme-li  náklady na ohřev teplé vody při použití  tradičních zdrojů energie a 

náklady na ohřev teplé vody při použití obnovitelných zdrojů energie, zjistíme, že náklady 

na ohřev teplé vody obnovitelnými zdroji energie jsou výrazně nižší. V tomto případě byl 

výpočtem zjištěn rozdíl mezi oběma způsoby ohřevu teplé vody ve výši 4587,77 Kč ročně, 

což představuje úsporu nákladů v hodnotě 86,6% oproti původním nákladům.

Porovnání celkových nákladů 

Celkové náklady při použití tradičních zdrojů: 22166,28 Kč

Celkové náklady při použití obnovitelných zdrojů: 17231,45 Kč

Rozdíl mezi celkovými náklady jednotlivých zdrojů energie:                     4934,83 Kč  

Porovnáme-li celkové náklady na vytápění a ohřev teplé vody při použití tradičních 

zdrojů energie a celkové náklady na vytápění a ohřev teplé vody při využití obnovitelných 

zdrojů  energie,  zjistíme,  že  celkové  náklady  při  využití  obnovitelných  zdrojů  jsou 

podstatně nižší. V tomto případě je výpočtem zjištěn rozdíl v hodnotě 4934,83 Kč ročně, 

který představuje celkovou úsporu nákladů spojených s vytápěním a ohřevem teplé vody 

ve výši 22,3%.
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5.2  Kalkulace investičních nákladů a návratnosti investic
Pro výpočet investičních nákladů spojených s pořízením a montáží solárních panelů 

byly  použity údaje z  rozpočtu,  který  je  součástí  žádosti  majitele  domu o státní  dotaci 

v rámci programu Zelená úsporám.

Rozpočet pro solární vakuový kolektor s kompletním příslušenstvím:

Dodávka: Sluneční vakuový kolektor-20trubic 1800 mmx58 3ks

Akumulační nádrž 300l, nerez, tl.2 mm vnitřní

bivalentní, vnitřní potrubí Cu-2x, izolace polyu-

retanová pěna,opláštění Colorad steel, el.topení- 

2 kW s regulací, přetlakový ventil, teplotní čidlo 1ks

Oběhová čerpací stanice WS II, včetně 2x měření

teploty, přetlakový ventil, samospouštěcí systém 1ks

Řídící stanice SR868C8Q včetně výkonového 

rozvaděče, propojovací kabeláž 1ks

Cena za dodávku celkem 69900 Kč

Montáž: Potrubí nerez DN 16 s předvolací 6110 Kč

Spojovací materiál 2450 Kč

Montáž rozvodů 2940 Kč

Montáž solárních kolektorů      12600 Kč

Montáž rozvodů potrubí 2660 Kč

Montáž zásobníku 3200 Kč

Montáž solární čerpací jednotky+expanzní nádoba 1550 Kč

Spotřební, těsnící+kotvící materiál   880 Kč

Cena za montáž celkem      32390 Kč

Kontrola: Kontrola, uvedení do provozu, seřízení 1550 Kč

 

Celková cena za dodávku, montáž a uvedení do provozu:           103840 Kč  
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Základní  investiční  náklady  na  pořízení  solárních  kolektorů  byly  výpočtem 

stanoveny ve výši 103840 Kč. Majitel domu si v rámci programu Zelená úsporám zažádal 

o státní dotaci, která mu byla přiznána ve výši 80000 Kč.

Celkové investiční náklady na solární panely

Základní investiční náklady na pořízení sol.panelů dle rozpočtu:        103840 Kč

Státní dotace:   80000 Kč

Celkové investiční náklady na solární panely:                                                23840 Kč  

Výpočtem bylo zjištěno, že celkové investiční náklady na pořízení solárních panelů 

při získání státní dotace ve výši 80 000,0 Kč činí 23840 Kč.

Pro výpočet návratnosti investic byl použit vzorec:     DN = K/P

kde     DN…………doba návratnosti

           K…………...kapitálový výdaj neboli vstupní investice 

           P……………peněžní příjem z investice, v tomto případě úspora původních nákladů

Návratnost investic při získání státní dotace

Celkové investiční náklady na solární panely: 23840 Kč

Rozdíl mezi celkovými náklady jednotlivých zdrojů energie - úspora     4934,83 Kč

Návratnost investic při získání státní dotace:      23840/4934,83                   4,8 roku  

Výpočtem bylo zjištěno, že investice na pořízení solárních panelů při získání státní 

dotace v programu Zelená úsporám ve výši 80 000 Kč má návratnost za 4,8 roku.

Pro objektivní posouzení návratnosti investic je nutné zvážit i variantu, kdy majiteli 

domu bude žádost o státní dotaci zamítnuta.

Návratnost investic bez státní dotace

Celkové investiční náklady na solární panely: 103840 Kč

Rozdíl mezi celkovými náklady jednotlivých zdrojů energie - úspora 4934,83 Kč

Návratnost investic bez získání státní dotace:       103840/4934,83                    21 let  
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Výpočtem bylo zjištěno, že v případě, že nebude získána statní dotace na koupi a 

instalaci solárních panelů, investiční náklady se majiteli domu vrátí za 21 let.

5.3   Zhodnocení  dosažených  výsledků  a  návratnosti  
investic

Při porovnání nákladů na vytápění  tradičními  a obnovitelnými zdroji  energie  (viz 

graf  č.1)  bylo  zjištěno,  že  vytápěním  obnovitelnými  zdroji,  v našem  případě  sluneční 

energií  ze  solárních  panelů,  lze  ročně  ušetřit  pouze  347,06  Kč,  což  představuje  2% 

původních ročních nákladů. Vzhledem k tomu, že vstupní investice na pořízení solárních 

panelů činí v případě získání státní dotace 23840 Kč, a v případě zamítnutí státní dotace 

dokonce 103840 Kč, je tato úspora nákladů zanedbatelná. Z těchto důvodů lze usoudit, že 

pořizování solárních panelů jen pro vytápění rodinného domu je zcela nerentabilní.

Náklady na vytápění

0,00 Kč

2 000,00 Kč

4 000,00 Kč

6 000,00 Kč

8 000,00 Kč

10 000,00 Kč

12 000,00 Kč

14 000,00 Kč

16 000,00 Kč

18 000,00 Kč

1

Použití el.energie

Použití sol.panelů

Graf č.1 Porovnání nákladů na vytápění

Při porovnání nákladů na ohřev teplé vody při použití  tradičních a obnovitelných 

zdrojů energie (viz graf č.2) bylo zjištěno, že ohřevem teplé vody obnovitelnými zdroji – 

sluneční energií ze solárních panelů, lze ušetřit 4587,77 Kč, které znamenají 86,6% ročních 

nákladů.  Tato  úspora  nákladů  se  v případě  získání  státní  dotace  jeví  již  jako  velice 

rentabilní.
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Náklady na ohřev vody
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Graf č.2 Porovnání nákladů na ohřev teplé vody

Při  porovnání  celkových  nákladů  na  vytápění  a  ohřev  teplé  vody  s použitím 

tradičních  a  obnovitelných  zdrojů  energie  (viz  graf  č.3)  byla  zjištěna  celková  úspora 

nákladů vynaložených na vytápění a ohřev teplé vody, která činí při využití obnovitelných 

zdrojů 4934,83 Kč ročně a představuje 22,3% původních nákladů. 

Celkové náklady
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Graf č.3 Porovnání celkových nákladů
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Vzhledem k této  roční  úspoře  nákladů se majiteli  domu při  získání  státní  dotace 

v rámci programu Zelená úsporám investiční náklady spojené s pořízením solárních panelů 

vrátí za 4,8 roku. V případě, že by žádost majitele o státní dotaci byla zamítnuta, investiční 

náklady na pořízení solárních panelů by se majiteli  domu vrátily až za 21 let.  Z tohoto 

důvodu je zcela zřejmé, že vstupní investice spojené s pořízením solárních panelů, jsou 

vysoce rentabilní pouze v případě získání státní dotace.
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6 Závěr
Energie. Toto téměř magické slovo je v současné době skloňováno snad ve všech 

pádech a světových jazycích. Hlavním důvodem je hrozící energetická krize. Lidstvo se 

díky neustále se zvyšující spotřebě energie dostalo před závažné rozhodnutí: Jaké zdroje 

energie  využívat,  když  zásoby  tradičních  zdrojů  nejsou  nevyčerpatelné?  Jak  zabránit 

devastaci  životního  prostředí  a  zastavit  globální  oteplování?  Jak skloubit  ekonomickou 

stránku využívání energie a zároveň chránit tuto planetu? Kde najít kompromis?

Jaké zdroje energie  na Zemi  existují  je vysvětleno v úvodní části  této  bakalářské 

práce.  Jsou  zde  vypracovány  charakteristiky  jednotlivých  druhů  energie,  ze  kterých 

vyplývá,  jak vznikly a  k čemu mohou  být  použity.  Tato  práce  je  zaměřena  na využití 

energie pro vytápění a ohřev teplé vody rodinném domě, a z uvedených druhů je patrné, že 

jako zdroj pro vytápění a ohřev teplé vody lze použít jak zdroje neobnovitelné, tak zdroje 

obnovitelné.

Pro posouzení ekonomické výhodnosti použití obou druhů zdroje energie k vytápění 

a ohřevu teplé vody v rodinném domě, byly dále provedeny výpočty nákladů jednotlivých 

variant.  Z tradičních  neobnovitelných  zdrojů  byla  posuzována  elektrická  energie,  a 

z obnovitelných zdrojů byla vybrána energie sluneční.

Při porovnání dosažených výsledků bylo zjištěno, že při vytápění rodinného domu 

solárními panely lze ročně ušetřit pouze 347,06 Kč. Tato úspora představuje 2% původních 

nákladů  na  vytápění  elektrickou  energii.  Z toho  je  patrné,  že  v našich  klimatických 

podmínkách nelze solární panely použít  jako hlavní zdroj  pro vytápění,  ale pouze jako 

zdroj doplňkový. 

Oproti  nákladům  na  vytápění  se  ovšem  náklady  spojené  s ohřevem  teplé  vody 

při využití solárních panelů projevily jako podstatně nižší. Tyto náklady činí 641,81 Kč 

oproti původním nákladům na elektrickou energii ve výši 5229,58 Kč. Získali jsme tak 

úsporu ve výši 4587,77 Kč, což představuje 86,6% ušetřených nákladů. Ohřev teplé vody 

pomocí solárních panelů se proto jeví jako ekonomicky velice výhodný.

V případě  posouzení  celkových  nákladů  pak  bylo  díky  využití  solárních  panelů 

dosaženo celkové úspory ve výši 4934,80 Kč tedy 22,3% v porovnání s původními výdaji 

na vytápění a ohřev teplé vody. Procentuelně se úspora jeví menší, ale z pohledu celkového 
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posouzení vyplývá,  že pořízení solárních panelů na ohřev teplé vody a jako doplňkový 

zdroj vytápění je ekonomicky vysoce rentabilní řešení.

Zároveň s náklady byla posouzena i návratnost vstupních investic majitele domu do 

pořízení a instalace solárních panelů.  V případě,  že majitel  domu získá státní dotaci na 

koupi solárních panelů ve výši 80000,00 Kč, je návratnost investice značně krátkodobá, a 

to již za pouhých 4,8 roku. Při životnosti solárních panelů v délce 20-30 let, lze toto řešení 

ohřevu teplé  vody považovat  po ekonomické a zároveň i  ekologické stránce,  za velmi 

efektivní.  Ovšem  v případě  zamítnutí  žádosti  o  státní  dotaci  se  doba  návratnosti 

investičních  prostředků  značně  prodlužuje,  a  to  až  na  21  let.  Z toho  vyplývá,  že 

nahrazování  ohřevu  teplé  vody  solárními  panely  je  pro  majitele  domu  ekonomicky 

výhodné pouze za předpokladu, že získá státní dotaci.

Na  základě  získaných  výpočtů  a  porovnání  lze  na  otázku,  jaké  zdroje  energie 

bychom  měli  v budoucnu  používat  odpovědět  zcela  jednoznačně.  Z hlediska  ochrany 

životního  prostředí  je  více  než  jasné,  že  obnovitelné  zdroje  energie  jsou  šetrnější. 

Z hlediska  ekonomického  je  patrné,  že  při  využití  obnovitelných  zdrojů  energie  lze 

dosáhnout  značných  úspor.  Navíc  jsou  obnovitelné  zdroje  nevyčerpatelné  a  dá  se 

předpokládat,  že  ceny  technologií  na  jejich  využití  se  budou  v budoucnu  postupně 

snižovat. Největší problém ale spočívá v tom, že v dnešní době jsou vstupní investice pro 

jednotlivce příliš vysoké. Jako vhodné řešení se jeví stálá podpora státu ve formě státních 

dotací,  která  tak  přiměje  členy  naší  společnosti  k postupnému  přechodu  od  tradičních 

zdrojů energie k obnovitelným a k zastavení nejen energetické krize, ale i devastace naší 

planety.
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