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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá zásobováním rodinného domu energií z obnovitelného zdroje. 

V úvodní teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, jejich princip funkce, 

výhody a nevýhody. Dále je zde stručně rozebrána problematika tepelného čerpadla. Praktická část se 

věnuje návrhu systému vytápění pro konkrétní rodinný dům. Návrh se skládá ze tří variant systémů 

vytápění. První dvě varianty jsou systém s tepelným čerpadlem a třetí varianta je vytápění pomocí 

kotle na biomasu. Dále následuje ekonomické zhodnocení jednotlivých systémů. Pomocí 

multikriteriální analýzy je vybrána nejvhodnější varianta systému vytápění. V závěru diplomové práce 

jsou shrnuty poznatky a dosaţené výsledky celé práce. 
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Abstrakt 

 This diploma thesis focuses on the highly discussed theme of power creation from renewable 

resources and its supply to a family house. From the introductory part the reader learns about distinct 

kinds of renewable resources and the ways and principles of harnessing them together with advantages 

and disadvantages of each resource. The heat pump principles are explained in greater detail as well. 

In the practical part of this diploma thesis I take the example of the typical family house and design 

the heating system, which can be used in this house. As the heating system I considered the three most 

commonly used technologies – the heat pump in two distinct variants (soil, air) and biomass furnace. 

The economic analysis of the cost-effectiveness of the each solution is also included and the reader is 

presented with all the information needed to choose from the presented solutions. 
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1 Úvod 

 V dnešní době, kdy ceny energií a zejména energetických surovin strmě rostou, je otázka 

energetické soběstačnosti poměrně zásadním tématem. Výroba elektrické energie a tepla klasickým 

způsobem, tj. spalováním fosilních paliv je z ekonomického hlediska významně ovlivněna dostupností 

daných surovin a vývojem poptávky po nich. Zároveň uhlíková stopa tohoto způsobu výroby energií je 

vysoká, nemluvě o devastaci krajiny spojené s těţbou a zpracováním těchto energetických surovin. 

Z obou výše zmíněných argumentů (ekonomiky a ekologie) vyplývá rostoucí poptávka po 

ekologických a ekonomicky udrţitelných zdrojích energie, které by zároveň byly šetrnější k ţivotnímu 

prostředí.  

Ekologičnost výroby energií, vzhledem k preferencím a podpoře evropských a světových vlád, je 

bezesporu důleţitá, avšak hlavní motivací k přechodu od tradičních paliv a způsobu výroby energií 

k alternativním zdrojům je bezesporu ekonomická stránka problému. Omezíme-li se pouze na vyuţití 

alternativních zdrojů energií v oblasti rezidenčního bydlení, coţ je také hlavním tématem této práce, je 

ekonomická udrţitelnost výroby elektrické energie a tepla klíčová také z důvodu demografického 

vývoje v populaci. Vyuţití některého z alternativních zdrojů energií skýtá moţnost dlouhodobé 

ekonomické udrţitelnosti i v případě významného sníţení příjmu obyvatel domu, zejména ve stáří. 

Z obnovitelných zdrojů, ke kterým patří energie ze slunce, větru, vody, biomasy a země, se v této práci 

soustředím zejména na výrobu energie z biomasy a země pomocí tepelného čerpadla, při čemţ 

v dnešní době jsou tyto způsoby nejvyuţívanější. Dané způsoby výroby tepelné energie jsou v této 

práci rozebrány jak po stránce teoretické, tak i praktické. V rámci praktické části se snaţím o 

objektivní srovnání těchto způsobu výroby energie z pohledu nákladu na pořízení zařízení, nákladů na 

provoz a efektivity výroby energie tak, aby i problematiky neznalý zájemce o alternativní výrobu tepla 

ve svém domě byl schopen určit který z těchto způsobů je pro něj nejvýhodnější a ekonomicky 

nejefektivnější. 

Výstupem této práce jsou jednak konkrétní kalkulace pořízení a provozu daných zařízení v konkrétním 

domě pro čtyřčlennou rodinu. Kalkulace jsou vypracovány na základě reálných informací od firem 

pohybujících se v oboru obnovitelných zdrojů po řadu let, díky čemuţ jsou velmi přesným odhadem 

nákladů u nejtypičtějších řešení v dané oblasti. Navíc jsou tyto kalkulace doplněné o grafickou 

interpretací nasbíraných dat, coţ činí daný výstup čitelnější a uţivatelsky přívětivější. Jedná se tak o 

cenný zdroj informací pro velkou část obyvatelstva.  
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2 Druhy obnovitelných zdrojů energie 

2.1 Energie slunce 

 

 Slunce je největším a nevyčerpatelným zdrojem energie. Mnoţství sluneční energie dopadající na 

zemský povrch by současnou spotřebu pokrylo 6000 krát.  

V součastné době je nejrychleji se rozvíjející technologií na výrobu energie. Nyní vyuţíváme přeměnu 

slunečního záření na teplo (termální systémy) nebo přeměnu na elektrickou energii (fotovoltaické 

panely). 

 

2.1.2 Dostupnost solární energie 

 

 Solární energie je dostupná na Zemi prakticky všude, avšak jsou zde rozdíly mezi jednotlivými 

lokalitami. Faktory, které ovlivní mnoţství získané energie ze slunečního záření jsou: 

 

 - zeměpisná šířka: nejideálnější podmínky jsou v oblastech rovníku, naopak u pólů jsou 

nejhorší. 

 

 - roční období: v zimě je den kratší a slunce je na obloze nízko, zisk solárních zařízení je tedy 

velmi omezen. V letním období je situace opačná. 

 

 - místní klimatické podmínky: zde je především uvaţován vliv oblačnosti. Oblačnost způsobuje 

rozptyl světla. Za jasné oblohy dopadá na Zemi přibliţně 75% slunečního záření, ale při zataţené 

obloze je to pouze pod 15%.   

 

 - sklon a orientace plochy, na niţ sluneční záření dopadá: maximální výkon získáme na ploše, 

která je kolmá k dopadajícím paprskům. V praxi se instaluji fotovoltaické panely se sklonem 30° aţ 

40° k jihu, v zimním období je ideální sklon 60° k jihu. V letním období je mnoţství získané energie 

větší, neţ v zimním období. [1] 
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Obr. 1 Energetická bilance Země – průchod záření atmosférou [2] 

 

2.1.3 Základní typy fotovoltaických článků 

 

Solární panely můţeme rozdělit do čtyř generací: 

 

- První generace: Jedná se o články, které jsou vyrobeny z destiček monokrystalického křemíku. 

Tento typ má poměrně vysokou účinnost (v sériové výrobě 16 aţ 19%, speciální struktury aţ 

24%) a dlouhodobou stabilitu výkonu. Nevýhodou je relativně drahá výroba, protoţe je velká 

spotřeba velmi čistého, a tedy drahého křemíku. 

 

- Druhá generace: Základním impulzem pro rozvoj těchto článků byla především snaha o 

sníţení nákladů a úsporu křemíku. Vyuţívají se zde tenkovrstvé články z polykrystalického 

mikrokrystalického nebo amorfního křemíku. Na podloţku ze skla, plastu nebo textilie se 

nanáší tenká polovodičová vrstva křemíku. Nevýhodou je zde daleko niţší účinnost okolo 

10%, ale dokáţou lépe zpracovat difúzní světlo. 

 

- Třetí generace: Zde se jiţ nevyuţívá klasický P-N přechod, a k separaci nábojů se pouţívají 

jiné metody a materiály neţ polovodiče. Jsou to například fotochemické články. Uplatňují se 

především nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček. Výhodou těchto struktur je 

moţnost cíleně ovlivňovat optické i elektrické vlastnosti. V praxi se tato generace článků 

neuplatnila, z důvodu nízké účinnosti a malou ţivotnosti. 
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- Čtvrtá generace: Skládá se z jednotlivých vrstev fotovoltaických článků, které jsou schopny 

vyuţívat širokou část slunečního spektra. Kaţdá vrstva můţe vyuţit pouze určitý rozsah 

vlnových délek. Záření, které nemůţe vyuţít, propustí to hlubších vrstev, kde je vyuţito. 

 

Fotovoltaické články jsou velmi citlivé, lehce se rozbijí a vlivem vlhka korodují. Z tohoto důvodu 

musí být chráněny krytem. Články se ukládají do plastu mezi vrchní skleněný kryt a plastovou fólii na 

zadní straně. Vyuţívá se dvou tenkých fólií z etylenvinylaceátu (EVA). Při teplotě 100°C se spojují 

články se sklem. Tento postup nazýváme laminování. Laminát chrání články před vnějšími vlivy, 

především vlhkosti. 

 

 

Obr. 2 Základní konstrukce fotovoltaického panelu [3] 

 

2.1.4 Princip funkce 

 

 Dopadem slunečního záření na kov se uvolňují elektrony a zanechají po sobě kladný náboj-díru. 

Jestli je energie záření dostatečná, tak elektron vylétne z povrchu, coţ je neţádoucí. Pokud však 

elektron zůstane v kovu, je velmi rychle přitahován k díře, která po něm zbyla, a veškerá energie se 

přemění na tepelnou energii. Je zapotřebí oddělit od sebe elektrony a díry, tak aby elektrony neţ 

zapadnou do děr prošly obvodem, a vykonaly práci ve spotřebiči. Toto oddělení se lépe realizuje 

v polovodiči neţ v kovech.  

V polovodičích nejsou volné elektrony, ale relativně snadno tam mohou vzniknout. Oddělení 

elektronů a děr je realizováno P-N přechodem. Tento přechod vzniká difúzí materiálu typu P do 

materiálu typu N. Materiál typu P rovnoměrně pronikne do materiálu typu N. Vodivost se výrazně 

změní, jestli křemík obsahuje příměsi. Křemík můţeme dopovat fosforem, nebo borem. Fosfor má ve 

valenční sféře 5 elektronů, ale ve vazbách s okolními atomy křemíku se mohou uplatnit pouze 4 

elektrony. Vznikne polovodič typu N. Bor obsahuje ve valenční sféře pouze 3 elektrony a tím vznikne 

polovodič typu P.[4] 
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Obr. 3 Schéma fotovoltaického článku [5] 

 

Osvětlením článku sena přechodu P-N vytvoří elektrické napětí dosahující hodnot 0,5 V (u 

křemíkových článků). Připojením spotřebiče k článku začnou se kladné a záporné náboje vyrovnávat a 

obvodem začne procházet elektrický proud. S velikostí článku roste proud, ale napětí zůstává 

konstantní. Je-li zapotřebí dosáhnout vyššího napětí, zapojují se články do série. 

 

 

Obr. 4 Fotovoltaický článek, modul a panel [6] 

 

2.1.5 Typy fotovoltaických systémů 

 

Solární fotovoltaické systémy můţeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 

1) Systémy připojené k elektrické rozvodné síti (dodávající elektrickou energii do sítě), obvykle 

se pouţívá výraz „síťový systém“, v angličtině „Grid-on“ 

 

2) Systémy bez připojení k elektrické rozvodné síti, tj. „autonomní systém“, v angličtině „Grid-

off“. 
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V některých případech se pouţívá kombinace obou systémů, tzv. „hybridní systém“, který můţe podle 

potřeby dodávat elektrickou energii do sítě nebo pracovat naprosto nezávisle.[4] 

 

2.1.5.1 Ostrovní systém 

 

 Jedná se o autonomní systém zajišťující dodávku elektrické energie bez připojení k distribuční 

síti.  

Ne vţdy je totiţ moţné zajistit dodávku elektrické energie přímo z distribuční sítě. V ČR situace můţe 

nastat na odlehlých chatách, zahradních domcích, atd. Zde by náklady na přípojku byly neúnosně 

vysoké a neodpovídali by získanému uţitku. Tento systém se vyplatí v případě, ţe by bylo nutné 

vybudovat přípojku na vzdálenost delší neţ 500 metrů. 

Při budování ostrovního systému je zapotřebí dbát také na spotřebu energie, především je vhodné volit 

odpovídající spotřebiče, které fungují na stejnosměrný proud. Týká se to především menších aplikací, 

do 0,5 kWp. Tento proud ale lze pomocí napěťového měniče transformovat na střídavý, coţ uţ 

navyšuje investici do systému. Spotřebiče by měly být voleny s ohledem na úspornost. 

Celý systém musí být vybaven akumulátory, které uloţí energii na dobu, kdy slunce nesvítí, a 

regulačním systémem zajišťující správné nabíjení a vybíjení. Obvykle záloha z těchto akumulátoru 

měla pokrýt tři dny provozu. 

 

2.1.5.2 Systém s přímým napájením 

 

 Jedná se pouze o propojení solárního panelu a spotřebiče přes regulátor napětí. Této varianty 

vyuţíváme v případech, kdy je zařízení funkční pouze po dobu dostatečné intenzity slunečního záření, 

např. při čerpání vody pro závlahu. 

 

 

Obr. 5 Systém s přímým napájením [7] 
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2.1.5.3 Systém s akumulací elektrické energie 

 

 Tato varianta nachází vyuţití v případech, kdy potřeba elektrické energie je i v době bez 

slunečního záření. Z tohoto důvodu tento systém obsahuje speciální akumulátorové baterie, 

konstruované pro pomalé nabíjení i vybíjení. Automobilové baterie nejsou vhodné, protoţe jsou 

konstruovány pro vysoký proud za krátký časový úsek. Optimální nabíjení a vybíjení je zajištěno 

regulátorem dobíjení. Můţeme zde připojit spotřebiče napájené stejnosměrným proudem. Napětí 

systému bývá 12 V nebo 24 V. Běţné síťové spotřebiče 230V/50Hz jsou napájeny přes napěťový 

střídač. 

 

 

Obr. 6 Systém s akumulací elektrické energie (12/24V) [7] 

 

 

Obr. 7 Systém s akumulací elektrické energie (12V i 230V) [7] 

 

 

 



- 8 - 

 

2.1.5.4 Hybridní ostrovní systém 

 

 Tento systém se vyuţívá především tam, kde je nutno zabezpečit celoroční provoz a kde je občas 

pouţíváno zařízení s vysokým příkonem. V zimních měsících je moţné získat z fotovoltaických 

panelů podstatně méně elektrické energie neţ v letních měsících. Proto je zapotřebí navrhovat systém 

na zimní provoz, coţ má za následek zvýšení instalovaného příkonu a taktéţ zvýšení investice do 

systému. Výhodnou alternativou se stává rozšíření systému o doplňkový zdroj elektrické energie, který 

pokryje potřebu elektrické energie v obdobích s nedostatečným slunečním svitem. Takovým zdrojem 

můţe být větrná elektrárna. 

 

 

Obr. 8 Hybridní systém s akumulací elektrické energie (12V i 230V) [7] 

 

2.1.5.5 Systém připojený na síť 

 

 Jedná se o systém připojený na rozvodnou síť. Zde uţ není potřeba akumulátoru, protoţe 

vyrobený proud je průběţně dodáván do elektrické sítě přes měnič, který vytvoří ze stejnosměrného 

napětí 12 nebo 24V střídavé napětí 230V a frekvenci 50Hz.  

Tyto systémy nejsou vzhledem k relativně kvalitní síti a stálosti dodávek elektřiny instalovány 

z důvodu nedostatku elektrické energie. Jedním z motivů je ekologický přínos fotovoltaického 

systému, který při výrobě této elektrické energie nevypouští ţádný oxid uhličitý. Hlavním motivem je 

však zisk, který můţe z takové investice vyplynout. 

Systémy připojené na síť jsou zpravidla budovány na rodinných domech, nebo v průmyslových 

objektech. Takto vyrobená elektrická energie je buďto spotřebována přímo v daném objektu a 

přebytky jsou prodány do distribuční sítě. Jsou i systémy, které veškerou vyrobenou energii prodají do 

distribuční sítě za výkupní cenu. Ta je poskytována na základě zákona o podpoře výroby elektřiny 
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z obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005 Sb. Výši výkupní ceny stanovuje kaţdoročně Energetický 

regulační úřad. Navíc je pro instalované fotovoltaické zařízení poskytnuta garance stabilní výkupní 

ceny po dobu dvaceti let od uvedení do provozu. 

 

2.1.5.6 Systém vlastní spotřeby a prodeje přebytků 

 

Jedná se o velmi výhodnou variantu, protoţe v případě vlastní spotřeby nenakupujeme elektrickou 

energii z distribuční sítě a naopak inkasujeme od provozovatele distribuční sítě tzv. zelený bonus za 

výrobu elektřiny „čistým“ způsobem. Tento zelený bonus je platný pro systémy uvedené do provozu 

po 1.1.2011, a dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 činí 6,50 Kč/kWh bez DPH 

pro systémy s instalovaným výkonem do 30kW. Částka je garantována po dobu dvaceti let od uvedení 

systému do provozu. 

Systém v této konfiguraci obsahuje fotovoltaické panely připojené na napěťový měnič a zvláštní 

elektroměr pro odpočet energie vyrobené fotovoltaikou. Celý tento okruh je připojen na samostatný 

jistič a přepěťovou ochranu do rozvaděče. Celý tento systém je připojen za rozvaděčem (z pohledu 

distribuční společnosti), je tedy moţné dodávat energii spotřebičům v objektu a v případě přebytků 

přes hlavní elektroměr předávat do distribuční sítě. 

 

 

Obr. 9 Systém pro vlastní spotřebu a prodej přebytků do distribuční sítě [8] 
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2.1.5.7 Systém pro výhradní prodej elektrické energie 

 

Tento systém produkuje elektrickou energii výhradně pro výkup. Obsahuje fotovoltaické panely 

připojené na napěťový měnič a elektroměr pro odpočet energie vyrobené fotovoltaikou. Okruh je pak 

dále přes jistič a přepěťovou ochranu připojen před hlavní elektroměr v objektu (z pohledu distribuční 

společnosti). [21] 

 

 

Obr. 10 Systém pro výhradní prodej elektrické energie do distribuční sítě [8] 

 

2.2 Energie větru 

 Na rovník dopadá větší mnoţství energie, neţ se vyzáří zpět do kosmu. Na pólech je situace 

opačná, více sluneční energie se vyzáří do kosmu, neţ se získá ze Slunce. Obrovská celosvětová 

cirkulace vzduchu odvádí teplo z rovníku k pólům. Vznikají tak Hadleyovy cirkulační buňky. Vlivem 

rotace Země se toto proudění odklání. Vznikají tak rovnoměrné větrné proudy, které se nazývají 

severovýchodní a jihovýchodní pasáty. Pohyb větru ovlivňují místní vlivy, např. tlaková výše, tlaková 

níţe, zdali se jedná o pevninu, či moře. Ve dne se vzduch nad pevninou se daleko rychleji ohřeje neţ 

nad mořem. V noci je situace opačná. 

 

Obr. 11 Schéma globální atmosférické cirkulace [9] 
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Největší zdroj větrné energie se nachází nad mořem, kde nejsou překáţky, které by vítr brzdily. 

Naopak na pevnině je spousta nerovností, kde vítr ztrácí svojí rychlost. Abychom získali energii 

srovnatelnou s energii získanou nad mořem, musíme vystoupit do větších výšek, nebo uţít větší 

plochu. V několikasetmetrových výškách je vliv země takřka zanedbatelný. Vyuţití větrné energie 

klesá s rostoucí vzdálenosti od moře. Ve vnitrozemí jsou vhodné lokality především na vrcholcích 

kopců a hor. 

 

2.2.1 Vyuţití větru 

 

Obr. 12 Větrná elektrárna[10] 

 Síly větru se vyuţívalo jiţ v minulosti, např. jako pohonu. Jedná se o velmi nestabilní zdroj 

energie a je nepředvídatelný. Jeho směr a rychlost se neustále mění. Výkon větru roste s třetí 

mocninou rychlosti větru, tzn. ţe výkon větru se zvětší osmkrát, jestliţe jeho rychlost stoupne na 

dvojnásobek. [11] 

Výkon větru: 

 

                                      (1) 

 

Z této rovnice vyplývá, ţe výkon větru je funkcí rychlosti proudění  , hustoty vzduchu   a velikosti 

průtočné plochy  . Rychlost proudění větru   se udává ve stupních Beaufortovy stupnice, kde kaţdá 

větrná situace má určitý stupeň (viz příloha 1). 

Moderní větrné elektrárny vyuţívají pouze část energie větru. Nelze tedy dosáhnout 100% přeměny 

kinetické energie větru na energii mechanickou, protoţe by to znamenalo úplné zastavení proudění 

větru přes turbínu. Maximální výkon lze získat z větru tehdy, kdyţ se jeho původní rychlost sníţí na 

třetinu, získáme tím 59,3% vyuţitelného výkonu. Této hodnotě se říká Betzův výkonnostní koeficient. 

Reálně však mají nejlepší větrné elektrárny účinnost kolem 45%. 
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2.2.2 Rozdělení větrných elektráren 

 

Podle velikosti výkonu můţeme elektrárny rozdělit na: 

 

a) Mikroelektrárny - povaţujeme elektrárny s turbínou, která má nominální výkon menší neţ 2,5 

kW a s průměrem vrtulí od 0,5m do 3m. Jsou to zařízení určená pro dobíjení baterií. Takto 

nahromaděnou energii můţeme vyuţít například k osvětlení, nebo drobných spotřebičů. 

 

b) Malé elektrárny - jedná se o zařízení s nominálním výkonem v rozsahu 2,5 kW aţ 10 kW, 

s průměrem vrtulí od 3m do 8m. Slouţí pro vytápění domů, ohřev vody, atd. 

 

c) Středně velké elektrárny - s nominálním výkonem v rozsahu 60 kW aţ 750 kW, průměr vrtule 

se pohybuje od 16m do 45m. 

 

d) Velké větrné elektrárny - jedná se o elektrárny s výkonem turbíny v rozsahu 750 kW aţ 6400 

kW, průměr vrtule je od 45m do 128m. Elektrárny takovýchto výkonů dodávají elektrickou 

energii do distribuční sítě. [12] 

 

 

Rozdělení podle aerodynamického principu chodu motoru: 

 

a) Odporové -elektrárny pouze s kolmou osou na směr větru. Pracují na vztlakovém principu. 

Rotor uvádí do rotačního pohybu vítr, který se opírá o lopatky, a ty mu kladou odpor.  

 

b) Vztlakové – vítr obtéká lopatky, které mají profil letecké vrtule. Elektrárny mají obvykle 3 

listy, ale existují také typy s dvěma nebo jedním listem. 

 

Rozdělení podle typu rotoru: 

 

S horizontální osou rotace: 

 

a) Lopatková kola – pomaloběţná zařízení. Počet lopatek bývá 12 aţ 24. Průměr lopatkového 

kola je aţ 8m. Účinnost je 20-43%. Vyuţití nachází například pro čerpání vody ze studní. 

 

b) Větrné vrtule – má nejvyšší dosaţitelnou účinnost 45%. Jedná se o rychloběţný typ motoru. 

V praxi se převáţně vyuţívá třílistých rotorů. 
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S vertikální osou rotace 

 

a) Darrierův rotor - účinnost dosahuje aţ 38%. Skládá se z dvou a více křídel, která rotují kolem 

vertikální osy. 

 

b) Savoniův rotor – můţeme dosáhnout účinnosti aţ 30%. Rotor se skládá z dvou přesazených 

válcových ploch. Odpor vyduté části je 4x vyšší neţ odpor části vypuklé a tím dochází 

k rotaci. 

 

2.2.3 Konstrukce a komponenty větrné elektrárny 

 

 

Obr. 13 Schéma gondoly bez převodovky [13] 

Rotor 

 

 Nejčastěji se skládá ze tří listů upevněných do náboje, který tvoří střed rotoru. Základní funkce je 

přeměna pohybové energie větru na mechanickou energii - rotaci, která se přesouvá do navazujících 

částí gondoly aţ ke generátoru. Pokud je elektrárna vybavena převodovkou, tak je náboj rotoru 

připevněný k hřídeli převodovky. Jestliţe elektrárna převodovkou vybavena není, tak je energie 

vyráběna přímo v generátoru. 

 

Lopatky rotoru 

 

 Základní prvek, který odebírá větru energii. Musejí mít specifický tvar, který má v řezu 

aerodynamický profil. Obtékání větru okolo těchto listů způsobuje vztlak a tím rotační pohyb rotoru. 
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Generátor 

 

 Generátor je točivý stroj, který přeměňuje pomocí elektromagnetické indukce energii 

mechanickou na energii elektrickou. Synchronní (alternátor) vytváří střídavé elektromagnetické pole a 

tím i střídavý proud, naopak generátory stejnosměrné (dynamo) vytváří stejnosměrné 

elektromagnetické pole a tím i stejnosměrný proud, vyuţíváme ho především pro dobíjení 

akumulátoru. Synchronní generátory jsou vhodné především pro velké větrné elektrárny. Mají velkou 

účinnost a jsou schopné pracovat i při nízkých otáčkách, proto je můţeme vyuţít v širokém rozsahu 

rychlostí větru. 

 

Převodovka 

 

 Jedná se o velmi namáhanou součást VTE, protoţe zatíţení rotoru je kolísavé. V některých 

případech mohou být rázy aţ několikanásobně vyšší neţ standardní provozní zatíţení. Musí pracovat 

v rozmezí teplot -40°C aţ +45°C. Přizpůsobuje rychlost otáček rotoru pro potřeby elektrického 

generátoru. U malých výkonů do 50 kW, kde se otáčky pohybují od 40 do 80 ot/min se vyuţívá 

převodový poměr cca 1:12 – 1:25. U výkonů nad 500 kW se pohybují otáčky v rozmezí 5 – 20 ot/min 

jsou převodové poměry v rozmezí 1:70 aţ 1:200. Nevýhodou je niţší odolnost vůči okolnímu prostředí 

a také hlučnost ozubeného soukolí. Pro omezení hlučnosti bývají kola kalena, cementována a 

nitridována a poté se povrch zubů zbrousí. Výhodou je však spolehlivost a vysoká účinnost. 

 

Brzda 

 

 Jedná se o mechanismus, který slouţí k odstavení rotoru při poruše, nebo například při vysoké 

rychlosti větru a tím zajišťuje větší vlastní bezpečnost elektrárny. Je umístěna před nebo za 

převodovkou. Brzdu můţeme ovládat buďto mechanicky, hydraulicky, nebo elektricky. 

 

Stoţár 

 

 Stoţár musí být dostatečně vysoký, aby vynesl turbínu aţ nad přízemní pásmo větrných 

turbulencí, a také musí být dostatečně silný, aby odolal hmotnosti celého ústrojí, rotorovým listům a 

v neposlední řade i síle větru. Výška stoţáru se v dnešní době standardně pohybu od 40 do 110m. 

Existují ale i vyšší a niţší aplikace. Nejniţší výška stoţáru je taková, aby nebylo moţné dosáhnout na 

rotor napřaţenou paţí. Nejrozšířenější typy stoţárů jsou ocelové tubusové stoţáry, které jsou 

smontované ze segmentů o délce 20m. Při výškách nad 100m se vyplatí výstavba příhradového 

stoţáru. Zajímavá varianta je také stavba betonových stoţárů. Jedná se o případy, kde se staví více 

elektráren. Betonové prefabrikáty se montují aţ na místě do skruţí. Pevnost je dána ocelovými lany, 

která vedou dutinami ve skruţích od vrcholu stoţáru aţ k patě. [14] 
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2.2.4 Výběr lokality 

 

 Nejpříznivější podmínky jsou na pobřeţí moře, nebo ve vyšších nadmořských výškách. Zde můţe 

v zimě vznikat problém s námrazou, která svou tíhou narušuje vyváţenost rotoru a při pádu můţe 

ohrozit své okolí. Většina větrných elektráren začíná vyrábět elektrickou energii uţ při rychlostech 4 

aţ 5 m/s a maximálního výkonu dosáhneme při rychlostech okolo 15 m/s. Pokud je rychlost vyšší, tak 

se turbína zabrzdí a lopatky se nasměrují, aby kladly větru nejmenší odpor. V obydlených oblastech 

nastává další problém a to je hluk a vizuální znečištění krajiny. Nejdůleţitější faktor je však průměrná 

rychlost větru v dané oblasti. Na obr. 14 je vyznačena mapa s vyznačenou průměrnou rychlostí větru 

na území ČR ve výšce 100 m nad povrchem. Rychlost větru s výškou nad povrchem roste přibliţně 

exponenciálně, proto je tedy nutné z této rychlosti vypočítat skutečnou průměrnou rychlost větru ve 

výšce osy čepu rotoru podle následujícího vztahu: 

 

   
    

  
  

  
                       (2) 

kde: 

   
  rychlost větru v poţadované výšce.[m/s] 

   
  rychlost větru ve výšce, v které byla hodnota rychlosti naměřena.[m/s] 

    výška, ve které chceme znát rychlost větru    
[m] 

    výška měření rychlosti    
[m] 

a   exponent, jehoţ velikost se odvozuje od typu krajiny – třídy drsnosti zemského povrchu.[-] 

Tab. 1  Třída drsnosti jednotlivých povrchů 

Třída drsnosti Charakter krajiny Exponent a [-] 

0 Otevřené pobřeţí bez jakýkoliv překáţek s větrem směřujícím k pobřeţí 0,12 

1 Otevřená krajina s ojedinělými volně stojícími keři a stromy 0,15 

2 Zemědělská krajina s rozptýlenými budovami a křovinami 0,18 

3 Uzavřená krajina s porostem stromů, mnoha křovinami a sousedícími budovami 0,24 

 

Před konečným výběrem dané lokality se provádí minimálně roční měření rychlosti větru. Poté se 

vypočte předpokládané mnoţství vyrobené elektrické energie pomocí četnosti větru a výkonové 

křivky dané větrné elektrárny.  Z toho vypočteme vyuţitý instalovaný výkon elektrárny. Jedná se o 

poměr předpokládané roční výroby k mnoţství vyrobené elektrické energie za rok. [15] 
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Obr. 14 Mapa průměrné rychlosti větru v m/s ve výšce100m [16] 

 

2.3 Energie vody 

 

Vodní elektrárny přeměňují potenciální energii vody na elektrickou energii. Tato energie 

z vodních toků patří k nejstarším zdrojům vůbec. V minulosti se vyuţívala k dopravě, pohonu 

mechanismů (např. mlýnů, pil). Dnes se však tento způsob vyuţití neaplikuje. Vodní síla dokáţe 

vyrobit proud prakticky zadarmo, ale bohuţel investiční náklady jsou vysoké a přírodní poměry 

v České republice nejsou ideální. 

 

Hlavní význam vodních zdrojů nespočívá v objemu vyrobené energie, ale ve specifických vlastnostech 

provozu. Tyto elektrárny době reagují na aktuální spotřebu elektrické energie v soustavě, tudíţ se 

nejvíce vyuţívají v době špičkové spotřeby. Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní 

hráze a strojovny obsahující vodní turbíny a alternátory. 

 

Vodní elektrárny můţeme rozdělit na: 

 

a) akumulační elektrárny (velké vodní elektrárny, nad 10 kW) - k pohonu turbín vyuţívají 

vody nahromaděné především v umělých vodních nádrţích. 

 

b)průtokové elektrárny (malé vodní elektrárny, do 10 kW) – nejčastěji se budují v rovinných 

oblastech, kde lze vodní tok přehradit jen nízkými jezy, a z hlediska mnoţství vyráběné energie mají 

místní význam.  
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c) přečerpávací elektrárny - jejich činnost lze stručněji popsat takto: elektrická energie roztáčí 

rotor alternátoru, alternátor pohání čerpadlo, čerpadlo přečerpává vodu do výše poloţené nádrţe, v 

době zvýšené spotřeby elektrické energie se z naplněné nádrţe vypouští zpět na turbínu, turbína 

pohání alternátor a alternátor vyrábí znovu elektrickou energii. V pracovní době je spotřeba vyšší, v 

noční době naopak niţší. Elektrickou energii nelze hromadit, ani nemůţeme vytvářet její zásoby. A 

právě této přebytečné elektrické energie vyuţíváme v přečerpávání vody do nádrţí. V době zvýšené 

spotřeby naopak vyuţíváme nahromaděné potenciální energie vody k výrobě elektrické energie. 

 

2.3.1 Princip fungování vodní elektrárny 

 

Voda, která přitéká přívodním kanálem roztáčí turbínu. Turbína je na společné hřídeli 

s generátorem elektrické energie a tvoří tzv. turbogenerátor. Mechanická energie vody se na základě 

elektromagnetické indukce mění na elektrickou energii, která se transformuje a odvádí do místa 

spotřeby. 

 

Obr. 15 Řez vodní elektrárnou [17] 

 

2.3.2 Perspektivy a potenciál rozvoje 

 

Mezi obnovitelnými zdroji energie je vyuţití vodní energie nejpokročilejší. Průmyslově vyspělé 

země svůj disponibilní potenciál jiţ vyuţívají nebo jej mají alespoň zmapovaný. Velké nové investice 

přicházejí v úvahu zejména v rozvojových a nových průmyslových zemích. Celkovou světovou 

výrobu elektrické energie z klasických průtočných a akumulačních elektráren by bylo moţno nanejvýš 
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zdvojnásobit. Tím by se mohl v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit jejich podíl na celosvětovém 

zásobování elektrickou energií. 

 

2.4 Energie z biomasy 

 

Biomasa je hmota organického původu (rostlinná či ţivočišná). V energetice se nejčastěji jedná o 

dřevo a dřevní odpad, slámu a různé zemědělské zbytky. Biomasu můţeme rozdělit do dvou kategorií, 

suchou a mokrou. Základní technologie se taktéţ dělí na suché (termochemická přeměna) a mokré 

procesy (biochemická přeměna). Suché procesy jsou spalování, zplyňování, pyrolýza. Mokré procesy 

zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku.  

Zvláštní podskupina je potom lisování olejů a jejich následná úprava, coţ je v podstatě mechanicko-

chemická přeměna, např. výroba bionafty. 

2.4.1 Spalování a zplyňování biomasy 

 

 Působením vysokých teplot se uvolňují ze suché biomasy hořlavé plynné sloţky, tzv. dřevoplyn. 

Za přítomnosti vzduchu dojde k hoření, jedná se o prosté spalování. Pokud se jedná o zahřívání bez 

přístupu vzduchu, odvádí se dřevoplyn do spalovacího prostoru. Tam se spaluje obdobně jako jiná 

plynná paliva. Část vzniklého tepla se vyuţívá na zplyňování další biomasy. 

Zařízení na zplyňování biomasy se dnes pouţívají čím dál více. Výhodou je zde snadná regulace 

výkonu, niţší emise a vyšší účinnost. Na první pohled se neliší od běţných spalovacích zařízení. 

Biomasa je sloţité palivo, protoţe podíl částí zplyňovaných při spalování je velmi vysoký. U dřeva je 

to 70%, u slámy 80%. Vzniklé plyny při spalování mají různou spalovací teplotu, proto se také stává, 

ţe hoří jen část paliva. Podmínkou pro dobré spalování je vysoká teplota a účinné směšování 

s kyslíkem, a v neposlední řadě dostatek prostoru pro to, aby všechny plyny dobře hořely a nestávalo 

se, ţe budou hořet aţ v komíně. 

 

2.4.2 Výhřevnost biomasy 

 

Je známo, ţe výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či 

rostliny, ale také i s vlhkostí. Při spalování se voda vypaří. K tomuto odpaření je potřeba energie, která 

rovněţ pochází ze dřeva, a tudíţ dochází s poklesu hodnoty výhřevnosti. 

Sušením dřevní hmoty pod přístřeškem sníţíme obsah vody na 12 aţ 20%. Obsah vody ve dřevě, které 

se vysouší v uzavřených prostorech můţe klesnout aţ na 10%. Obsah energie v 1kg dřeva s nulovým 
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obsahem vody je zhruba 5,2 kWh. V praxi nelze vysušit dřevo úplně, proto je nutné počítat 

s energetickým obsahem 4,3 aţ 4,5 kWh z 1kg dřeva. 

 

2.4.3 Spalovací zařízení biomasy 

 

Biomasa nejčastěji ve formě dřevní štěpky se ve velkém spaluje v klasických elektrárnách ve 

fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro průmyslové aplikace nebo systémy 

centrálního zásobování teplem se pouţívají kotle nad 100 kW spalující také dřevní štěpku nebo balíky 

slámy. Často jsou vybaveny automatickým přikládáním paliva a dokáţou spalovat i méně kvalitní a 

vlhčí biomasu. Někdy tato zařízení vyuţívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. 

Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, ţe se palivo nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn 

spaluje. Takový systém umoţňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s plynovými kotli. Kotle spalují 

nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním 

odpadem. V zahraničí si získávají oblibu lisované pilinové pelety, které umoţňují bezobsluţný provoz 

kotle a komfortní dopravu a skladování. Dřevo se dále spaluje i v cihlových pecích, kachlových nebo 

kovových kamnech. Výhodou kamen je, ţe se rychle rozehřejí. Jejich účinnost závisí na konstrukci i 

na uţivateli. Některá moderní kamna mají také vestavěnou topnou vloţku, takţe pracují zároveň i jako 

kotel ústředního vytápění. 

2.4.4 Bioplyn 

 

V uzavřených nádrţích bez přístupu kyslíku pří rozpadu organických látek jakou je hnůj, zelené 

rostliny nebo kal z čističek vzniká bioplyn. Ze zemědělských odpadů vyuţíváme zejména slámu, 

zbytky potravin, stonky kukuřice, bramborovou nať a další. Lze zpracovávat i slámu, piliny, či jiný 

odpad, ale proces je pomalejší. Tyto bioplynové zařízení jsou moderní a ekologická zařízení, které 

zpracovávají širokou skálu materiálu nebo odpadů organického původu. U některých bioplynových 

stanic je účinnost přeměny energie aţ 95%, ale 1/3 této energie je potřeba pro vlastní spotřebu. 

V bioplynovém zařízení se zahřívá biomasa na provozní teplotu, která je pro mezofilní bakterie 37-43 

°C a pro termofilní 50-60°C. Princip vyvíjení bioplynu je jednoduchý, ale je zapotřebí dodrţovat 

bezpečnostní normy, a tím se zařízení stávají sloţitějšími a draţšími. Větší bioplynové stanice jsou 

ekonomicky rentabilnější neţ malé jednotky. 
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2.4.5 Biomasa, NOX a CO2 

 

Ihned po vodíku je dřevo, či sláma ekologicky nejpřijatelnějším palivem, jsou-li správně spáleny. 

NOX jsou jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší.  Vznikají při kaţdém spalování za přítomnosti 

atmosférického vzduchu. Jejich mnoţství závisí zejména na teplotě, ale taky na kvalitě spalování. 

Uvolněný CO2 při spalování organické hmoty je znovu absorbován rostlinami při růstu, nelze tudíţ 

hovořit o problému s emisemi. V porovnání s hnědým uhlím jsou stopy síry mnohonásobně niţší. 

Hnědé uhlí ji obsahuje minimálně 2 %. Ve dřevě není síra, a ve slámě je pouze 0,1 %. 

 

2.4.6 Výhody 

 

 Velké mnoţství odpadů organického původu můţe být vyuţito jako zdroj energie 

 Nepřispívá ke zhoršování skleníkového efektu 

 Lze vyuţít i půdy nevhodné pro pěstování potravinářských rostlin 

 

2.4.7 Nevýhody 

 

 Zařízení spalující biomasu je nutno budovat v centru oblastí, kde se biomasa vyskytuje. 

 Lokality nejvhodnější z hlediska dostupnosti biomasy jsou však často velmi vzdálené od 

potenciálních spotřebitelů tepla, a proto nemusí být výstavba zdrojů s kombinovanou výrobou 

elektrické energie a tepla ekonomická. 

 Je potřeba pravidelně biomasu obstarat, připravit, sloţit do prostoru určeného ke skladování, a 

při vytápění ho dodávat do kotle a přikládat vţdy, kdyţ je potřeba. Klade tedy velké nároky na 

obsluhu. 

 Nutnost skladování většího mnoţství do zásoby. 
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2.5 Geotermální energie 

 

Tento typ obnovitelného zdroje je méně vyuţívaný. Můţeme ho vyuţít jak pro výrobu tepla, tak i 

pro výrobu elektřiny. Pod povrchem Země v hloubce dvou kilometrů je teplota zhruba 60°C. Čím 

hlouběji bychom se nacházeli, tím více se bude teplota zvyšovat. V hloubce pěti kilometrů teplota 

přesahuje hodnotu 200°C. Kaţdých 100 m do hloubky stoupá teplota o 3°C. Je zde obrovské mnoţství 

energie, odpovídající světovým zásobám fosilních paliv. Vzhledem k malé vodivosti horninových 

vrstev je tepelný tok vystupující na povrch terénu malý. Na území ČR se tyto hodnoty pohybují 

v rozmezí  40-110 mW/m2. Tato hodna je pro přímé vyuţití nedostatečná. 

 

Nejběţnější uplatnění je vyuţití horkých geotermálních vod v systémech zásobování tepelnou energií. 

Pro tyto systémy jsou obecně vyuţitelné všechny dostatečně vydatné zdroje geotermální vody 

s teplotou nad 35°C.  Geotermální vody jsou přírodní podzemní vody, které se nacházejí v zemských 

dutinách a zemských zvodněných vrstvách. Jsou zahřáté teplem natolik, ţe jejich teplota po výstupu na 

zemský povrch je vyšší neţ průměrná roční teplota vzduchu v dané lokalitě. 

 

Vodu ve většině případů získáváme pomocí hlubinných vrtů. Vrt slouţící pro výrobu elektřiny musí 

dosahovat hloubky alespoň 4 aţ 5 km. Pro vytápění objektů, např. rodinného domu postačí vrt 

dosahující hloubky několik desítek, či set metrů. Ne kaţdá voda můţe být vyuţitá pro výrobu tepla, či 

elektřiny. Nemůţeme vyuţít například vody klasifikované jako lázeňské, které jsou podrobené 

zvláštnímu reţimu vyuţití. 

 

Dále se vyuţívá systém HDR (Hot Dry Rock). Jedná se o vyuţití tepla suchých hornin. Toto teplo se 

získává buď pomocí trubkových kolektorů osazených do vrtů, nebo pomocí injektáţe povrchové vody 

a jejího zpětného čerpání systémem dvou a více vrtů. 

 

 

Obr. 16 HDR systém [18] 
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2.5.1 Geotermální teplárny 

 

Pokud daná oblast disponuje loţiskem termální vody, lze zajistit snadnou dodávku tepla. 

Geotermální teplárna obsahuje dopravní čerpadlo, které dopravuje z technologického vrtu horkou 

termální vodu na povrch. Tato termální voda obsahuje velké mnoţství minerálních solí a můţe 

vykazovat i přítomnost přírodních radioaktivních příměsí. Proto není přímo teplonosným médiem.  

 

V centrální kotelně se nachází tepelný výměník, který odebírá termální vodě její vnitřní tepelnou 

energii, a ta je předávána dále do sítě dálkového vytápění. Dále je zde kotel, který slouţí k pokrytí 

špičkového výkonu odběru tepla, tzn., vyrovnává spotřebu tepla. Rezervní kotel má za úkol zajistit 

garantovanou dodávku tepla v případě problému v čerpací stanici, či vrtu. 

 

Vrt pro zpětnou injektáţ technologické vody zajišťuje dodávku ochlazené termální vody zpět od země. 

 

Obr. 17 Schéma geotermální teplárny [11] 

 

2.5.2 Geotermální elektrárny 

 

Geotermální zdroje pro výrobu elektřiny jsou vţdy sloţitější neţ zajištění tepla. V optimálních 

geotermálních podmínkách, kde jsou páry o teplotě 200-300°C, lze vyuţít normálních elektráren 

s parními turbínami. Především ve vulkanických oblastech, kde je k dispozici teplo z nitra Země, 

můţeme pohánět turbíny párou přímo. Pokud je termální voda pod tlakem, je zde moţnost 

v expanzním stupni horkou vodu odpařit. Tato technika se nazývá „FlashProcess“. 
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V případě, kdyţ je teplota niţší neţ 100°C a tudíţ geotermální energie nestačí na odpaření vody, 

nemůţeme pouţít obvyklou turbínu s vodním pracovním médiem. Vyuţívá se principu „ORC 

elektrárny“. V tomto typu elektrárny je parní turbína poháněna organickým médiem. Tepelný výměník 

předává teplo získané z geotermálního oběhu organickému pracovnímu médiu. Výhodou je, ţe se toto 

médium pod vysokým tlakem odpařuje při teplotách niţších neţ 100°C. Pára tohoto média pohání 

turbínu a expanduje. V kondenzátoru se sráţí a navrací jako kapalné médium do oběhu, zbývající teplo 

se odvede do chladící věţe. Napájecí čerpadlo opět dodává oběhu pracovního média tlak a tepelný 

výměník uzavírá celý okruh.  

 

Obr. 18 Schéma ORC elektrárny [11] 

 

Zásadní nevýhoda této ORC elektrárny je především nízká účinnost, která se pohybuje při teplotách 

100°C kolem 10%. Mírné zlepšení nabízí tzv. Kalinův proces, kde je jako pracovního média vyuţita 

směs vody a amoniaku. 

Vzhledem k nízké účinnosti se dává přednost tepelnému vyuţití geotermální energie před výrobou 

elektrické energie. V ČR se zatím geotermální elektrárna nenachází. 

2.5.3 Perspektivy a potenciál rozvoje 

 

V současné době je tempo růstu geotermálních zdrojů mnohem skromnější v porovnání 

s ostatními obnovitelnými zdroji energií, např. fotovoltaikou nebo větrnou energii. Podíl na 

celosvětovém zásobování se pohybuje kolem promile. 

Nevýhodu je, ţe zařízení mohou způsobit vyšší riziko seismických aktivit. Jedná se především o HDR 

elektrárny. Podstatná výhoda je však permanentní disponibilita. Jedná se o spolehlivý stavební kámen 

pro bezemisní výrobu energie. Geotermální energie však disponuje velkým potenciálem. 
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3 Tepelné čerpadlo 

 Jedná se o stroj, který odebírá energiiobsaţenou ve svém okolí, např. ve vzduchu, půdní vrstvě, či 

vodě. Tato energie je přečerpávána díky dodání vnější energie pro vytápění domu, či ohřev teplé 

uţitkové vody. Celý proces tepelného čerpadla je popsán v následujících bodech: 

 

1) Vypařování – od vzduchu, vody, či země odebírá teplo chladivo kolující v tepelném 

čerpadle a tím se odpařuje. 

 

2) Komprese – kompresor čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo. Při 

vyšším tlaku stoupá teplota na cca 80°C. 

 

3) Kondenzace – zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v radiátorech, 

ochladí se a zkondenzuje. Radiátory vyzáří teplo do místností. Ochlazená voda v topném 

okruhu pak putuje zpět k druhému výměníku pro další ohřátí. 

 

4) Expanze – průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, 

kde se opět ohřeje.                 [19] 

 

Přenos energie v tepelném čerpadle zajišťuje speciální chladivo. Do soustavy tepelného čerpadla 

řadíme tzv. primární a sekundární okruh. Primární okruh je část tepelného čerpadla, která zajišťuje 

odběr energie a předává ji do výparníku. Sekundární okruh představuje topný systém. V případě 

tepelných čerpadel vzduch/voda je primární okruh nahrazen přívodem venkovního vzduchu do 

zařízení pomocí ventilátoru. 

 

3.1 Parametry tepelných čerpadel 

  

 Základním parametrem tepelného čerpadla je topný faktor, topný výkon, elektrický příkon, teplota 

výstupní vody a také moţnosti provozu. 

Topný faktor (neboli výkonové číslo) vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná se o teoretický 

poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energii. 

   
 

 
                              (3) 

kde: 

εT  topný faktor 

Q  teplo dodané pro vytápění 

E  elektrická energie pro pohon čerpadla 
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Toto bezrozměrné číslo můţe nabývat za optimálních podmínek i 7, záleţí na typu tepelného čerpadla. 

Běţně se hodnota topného faktoru pohybuje v rozmezí 2,5-5. Tato veličina se mění podle provozních 

podmínek, ve kterých čerpadlo pracuje. Norma EN 14 511 nám určuje metodiku pro stanovení 

topného faktoru v závislosti na teplotě vstupní a výstupní energie pro různé druhy tepelných čerpadel, 

tak aby je bylo moţné mezi sebou porovnat. Pro tepelná čerpadla vzduch/voda se parametry udávají 

při 2°C/35°C (teplota chladiva vstup/výstup), pro typ země/voda je to při 0°C/35°C a pro tepelná 

čerpadla typu voda/voda je to 10°C/35°C. 

Topný faktor je příznivější, čím je niţší rozdíl mezi teplotou vstupní a teplotou topného systému. 

Z tohoto důvodu je praktické instalovat s tepelnými čerpadly podlahové vytápění, kterému stačí niţší 

teplota neţ radiátorům.                   [20] 

 

3.2 Rozdělení tepelných čerpadel 

 

 3.2.1 Země/voda 

 

 Tepelná čerpadla pracující s tímto systémem poskytují stabilní výkon, protoţezdrojem tepla je 

buďto geotermální vrt, nebo zemní kolektor. Díky tomu není tepelné čerpadlo závislé na venkovních 

klimatických podmínkách. Jedinou nevýhodou jsou zemní práce. V případě zemního kolektoru je 

zapotřebí provést rozsáhlé zemní práce, a v případě vrtu nejsou práce nutné v rozsáhlém měřítku (jak 

je tomu v zemního kolektoru), ale investice jsou daleko vyšší. Podmínky pro volbu kolektoru, či vrtu 

jsou dány především geologickou situací a také umístěním budovy v zástavbě. U novostaveb, kde je 

k dispozici dostatečný prostor se doporučují zemní kolektory. 

 

3.2.2 Vzduch/voda 

 

 Tento typ tepelného čerpadla lze namontovat na prakticky jakoukoliv stavbu, tímto odpadají 

sloţité zemní práce, a pořizovací náklady budou niţší. Výrazná nevýhoda však je, ţe tepelné čerpadlo 

je velmi závislé na teplotě okolního vzduchu. Výkon tepelného čerpadla se mění teplotou okolního 

vzduchu, klesá-li tato teplota, klesá i výkon tepelného čerpadla, a naopak. Z tohoto důvodu jsou tyto 

tepelná čerpadla provozována výhradně v bivalentním provozu. Minimální teplota, při které tepelné 

čerpadlo pracuje je -20°C. 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se skládá ze dvou jednotek, venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního 

provedení, kdy celé čerpadlo můţe stát vně, nebo uvnitř objektu. Mnoţství protékajícího vzduchu je 

řádově tisíce m3/h. Vzduch protékající tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku, která 

nepřesahuje hodnotu 40 dB. 
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3.2.3 Voda/voda 

 

 Tepelnou energii je moţné odebírat z vody jak povrchové, tak i podzemní. Vyuţití povrchové 

vody (řeky, rybníky) je spíše výjimečné, protoţe teplota vody kolísá v závislosti na ročním období, a 

v neposlední řadě je její vyuţívání spjato s náročnou administrativou (souhlas majitele nebo správce). 

Proto je vhodnější pouţívat pro odběr energie podzemní vodu, např. ze studny. Podzemní voda má 

stabilní teplotu vody kolem 10°C. Vţdy je zapotřebí mít dvě studny, a to jednu zdrojovou a druhou 

vsakovací. Pokud je zdroj dostatečně vydatný, můţeme tepelné čerpadlo provozovat v monovalentním 

provozu. 

Tento systém tepelných čerpadel nabízí vysoký topný faktor, ale nutnost čerpání vody zvyšuje 

provozní náklady. 

 

3.4 Zdroje nízkopotencíálního tepla 

  

Volba způsobu odběru tepla závisí na místních podmínkách. Pokud je moţnost odběru tepla z více 

zdrojů, je zapotřebí zváţit investiční náklady a spolehlivost zdroje. 

 

Základní způsoby odběru tepla: 

 

 Z vody:   povrchová voda 

    spodní voda 

    odpadní voda 

 

 Ze vzduchu: venkovní vzduch 

    odpadní vzduch 

 

 Ze země:  geotermální vrt 

    plošný kolektor 

    energetické piloty 

 

 Vzájemná kombinace zmíněných způsobů [20] 

 

 V ČR jde dostupnost zdrojů proti jejich kvalitě. Nejkvalitnější zdroj je voda, kde dosahujeme 

vysokého topného faktoru, ale bohuţel dostupnost je omezená. Naopak vzduch je všude kolem nás, 

tudíţ s dostupností není problém, ale při nízkých teplotách klesá topný faktor tepelného čerpadla. 
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Nejstabilnější zdroj je země, kde je moţné dosáhnout vyššího topného faktoru a také dostupnost je 

dobrá. Taktéţ tento zdroj není ovlivňován nízkou teplotou v zimním období. 

 

     

Obr. 19Tepelné čerpadlo vzduch/voda  [21]   Obr. 20 Tepelné čerpadlo voda/voda [21] 

     

Obr. 21 Kolektorové tepelné čerpadlo  [21]   Obr. 22 Hlubinné tepelné čerpadlo [21] 

 

3.5 Způsob provozu tepelného čerpadla 

3.5.1 Monoenergetický provoz 

 

 Tepelné čerpadlo pokrývá 75 aţ 85% roční potřeby tepla. Zbývajících 15 aţ 25 % pokrývá záloţní 

elektrický ohřívač. Jedná se o vhodný kompromis mezi monovalentním a bivalentním způsobem 

provozu. 

 

3.5.2 Monovalentní provoz 

 

 Tepelné čerpadlo je v objektu jediným zdrojem tepla a je dimenzováno na 100% tepelných ztrát 

objektu. I při nízkých venkovních teplotách je výkon tepelného čerpadla dostačující pro vytápění 

objektu a ohřev teplé uţitkové vody. Toto řešení je vhodné pro nízkoenergetické domy nebo do 
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mírnějšího pásma bez tuhých zimních období. Nejčastěji se vyuţívají tepelná čerpadla typu země/voda 

nebo voda/voda. 

 

3.5.3 Alternativně bivalentní provoz 

 

 Aţ do předem stanovené venkovní teploty tepelné čerpadlo pokryje vytápěním celou tepelnou 

ztrátu objektu. Poklesne-li hodnota venkovního vzduchu pod tuto hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne 

a funkci vytápění převezme další tepelný zdroj. 

 

3.5.4 Paralelně bivalentní provoz 

 

 Do určité venkovní teploty produkuje potřebné teplo pouze tepelné čerpadlo. Při dosaţení 

bivalentního bodu regulace se připojí doplňkový zdroj tepla. Oproti alternativně bivalentnímu provozu 

je podíl tepelného čerpadla na celoroční produkci tepla větší. Bivalentní provoz tepelného čerpadla se 

provádí pouze u typu vzduch/voda. 
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4 Řešení vytápění rodinného domu 

 Systém vytápění a ohřevu uţitkové vody je proveden v novostavbě rodinného domu v 

obci Fryčovice. Jedná se o jednopatrový a nepodsklepený dům. 

Návrh bude řešen ve třech variantách: 

A) Tepelné čerpadlo země/voda 

B) Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

C) Kotel na biomasu 

 

4.1 Výpočet energetické náročnosti 

 

 Pro optimální výběr zdroje je zapotřebí stanovit výpočtem tepelné ztráty rodinného domu.  

Podkladem pro tento výpočet je stavební projekt (Příloha2 a Příloha 3 ). Kompletní seznam konstrukcí 

a materiálů obsahuje Příloha . Výpočet je proveden pomocí výpočetního programu Techcon IVAR CS. 

Budova se nachází v krajině s normálním větrem a její poloha je částečně chráněná. Nejniţší 

výpočtová teplota je -15°C. Objem vytápěných prostor je 444,7 m3. B=8, te=-15°C. 

 

te  nejniţší výpočtová teplota (°C) 

B  charakteristické číslo budovy 

Tab. 2  Přehled tepelných ztrát rodinného domu 

č.m Účel místnosti 
ti 

[°C] 
p1 [-] p3 [-] 

sv.str. 

[-] 

np 

[1/h] 

Vinf 

[m3/h] 

Spdl 

[m2] 

Vm 

[m3] 

Qo 

[W] 

Qp 

[W] 

Qv 

[W] 

Qc 

[W] 

1,01 Předsíň 15 0.03 -0.05 J 0.5 23.7 7.5 20.8 216 212 258 470 

1,02 Chodba 20 0.00 -0.05 J 0.5 18.7 13.5 37.4 283 269 237 506 

1,03 Koupelna 24 0.03 0.10 S 0.5 8.7 6.2 17.3 318 360 122 482 

1,04 Jídelna + kk 20 0.06 0.00 JZ 0.5 30.3 21.9 60.7 1259 1335 384 1719 

1,05 Obývací pokoj 20 0.06 0.05 SZ 0.5 27.0 19.4 53.9 1201 1334 341 1675 

2,01 Chodba 20 0.03 -0.05 J 0.5 18.8 14.4 37.5 278 273 238 511 

2,02 Loţnice 20 0.03 0.05 SZ 0.5 22.7 17.4 45.3 599 647 287 934 

2,03 Pokoj 20 0.03 0.00 JZ 0.5 20.4 15.6 40.7 644 664 258 922 

2,04 Pokoj 20 0.03 -0.05 J 0.5 21.7 16.6 43.4 532 522 275 797 

2,05 Koupelna 24 0.03 0.10 S 0.5 11.4 8.7 22.7 388 439 160 599 

2,06 Pokoj 20 0.03 0.05 V 0.5 32.4 24.9 64.9 735 794 411 1205 

       

Suma 166,2 444,7 6453 6849 2971 9820 

kde: 

Qc   celková ztráta rodinného domu (W) 

Qp   tepelná ztráta prostupem (W) 

Qv   tepelná ztráta větráním (W) 

Qo   základní tepelná ztráta (W) 

Vm   objem místnosti (m3) 
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Spdl   plocha podlahy (m2) 

Vinf   objem vzduchu infiltrací (m3/h) 

np   výměna vzduchu (1/h) 

sv.str.  světová strana 

p3   přiráţka na světovou stranu (-) 

p1   přiráţka na vyrovnání chladných konstrukcí 

ti   vnitřní teplota místnosti (°C) 

 

4.1.1 Potřeba energie na vytápění domu a přípravu teplé uţitkové vody 

 

Pro určení potřebné energie během topné sezóny na vytápění je zapotřebí znát venkovní minimální 

teplotu, místní podmínky a v neposlední řadě také délku topného období, která se liší dle lokality. 

 

       
                    

       
                                (4) 

[22] 

kde: 

ε  opravný součinitel na nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací  

QC  tepelná ztráta budovy (W) 

ti  průměrná vnitřní výpočtová teplota (°C) 

te,pr  průměrná venkovní teplota vzduchu v topném období (°C) 

te  výpočtová venkovní teplota (°C) 

d  počet dní topné sezóny (-) 

 

Pro určení potřeby energie pro ohřev teplé uţitkové vody během celého roku je zapotřebí napřed 

vypočíst denní potřebu tepla podle [22]:  

 

       
                

       
                         (5) 

kde: 

Vd  denní potřeba vody (m3) 

tTUV  poţadovaná teplota teplé uţitkové vody (°C) 

t0  teplota vstupující vody pro ohřev (°C) 

ρ  hustota vody (1000 kg.m-3) 

c  měrná tepelná kapacita vody (4186 J.kg-1.K-1) 
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Celoroční potřebu energie pro přípravu teplé uţitkové vody určíme podle rovnice [22]: 

 

                           
       

       
                          (6) 

kde: 

tL  teplota vody uţívané pro ohřev v létě (°C) 

tZ  teplota vody uţívané pro ohřev v zimě (°C) 

N  počet dní v roce, kdy je soustava pro ohřev teplé uţitkové vody v chodu (-) 

 

Celková potřeba energie pro vytápění a ohřev teplé uţitkové vody za rok je dána podle rovnice [22]: 

 

                                            (7) 

 

4.1.2 Určení potřeby energií pro rodinný dům 

 

Dům je obýván 4-člennou rodinou, tepelná ztráta je 9820 W při minimální venkovní teplotě -

15°C. Délka topného období je 229 dní, při průměrné venkovní teplotě 4°C v tomto topném období 

Potřeba tepla pro vytápění tedy bude podle rovnice: 

 

         
                       

           
                       

 

                          

 

Hodnota opravného součinitele je zvolena podle typu uţité regulace topné soustavy (0,67 - ekvitermní 

regulace). 

Pro vytápění kotlem na biomasu bude hodnota opravného součinitele 0,71 (regulace prostorovým 

termostatem). 

Potřeba tepla pro vytápění tedy bude: 
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Potřeba energie pro ohřev teplé uţitkové vody bude při vyuţití rovnice: 

 

       
                       

       
            

 

Minimální potřeba vody 4-členné rodiny je 0,200 m3/den. Poţadavek na teplotu uţitkové vody je 

45°C. 

Celoroční spotřeba energie pro ohřev teplé uţitkové vody tedy bude: 

 

                           
     

    
                            

 

Celoroční potřebu tepla pro vytápění a pro ohřev teplé uţitkové vody zjistíme podle rovnice: 

 

                                                       

 

                                                         

 

Tab. 3  Přehled energetické náročnosti při vytápění tepelným čerpadlem 

QrVYTtč (kWh/r) QrTUV (kWh/r) Qrtč(kWh/r) 

16530,56 2527,97 19058,53 

 

Tab. 4  Přehled energetické náročnosti při vytápění kotlem na biomasu 

QrVYTbio (kWh/r) QrTUV (kWh/r) Qrbio(kWh/r) 

17516,68 2527,97 20044,65 
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4.2 Varianta A – vytápění tepelným čerpadlem země/voda 

 

 Tato varianta bude obsahovat tepelné čerpadlo 12W od firmy Hotjet. Jedná se o typ země/voda. 

Tepelné čerpadlo pokryje veškeré tepelné ztráty domu a ohřev teplé uţitkové vody. Součástí tepelného 

čerpadla je také zásobník teplé uţitkové vody o objemu 200l. Teplota topné vody je 35°C a bude 

vyuţita pro vytápění domu a teplota topné vody 50°C bude vyuţita pro ohřev teplé uţitkové vody na 

45°C. 

Pro určení spotřeby elektrické energie na provoz tepelného čerpadla je určující spotřeba tepla pro 

vytápění a ohřev teplé uţitkové vody. Potřebné teplo pro vytápění je připravováno při topném faktoru 

4,6 a teplo pro ohřev teplé uţitkové vody je připravováno při topném faktoru 3,5. Celoroční průměrný 

topný faktor je tedy 4,45. 

 

Tab. 5  Výkonová data tepelného čerpadla 12W 

 B0/W35 B0/W50 

Tepelný výkon (kW) 10,4 10,0 

Elektrický příkon (kW) 2,26 2,89 

Topný faktor (-) 4,6 3,5 

Průměrný roční topný faktor (-) 4,45 

 

Roční spotřeba elektrické energie je: 

 

   
    

  
 

        

    
                              (8) 

 

Teplotní rozsah primární strany je -20°C aţ +35°C a teplotní rozsah topného systému je +7°C aţ 

+75°C. Dle technické dokumentace je pouţit jistič 16B. 

 

4.3 Varianta B – vytápění tepelným čerpadlem vzduch/voda 

 

 V této variantě bude zajišťovat pokrytí tepelných ztrát domu a přípravu teplé uţitkové vody 

tepelné čerpadlo 11ASK od firmy Hotjet. Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch/voda. 

Tepelné čerpadlo bude pracovat do venkovní teploty tzv. bivalentního bodu. V tomto bivalentním 

bodě se sepne průtokový elektrický ohřívač o výkonu 4,5 kW, který bude pokrývat tepelné ztráty 

domu a energii potřebnou pro ohřev teplé uţitkové vody. Bude se však jednat pouze o doplnění 

stávajícího vytápění tepelným čerpadlem, které díky nízké teplotě venkovního vzduchu by samo 

nepokrylo potřebnou energii pro vytápění domu a ohřev teplé uţitkové vody. Tento rozdíl činí 1,6 kW. 



- 34 - 

 

Bivalentní bod je průsečík výkonového diagramu tepelného čerpadla a tepelných ztrát domu. Součástí 

systému je také zásobník teplé uţitkové vody o objemu 200l. Tepelné čerpadlo pracuje v rozsahu 

teplot od -20°C do +35°C, a teplotní rozsah topného systému je od +20°C do +55°C. Dle technické 

dokumentace je pouţit jistič 16B. 

 

Tab. 6  Výkonová data tepelného čerpadla 11 ASK 

 A2/W35 A2/W50 

Tepelný výkon (kW) 9,9 9,9 

Elektrický příkon (kW) 2,6 3,2 

Topný faktor (-) 3,8 3,1 

Průměrný roční topný faktor (-) 3 

 

Bivalentní bod tepelného čerpadla je -6°C. V tomto bodě se topný výkon tepelného čerpadla rovná 

tepelné ztrátě domu QC=QCtč. Tepelná ztráta domu je QC=8117 W. Při zahrnutí přiráţky 0,8 kW na 

ohřev teplé uţitkové vody bude potřeba energie systému 8917 W. Počet dní s venkovní teplotou pod -

6°C je průměrně 12 za poslední tři topné sezóny. Průměrná teplota vzduchu v těchto dnech je -10°C. 

Tyto údaje vyuţiju pro určení spotřeby elektrické energie na pokrytí tepelných ztrát. Průměrnou 

tepelnou ztrátu, kterou musí pokrýt elektrický ohřev je 0,8 kW. Potřeba tepla je tedy 230,4 kWh. 

Příprava teplé uţitkové vody je realizována pouze elektrickým ohřevem. Během těchto 12 dní je 

potřebné mnoţství energie pro přípravu teplé uţitkové vody 97,66 kWh. Spotřebu energie elektrickým 

ohřevem určíme dle rovnice [22]: 

 

                                        (9) 

 

                                                             (10) 

 

Celková spotřeba elektrické energie během celého roku se určí podle rovnice [22]: 

 

   
         

  
         

               

 
                           (11) 

kde: 

Qrtč%  celkové roční pokrytí spotřeby tepla tepelným čerpadlem 

Qel.ohř  potřebná energie dodaná elektrickým ohřevem 

εp   průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla 

 

Roční pokrytí tepla tepelným čerpadlem je 96,71% a roční pokrytí tepla elektrickým ohřevem je 

3,29%. 
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4.4 Varianta C – vytápění kotlem na biomasu 

 

 Tento kotel na spalování biomasy bude slouţit k vytápění a ohřevu teplé uţitkové vody, která je 

v akumulačním zásobníku o objemu 200 l. Je pouţit typ kotle Biostar BS o výkonu 15 kW. Jako 

palivo jsou zde uvaţovány dřevěné pelety o velikosti 8 aţ 12 mm. Kotel má zásobník na 150 kg 

paliva. Ve spodní části tohoto zásobníku je šnekový podavač, který dodává palivo do kotle. Je zde 

moţné automatické přikládání paliva do kotle, nebo ruční. Kotel má regulovatelný tepelný výkon 

v rozsahu od 10 do 15 kW. Účinnost kotle je v rozmezí 83-87%. Maximální teplota vody na vytápění 

je 85°C. Minimální teplota vody vracející se do kotle je 55 °C. 

 

 

Obr. 23 Čelní a zadní pohled na kotel BIOSTAR BS 
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5 Ekonomické zhodnocení 

 

5.1 Určení provozních nákladů 

 5.1.1 Varianta A 

 

Provozní náklad y obsahují měsíční platbu za jistič, cenu netto za 1 kWh a spotřebu elektrické energie 

tepelného čerpadla. Tyto náklady určím podle rovnice[22]: 

 

                                  (12) 

kde: 

EA  spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla, varianta A (kWh) 

NT  cena netto elektrické energie za 1 kWh (Kč) 

PJ  měsíční platba za jistič (Kč) 

 

                                        

 

Cena tepla tedy bude: 

 

     
   

    

 
     

        
                            (13) 

 

 5.1.2 Varianta B 

 

Provozní náklady u této varianty budou vypočteny obdobně jako u varianty A, s tím rozdílem, ţe je 

zapotřebí počítat s energií na odtávání výparníku.  

 

                                  (14) 

 

                                     

 

Cena tepla tedy bude: 

     
   

    

 
     

        
                            (15) 
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 5.1.3 Varianta C 

 

Celkovou energii potřebnou na vytápění a ohřev teplé uţitkové vody s ohledem na účinnost kotle 

určím podle rovnice: 

 

   
     

 
 

         

    
                            (16) 

 

                                    

 

Výhřevnost (h) 1 kg dřevěných pelet je 0,017 GJ.kg-1 

 

Potřebné mnoţství pelet je dáno rovnicí: 

 

       
  

 
 

     

     
                           (17) 

 

Stanovení provozních nákladů určím podle rovnice: 

 

                                          (18) 

 

      
   

  
                                (19) 

 

                                                 (20) 

 

Pozn.: Dřevěné pelety se prodávají v 1000 kg balení, nebo v 15 kg balení.[23] Cena za 1000 kg 

dřevěných pelet je 4590 Kč. Nejdříve je vypočtena cena za 4000 kg pelet, coţ je 18360 Kč, a poté 

jsem určil cenu zbývajícího mnoţství pelet. Jedná se o 818 kg. Bude potřeba 55 kusů 15kg balení. 

Výslednou cenu jsem určil součtem jednotlivých dílčích výsledků. 

 

Provozní náklady se skládají pouze z pořizovacích nákladů na palivo, nejsou zde zahrnuty náklady na 

případné opravy, či revize. 

 

Cena za 1 kg pelet bude: 

     
   

      
 

     

    
                            (21) 
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Cena tepla tedy bude: 

 

     
   

     
 

     

        
                            (22) 

 

Grafický přehled provozních nákladů pro jednotlivé varianty: 

 

 
Obr. 24 Grafický přehled provozních nákladů na rok 

 

 

Grafický přehled ceny tepla pro jednotlivé varianty: 

 

 
Obr. 25 Grafický přehled provozních nákladů na 1 kWh 

 

Výše uvedené provozní náklady jsou počítány při bezporuchovém chodu zařízení, bez nutnosti oprav.  
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5.2 Určení investičních nákladů 

5.2.1 Varianta A 

 

Tab. 7  Seznam investičních nákladů pro variantu A 

Číslo Poloţka Cena (bez DPH) 

1 Tepelné čerpadlo zamě/voda Hotjet 12W 90 300,- 

2 Primární okruh 55 950,- 

3 Topný okruh z tepelného čerpadla 15 530,- 

4 Ohřev TUV 29 304,- 

5 Regulace 3 630,- 

Celková cena (bez DPH) 194 714,- 

Celková cena (s DPH) 233 657,- 

 

5.2.2 Varianta B 

 

Tab. 8  Seznam investičních nákladů pro variantu B 

Číslo Poloţka Cena (bez DPH) 

1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda Hotjet 11ASK 108 200,- 

2 Bivalentní zdroj 3 870,- 

3 Topný okruh z tepelného čerpadla 15 530,- 

4 Ohřev TUV 32 304,- 

5 Regulace 3 540,- 

Celková cena (bez DPH) 163 444,- 

Celková cena (s DPH) 196 133,- 
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5.2.3 Varianta C 

 

Tab. 9  Seznam investičních nákladů pro variantu C 

Číslo Poloţka Cena (bez DPH) 

1 
Automatický kotel BIOSTAR BS o výkonu 15 kW se zásobníkem paliva, 

šnekovým podavačem, ventilátorem a manuální regulací 
57 900,- 

2 
Zásobník na teplou uţitkovou vodu 200 l. s jedním výměníkem a moţností 

el. dohřevu 
11 200,- 

3 Prostorová regulace 2 940,- 

4 
Materiál pro propojení kotle a zásobníku na teplou uţitkovou vodu 

(měděné potrubí, 3-cestný ventil) 
2 100,- 

5 Instalační práce a uvedení do provozu 4 800,- 

Celková cena (bez DPH) 78 940,- 

Celková cena (s DPH) 94 728,- 

 

 

 

 
Obr. 26 Grafický přehled investičních nákladů pro jednotlivé varianty 

 

5.3 Doba návratnosti investic 

Doba návratnosti je stěţejní a nejčastěji uţívaný ukazatel vhodnosti investice. V této práci budu 

uvaţovat, ţe systém nevyţaduje investice do opravy poruch, kde by se promítly náklady na odstranění 

těchto poruch. Tuto dobu návratnosti budu vztahovat vůči variantě s nejvyššími provozními náklady, 

tedy variantě B – tepelné čerpadlo vzduch/voda. V prvním případě je vypočtena doba návratnosti bez 

kaţdoročního vzrůstu cen energií a materiálu pro vytápění. V dalším případě je uvaţováno s ročním 

růstem cen 5%. 
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Návratnost investice bez ročního růstu cen určím podle rovnice [22]: 

    
      

   
                           (23) 

kde: 

DN   doba návratnosti investice (Kč) 

ΔNi,xy  rozdíl investičních nákladů dvou srovnávaných variant (Kč) 

ΔNp  rozdíl provozních nákladů dvou srovnávaných variant (Kč) 

 

Návratnost investice s 5% ročním růstem cen určím podle rovnice [22]: 

 

     
       

   
                           (24) 

kde: 

ΔNpr,xy  provozní náklady s uvaţováním změny ceny energie a paliva (Kč) 

 

 
Obr. 27 Grafické znázornění návratnosti investic 
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6 Výběr nejvhodnější varianty vytápění 

 

Vybrat nejvhodnější variantu nelze pouze posouzením jednoho ukazatele, podle jednoho kritéria. 

Ve většině případů je třeba také zváţit ostatní moţnosti. Pro určení nejvhodnější varianty vytápění 

jsem vyuţil metod multikriteriální analýzy. Jedná se o metodu TOPSIS. Po úvodních úkonech, 

spočívajících v určení hodnotících kritérií, jsem provedl vyhodnocení pomocí tzv. kriteriální matice, 

kde v této matici sloupce odpovídají kritériím a řádky hodnoceným variantám. 
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6.1 Stanovení kritérií 

 Vyhodnocení variant multikriteriální analýzy jsem provedl na základě 4 kritérií. Tato kritéria jsou 

při výběru zdroje vytápění nejdůleţitější. První dvě kritéria jsou investiční náklady a provozní 

náklady. Třetí kritérium je ţivotnost zdroje. U investičních nákladů uvaţuji o bezporuchovém chodu, 

tzn. bez nákladů na opravy. Poslední kritérium jsem stanovil komfort obsluhy, protoţe tepelná 

čerpadla jsou bezobsluţná, tudíţ je komfort 100%. Naopak kotel na biomasu má zásobník na palivo, 

které se musí průběţně doplňovat, v průměru je to 1x za 7 dní, dále je třeba toto palivo donést ke kotli, 

skladovat. Proto volím komfort obsluhy pouze 15%. 

 

f1  Investiční náklady (statisíce) 

f2  Provozní náklady (desetitisíce) 

f3  Ţivotnost zdroje tepla (roky) 

f4  Komfort obsluhy 

 

Dosazením kritérií f1 – f4 do kriteriální matice bude mít pak tvar: 
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6.2 Určení vah kritérií 

Pro určení vah jsem vyuţil Saatyho metody určování vah kritérií. Saatyho postup k odvození prvků 

vektoru v (váhy, preferenční indexy prvků) spočívá ve výpočtu vlastního vektoru, který přísluší 

největšímu vlastnímu číslu matice S. 

Předpokládejme nejprve situaci, ţe se podaří zadat matici S ideálním způsobem tak, ţe pro všechny 

trojice indexů i, j, q této matice bude platit 

 

                                (27) 

 

Pokud matice S bude splňovat podmínku (27), potom budeme říkat, ţe je to plně konzistentní matice. 

Vzhledem k této podmínce a vzhledem k tomu, ţe hledané hodnoty vi pro i=1,2,…,k, představují 

kvantifikaci důleţitosti prvků hierarchie fi a prvky matice párových porovnání jsou poměry těchto 

důleţitostí, je moţné psát: 

i

j

ji
v

v
s    kji ,,2,1,                   (28) 

 

a tedy 

1 jiij ss   kji ,,2,1,                   (29) 

 

Sloučením (28) a (29) dostáváme 

1
i

j

ij
v

v
s   kji ,,2,1,                   (30) 

a odtud 

k
v

v
s

i

j
k

j

ij 
1

  ki ,,2,1                  (31) 

 

resp. 

ij

k

j

ij vkvs 
1

  ki ,,2,1                 (32) 

Vztah (32) odpovídá maticovému zápisu 

 

vkvS                       (33) 

 

Z předcházejícího vztahu vyplývá, ţe vektor v je vlastním vektorem matice S příslušející vlastnímu 

číslu k. Pro jeho kvantifikaci lze potom pouţít některou z metod pro výpočetvlastního vektoru matice. 
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Uvaţujme nyní reálnou situaci, ţe matice S není plně konzistentní. Vzhledem ke způsobu zadávání 

prvků matice S (můţe být verbální i numerický), nelze ani předpokládat, ţe by se podařilo zadat plně 

konzistentní matici. V postupu pro výpočet vektoru v vychází Saaty z následujících předpokladů, 

vyplývajících z maticové teorie. 

Pro pozitivní reciproční matici Skxk existuje k-vektorů wi a skalárních hodnot li, při i=1,2,…,k, pro které 

platí 

 

i

i

i wlwS                       (34) 

 

kl
k

i

i 
1

                      (35) 

 

(wi a li jsou vlastní vektory resp. vlastní čísla matice S). 

 

Pro plně konzistentní matici S platí, ţe jedním z vlastních čísel je řád matice k a ostatní vlastní čísla 

jsou rovna nule. Řád matice S je tedy největším vlastním číslem této matice. Nepatrné změny v 

koeficientech matice S vedou k nepatrným změnám v hodnotách vlastních čísel a vektorů této matice. 

Pokud tedy matice párových porovnání není plně konzistentní, potom lze za předpokladu, ţe „míra 

nekonzistence“ není příliš velká, konstatovat, ţe pro největší vlastní číslo této matice platí lmax>k, a ţe 

ostatní vlastní čísla jsou blízká nule (některá z nich jsou komplexní čísla). Saaty potom navrhuje řešit 

pro odvození intenzit preferencí soustavu 

 

vlvS  max                      (36) 
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                      (37) 

 

kde α je váha i-tého kritéria (prvku). 

 

Jedním z předpokladů pouţití výše uvedeného postupu je dostatečná konzistence matice párových 

porovnání. Měření konzistence vychází z toho, ţe čím větší jsou nesrovnalosti vzadání matice 

párových porovnání, tím větší je rozdíl lmax-k. Tento rozdíl nelze samozřejmě uvaţovat absolutně, ale 

pouze ve vztahu k řádu dané matice. Saaty definuje index konzistence 

 

 

 
max

. .
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l k
C I

k





                    (38) 
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Pokud je hodnota tohoto indexu C.I.<0,1, potom lze povaţovat matici párových porovnání za 

dostatečně konzistentní. Na Obr. 28 je vyobrazeno informativní okno programu MCA7 s vypočtenými 

hodnotami indexu konzistence a vlastního čísla kriteriální matice. 

 

Obr. 28 Index konzistence a vlastní číslo kriteriální matice 

Jiným způsobem ověření konzistence je tzv. poměr konzistence 
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..

IR

IC
RC                       (39) 

 

kde R.I. je průměrný index konzistence pro 500 náhodně generovaných recipročních matic při pouţití 

Saatyho škály 1-9. Přehled v tabulce 10  přináší hodnoty průměrného indexu R.I. pro různé řády 

matice S: 

Tab. 10  Hodnoty průměrného indexu R.I. 

k 3 4 5 6 7 8 10 12 15 

R.I. 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,49 1,53 1,59 

 

Za dostatečně konzistentní matici při hodnocení poměru konzistence je povaţována ta, pro kterou platí 

C.R.< 0,1. 

Saatyho postup pro odvození vah kritérií z matice párových porovnání spočívá tedy v řešení soustavy 

rovnic (36-37), tzn. ve výpočtu vlastního vektoru matice S, který přísluší největšímu vlastnímu číslu 

této matice lmax. Pro tento výpočet existuje několik numerických metod, jedna z nich je zaloţena na 

platnosti vztahu: 

 

vc
eSe

eS
rT

r

r







lim                    (40) 

 

kde Skxk je pozitivní reciproční matice, v je její vlastní vektor příslušející největšímu vlastnímu číslu, c 

je konstanta a eT=(1,1,…,1). Vztah (40) říká, ţe vektor tvořený součtem prvků řádků r-té mocniny 

matice S dělený součtem všech prvků této matice se blíţí pro dostatečně velké r vlastnímu vektoru 

matice S příslušející největšímu vlastnímu číslu. Postup výpočtu je tedy poměrně jednoduchý. V 
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jednotlivých iteracích se propočte vztah
e . S .e

.e
rT

rS
 pro r=1,2,4,8,… a sleduje se, jak se vypočtené 

vektory liší ve dvou po sobě jdoucích iteracích. 

Zkušenosti ukazují, ţe dostatečnou přesnost dosáhneme jiţ pro r=16. 

[24] 

Výpočet jsem provedl v programu MCA7 pomocí Saatyho metody. V Tab. 11 jsou uvedeny hodnoty 

vah kritérií, vypočítané Saatyho metodou v programu MCA7. 

 

Tab. 11  Přehled hodnot vah zvolených kritérií 

Kritérium Váha 

f1 Investiční náklady 0,3534 

f2 Provozní náklady 0,2329 

f3 Ţivotnost 0,1632 

f4 Komfort obsluhy 0,2505 

Součet vah kritérií 1,00 

 

6.3 Metoda TOPSIS 

 V případě metody TOPSIS se jedná o princip minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. 

Ideální varianta je varianta, pro kterou všechny hodnoty kritérií dosahují nejlepších hodnot. Ideální 

varianta je hypotetická, jako nejlepší se pak vybírá taková, která je podle určité metriky nejblíţe k 

ideální variantě. 

Kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty jsou uspořádány v kriteriální matici. 

Metoda je zaloţena na výběru varianty, která je nejblíţe k ideální variantě reprezentované vektorem 

(H1,H2, … ,Hk) a nejdále od bazální varianty reprezentované vektorem (D1,D2, … ,Dk). 

Nejprve je zapotřebí zkonstruovat normalizovanou kriteriální matici R=(rij), kde je pro výpočet 

normalizovaných hodnot navrţen vzorec 
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                    (41) 

 

kde: i=1,2,…,p, 

 j=1,2,…,k. 

 

Po této transformaci jsou sloupce v matici R vektory jednotkové délky. 
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Následně jsem vypočetl váţenou kriteriální matici W tak, ţe kaţdý j-tý sloupec normalizované 

kriteriální matice R násobím odpovídající váhou vj: 
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Nyní určím ideální variantu (H1,H2, … ,Hk) a bazální variantu (D1,D2, … ,Dk) vzhledem k hodnotám ve 

váţené kriteriální matici, 

 

kde: Hj=maxi(wij), i=1,2,…,k, 

 Dj=mini(wij), j=1,2,…,k, 

 

Další krok spočívá ve výpočtu vzdáleností variant od ideální varianty 
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a vzdáleností variant od bazální varianty 
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V obou případech je pouţita Euklidova míra vzdálenosti. Výpočet relativního ukazatele vzdáleností 

variant od bazální varianty: 
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Pro hodnoty ci platí: 
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Varianty se seřadí podle klesajících hodnot ukazatele ci, čímţ získám úplné uspořádání všech variant. 

 

Na základě stanovených kritérií a vah těchto kritérií jsem vypočítal, ţe nejvhodnější varianta vytápění 

rodinného domu je varianta C, tedy kotel na biomasu. V následující tabulce jsou tyto varianty seřazeny 

podle hodnot dosaţeného uţitku. 

[24] 

Tab. 12  Přehled variant vytápění podle uţitku 

Varianta vytápění Hodnota uţitku 

Varianta C 0,551 

Varianta A 0,449 

Varianta B 0,341 

 

V příloze 10 je uvedena grafická interpretace těchto výsledků. Výpočet metody TOPSIS jsem provedl 

v programu MCA 8. 
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7 Závěr 

Řešením zásobování domu tepelnou energií se nabízí tři varianty popsané v této práci. Jedná se tepelné 

čerpadlo země/voda, vzduch/voda a kotel na spalování biomasy. Nelze vybrat nejvhodnější systém na 

základě posouzení pouze jednoho kritéria, z tohoto důvodu je pro nejrelevantnější výběr zvolena 

metoda multikriteriální analýzy TOPSIS. 

V analýze jsou stanovena následující kritéria. Prvním kritériem jsou investiční náklady na zdroj tepla, 

jeţ mají stanovenu nejvyšší váhu. Tato váha je určena z důvodu platnosti obecného pravidla o 

posuzování dostupnosti z hlediska financí. Druhým kritériem jsou provozní náklady celého systému, a 

tento parametr je důleţitý, z důvodu rentability systému. Následujícím kritériem je ţivotnost zdroje, 

která má určenu nejniţší váhu. Posledním kritériem je zvolen komfort obsluhy systému.  

Z hlediska investičních nákladů je nejvhodnější volbou kotel na spalování biomasy, který má o 50 % 

niţší náklady oproti zbylým systémům. 

V porovnání provozních nákladů má nejpříznivější výsledky systém tepelného čerpadla země/voda 

vzhledem k ostatním dvěma systémům. 

Kritérium ţivotnosti je velmi vyrovnané v porovnání dvou systémů tepelných čerpadel. Nejvíce 

závislým faktorem ţivotnosti celého systému je kompresor, doba jejich ţivotnosti činí 20 let. Kotel na 

spalování biomasy má o 25 % niţší ţivotnost neţ systémy tepelných čerpadel. 

Komfort obsluhy je čistě subjektivním aspektem pro posuzování, avšak má druhou nejvyšší váhu po 

investičních nákladech. Systém tepelných čerpadel je zcela bezobsluţný, naopak kotel na spalování 

biomasy vyţaduje nakládání s palivem, počínaje uskladněním, doplňování zásobníku kotle aţ po 

odstranění popela z kotle. 

Pokud budu posuzovat jednotlivé způsoby vytápění čistě z ekonomického hlediska, pak nejkratší dobu 

návratnosti investice vykazuje systém kotle na spalování biomasy a jedná se o 7 let. Návratnost u 

tepelného čerpadla země/voda je 11 let. Obě tyto hodnoty jsou přibliţně 50 % ţivotností systémů. Při 

těchto výpočtech byla uvaţována konstantní cena energií po celou dobu. Z reálného hlediska však tyto 

ceny porostou, ale je značně obtíţné určit trend. Pro představu byla stanovena rovnoměrná meziroční 

hladina nárůstu cen energií 5 %. V důsledku nárůstu cen se návratnost zkracuje u kotle na spalování 

biomasy na dobu 6ti let a u systému tepelného čerpadla země/voda na dobu 9ti let. 

V celkovém zhodnocení všech tří systémů vykazoval nejlepší výsledky ve výběru nejvhodnějšího 

zdroje tepla kotel na spalování biomasy. Vytápění pomocí tohoto systému nemá nejniţší provozní 

náklady a také jeho ţivotnost je niţší oproti zbylým systémům, ale jeho investiční náklady jsou 

výrazně niţší, a díky tomu je upřednostněn před systémy s tepelným čerpadlem. Biomasa se stává 

oblíbenějším palivem a dle mého názoru cena tohoto paliva značně vzroste. 

Systémy tepelných čerpadel nevykazují nejlepší výsledky v porovnání s kotlem na spalování biomasy, 

avšak do budoucna za předpokladu sníţení investičních nákladů a zdokonalením technologií dojde ke 

změně výsledků jejich hodnocení.  
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