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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá nejvhodnější volbou vytápění pro nízkoenergetický dům. 

V práci jsou porovnávány zařízení z hlediska ceny provozu zařízení po dobu topné sezóny, 

pořizovací ceny zařízení, pořizovací ceny zařízení s nutnými komponenty, návratnost zařízení 

vůči termickému kotli na plyn, cenu zařízení a provoz po dobu 15 let. Dalšími parametry jsou 

ţivotnost, moţnost regulace, účinnost, údrţba a náročnost na prostor.  
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Abstract 

Diploma work work deal with option optimal heating for low enegy house. In this 

work are compared in terms of equipment cost of operations during the heatingseason, the 

cost of equipment, cost of equipment with the neceséry components, return the equipment 

against thermal boiler for gas, price of equipment and operationfor 15 years. Other parameters 

are the life, the possibility of control, efficiency, maintenance and performance space. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Název Značka Jednotka 

obsah vody v palivu W kg.kg
-1

 

obsah vodíku v palivu H kg.kg
-1

 

spalné teplo Qs kJ.kg
-1

, kJ.m
-3

 

výhřevnost Qi kJ.kg
-1

, kJ.m
-3

 

nespalitelný obsah V % 

obsah uhlíku C % 

obsah vodíku H % 

obsah kyslíku O % 

sluneční (solární) konstanta Gsc W.m
-2

 

výkon P W 

průtok  Q m
3
.s

-1
 

měrná hmotnost ρ kg.m
-3

 

zemské tíhové zrychlení g m.s
-2

 

výškový rozdíl H m 

součinitel prostupu tepla UN  W.m
-2

.K
-1

 

účinnost kolektoru  1 

optická účinnost   0 1 

koeficient tepelné ztrátovosti k1 W.m
-2

.K
-1

 

koeficient tepelné ztrátovosti k2 W.m
-2

.K
-1

 

teplotní rozdíl T K 

intenzita záření Eg W.m
-2

 

délka topného období d dny 

výpočtová vnitřní teplota tiv °C 

průměrná teplota během otopného období tes °C 

denostupně D K.dny 

potřeba tepla pro otopné období Qvyt MJ.rok
-1

 

jmenovitá tepelná ztráta objektu Qz kW 

výpočtová vnitřní teplota tiv °C 

výpočtová venkovní teplota te °C 

korekční součinitel  1 

účinnost moţnosti regulace soustavy 0 1 



 
 

účinnost rozvodu vytápění r 1 

součinitel nesoučasnosti tepelné ztráty 

infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

ei 1 

součinitel sníţení teploty v místnosti během 

dne respektive noci 

et 1 

součinitel zkrácení doby vytápění u objektu s 

přestávkami v provozu 

ed 1 

účinnost přeměny energie z 1 

cena energie za topnou sezónu  M Kč.rok
-1

 

cena energie za jednotku K Kč.m
-3

, Kč.kg
-1

 

cena za distribuci N Kč.měsíc
-1

 

elektrická energie Ee MWhe 

tepelná energie Et MWht 

koeficient výkonu COP 1 

cena elektrické energie C Kč.MWhe
-1

 

poplatek za jistič  J Kč.měsíc
-1

 

cena energie za topnou sezonu M Kč 

návratnost investice NA rok 

pořizovací cena zařízení PC Kč 

provozní náklady PN Kč.rok
-1

 

provoz zařízení a pořizovací náklady po dobu 

15 let 

NP Kč 

cena zařízení CZ Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEZNAM ZKRATEK 

těţký topný olej TTO 

lehký topný olej LTO 

nízkosirný extralehký topný olej NETO 

Česká republika ČR 

Státní energetická koncepce SEK 

hrubý domácí produkt HDP 

obnovitelné energetické zdroje OEZ 

centrální zásobování teplem CZT 

jaderná elektrárna JE 

teplá uţitková voda TUV 

tepelné čerpadlo TČ 

nízkoenergetický dům NED 

energeticky pasivní dům EPD 

daň z přidané hodnoty DPH 
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1.     ÚVOD 

Moţnosti vytápění obydlí se v průběhu času měnily. Záviselo to na dostupnosti paliva 

a konstrukci spalovacího zařízení. Do konce 18. století lidé pouţívali k vytápění dřevo, které 

bylo nejdostupnější a spalovalo se na otevřených ohništích. Poté se přešlo na roštové 

topeniště, kde se díky vyšší účinnosti zvýšila dokonalost spalování. V 19. století se začalo 

vyuţívat uhlí. Uhlí je ušlechtilejší palivo neţ dřevo, proto částečně dřevo nahradilo. Od 

začátku 70. let minulého století se od uhlí opouští, je nahrazováno zemním plynem, to je 

především z důvodu sníţeních emisí, které při spalovaní uhlí vznikají.  

V dnešní době se začínají prosazovat obnovitelné zdroje energie, spolu s klesajícími 

zásobami fosilních paliv se budou ještě více vyuţívat. Mezi zařízení vyuţívající obnovitelné 

zdroje patří tepelná čerpadla, solární systémy a biomasa. Palivové dřevo je stále vyuţívané 

pro výrobu tepla. Zplyňovacím kotlem dokázali konstruktéři docílit velmi vysokých účinností 

zařízení, proto se kotle na kusové dřevo stále pouţívají. Velmi výhodné je vyuţívat odpadní 

třísky a dřevo na výrobu peletek. Kotle na peletky jsou výhodné pro automatický provoz a 

vysokou účinnost. 

 Nízkoenergetický dům se stává dnes jiţ standardem při nové výstavbě. Ale 

dodatečnou úpravou lze přeměnit klasický dům na nízkoenergetický. Tím se sniţují 

především energetická náročnost, provozní náklady na vytápění a pořizovací náklady. Proto je 

snaha stavět nízkoenergetické a pasivní domy. 

Pro vytápění domu lze volit z velkého moţností konstrukcí. Existují zařízení, které 

jsou pro aplikaci v nízkoenergetických domech vhodné více a některé jsou méně vhodné. 

Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění nízkoenergetického domu, který 

je nejvhodnější, ze všech moţných hledisek výběru.  

Jelikoţ se jedná o dům o nízké tepelné ztrátě, budou nejdůleţitějšími parametry pro 

výběr cena zařízení, provozní náklady a náročnost na obsluhu. Proto budou porovnávány u 

zařízení provozní náklady, pořizovací náklady, návratnost zařízení vůči nejpouţívanějšímu 

typu vytápění a celkové náklady na zařízení po dobu patnácti let. 
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2.     MOŽNOSTI ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ 

Aby bylo moţné vytápět, je nutné mít energetický zdroj. Energetický zdroj, můţe mít 

přímo hodnotu entalpie. To mohou být termální vody, nebo zemská kůra. Dalším 

energetickým zdroje je palivo, které při chemických reakcích uvolňuje teplo. Kaţdý 

energetický zdroj má jinou hodnotu energie. Proto je nutné znát všechny parametry 

energetického zdroje pro jeho správné vyuţití. 

2.1     Rozdělení energetických zdrojů 

Energetické zdroje můţeme rozdělit do dvou základních skupin. 

2.1.1     Fosilní energetické zdroje 

V tepelné technice rozumíme pod pojmem fosilní paliva všechny pevné, kapalné a 

plynné látky, které vznikly před několika milióny lety z biomasy. Tyto produkty se vyznačují 

uvolňování energie při slučování s kyslíkem. Fosilní paliva se skládají z hořlavých látek a 

nehořlavých látek. Mezi hořlavé látky patří uhlík a síra. Tyto prvky při dostatečné teplotě a 

kyslíku oxidují. Oxidací se uvolňuje teplo, tento proces se nazývá hoření. 

 

Výhřevnost a spalné teplo 

Výhřevnost je mnoţství tepla, které se uvolní při dokonalém spálení 1 kg nebo 1 m
3
 

paliva při ochlazení spalin na standardní teplotu 20°C, přičemţ vzniklá voda zůstane ve formě 

páry. Spalné teplo je celkové latentní teplo chemicky vázané v palivu, tedy veškeré teplo 

včetně tepla vodní páry obsaţené ve spalinách. 

Vztah mezi spalným teplem a výhřevností je 

 HWQQ si  92453      (kJ.kg
-1

)     (1) 

kde W je obsah vody v palivu     (kg.kg
-1

) 

 H - obsah vodíku v palivu     (kg.kg
-1

) 

 Qs - spalné teplo     (kJ.kg
-1

, kJ.m
-3

) 

 Qi - výhřevnost     (kJ.kg
-1

, kJ.m
-3

) 

 

Pevná paliva 

Pevná paliva jsou původem z organické hmoty a liší se od sebe délkou a podmínkami 

tak zvaného prouhelnění organické hmoty. Podle doby vzniku můţeme rozdělit pevná paliva 

na: 

- rašelina - stáří přibliţně 10 tisíc let, 

- hnědé uhlí -  stáří přibliţně 1 milión let, 

- černé uhlí - stáří přibliţně 3 milióny let, 

- antracity - stáří přibliţně 5 miliónů let.  

Hořlavina v pevném palivu se dělí na prchavý podíl, který se při zahřátí paliva změní v 

plynou formu a koksový zbytek. Koksový zbytek hoří v pevném stavu. 
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Vlastnosti hořlaviny pevných paliv, která jsou pro daný druh paliva charakteristická, 

jsou uvedeny v tab. 1 

Tab. 1 Vlastnosti hořlaviny pevných paliv [1]. 

Druh paliva V (%) C (%) H (%) O (%) Qs (kJ.kg
-1

) 

Rašelina 60 35-50 3,5 - 6,2 20 - 35 20400 

Hnědé uhlí 54 69-74 5,9 - 6 19 - 24 30500 

Černé uhlí 32-39 81-85 5,6 - 5,8 10 - 14 34100 

Antracit 10-16 90-91 3,7 - 4 4,5 - 6 36000 

  

Kapalná paliva 

Kapalná paliva pro vytápění se převáţně vyrábějí z ropy. Ropa se skládá z řady 

kapalných uhlovodíku a nepatrného mnoţství příměsí. 

Topný olej můţeme rozdělit podle hustoty na: [4] 

- TTO 

hustota je do 860 kg.m
-3

, 

- LTO 

hustota je 860 - 910 kg.m
-3

, 

- NETO 

hustota je 910 - 990 kg.m
-3

. 

Hlavním problémem méně kvalitních olejů (TTO, LTO) je nutnost jejich dohřívání v 

nádrţích pro dosaţení potřebné provozní viskozity, dále podstatně vyšší obsah síry v palivu a 

tím i ve spalinách, proto se tyto oleje pro vytápění téměř nepouţívají. 

Na topení se pouţívá především extralehký topný olej NETO. Palivo nevylučuje 

parafíny, má nízký obsah síry, vysokou výhřevnost. Viskozita a nízký bod tuhnutí zabezpečují 

provoz kotelny bez dodatečného dotápění nádrţí. 

 

Plynná paliva 

Plynná paliva mají v dnešní době dominantní postavení a to především u malých a 

středních výkonů. Kromě velice výhodných transportních a spalovacích vlastností je několik 

dalších důvodů pro volbu plynného paliva: 

- nízká emise zjišťujících látek (NOx , CO, SO2), 

- nejniţší měrná emise CO2 ze všech fosilních paliv a to především u zemního 

plynu, 

- moţnost kogenerační výroby elektrické energie a tepla v malých lokálních 

jednotkách, 

- moţnost výroby elektrické energie s vysokou účinností. 
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Topný plyn se skládá obvykle z hořlavých plynů (vodík, metan a další uhlovodíky) a 

inertních plynů (oxid uhličitý, dusík a další). Plynná paliva můţeme rozdělit na: 

- přírodní plyny – zemní plyn, 

- průmyslové plyny – koksárenský plyn, svítiplyn, 

- kapalné plyny z rafinace – propan, butan. 

Pro výběr vhodného plynného paliva jsou důleţité vlastnosti v podobě spalného tepla, 

výhřevnosti, spotřeba vzduchu, rychlost hoření, teplota vznícení plynu [1]. 

Nejčastější plyn pro topení se vyuţívá zemní plyn. 

Zemní plyn zaujímá významné místo v řešení zajištění dodávky energetických zdrojů. 

Jeho doprava na místo potřeby potrubním systémem nepotřebuje ţádnou hnací sílu a je 

minimálně ztrátová. Spotřeba plynu u odběratelů je individuálně měřitelná a tedy snadno 

fakturovatelná konkrétnímu odběrateli. Pro širší pouţití zemního plynu ve vytápění mluví i 

jeho další výhody: 

 vysoká energetická účinnost plynových spotřebičů, 

 moţnost komplexního vyuţití plynu u odběratele bez zbytečných přeměn, 

 jednoduché ovládání plynových spotřebičů, jejich snadná regulace a 

automatizace, 

 moţnost vyuţívat primární energetický zdroj přímo v místě jeho potřeby, 

 díky jeho vysokému energetickému obsahu, příznivému sloţení a technicky 

dořešených způsobů jeho vyuţití příznivý vliv na ţivotní prostředí. 

Zemní plyn je palivo, jehoţ vyuţívání můţe podstatnou měrou pozitivně ovlivnit 

ţivotní prostředí. Zkušenosti ze západoevropských měst, kde zemní plyn a nízkosirná kapalná 

paliva prakticky eliminovaly uhlí z vytápění domácností, jsou nezpochybnitelné. Pověstný 

londýnský smog, který byl způsoben právě spalováním zejména sirnatého uhlí, je v 

západoevropských městech jiţ minulostí. Vysoký podíl zejména hnědého uhlí v energetické 

bilanci neznamená jen emise oxidů síry, dusíku a uhlíku, popílku s obsahem těţkých kovů a 

uhlovodíků, ale také zásahy do krajiny při těţbě uhlí, znečištění při jeho úpravě a dopravě a v 

neposlední řadě také problémy při skladování a manipulaci s popelem. 

Člověk pro svůj ţivot potřebuje energetické zdroje - bez vyuţívání umělého světla a 

tepla si dnes těţko dovedeme představit ţivot na Zemi. Tzv. obnovitelné zdroje ale v dnešní 

době stačí k pokrytí jen nepatrné části energetické potřeby, a tak člověk musí vyuţívat fosilní 

zdroje energie. V jeho vlastním zájmu však je, aby preferoval takové fosilní zdroje, jejichţ 

vyuţívání v co nejmenší míře negativně ovlivňuje ţivotní prostředí. 

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí má zemní plyn ve srovnání s ostatními 

fosilními palivy a energiemi řadu výhod: 

 výstavba plynovodů a ostatních zařízení je spojena s minimálním záborem 

půdy, která se ve většině případů vrací původnímu účelu, 

 plynovody jsou uloţeny v zemi, takţe nikterak nenarušují ráz krajiny. 

Hlavní ekologické výhody zemního plynu se ale projevují aţ při jeho vyuţívání u 

odběratelů. Spalováním zemního plynu vzniká ve srovnání s pevnými a kapalnými palivy 

daleko méně škodlivin - prach a oxid siřičitý (SO2) jsou ve spalinách obsaţeny v 

zanedbatelných mnoţstvích a také emise oxidu uhelnatého (CO) a uhlovodíků jsou ve 
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srovnání s ostatními palivy výrazně niţší. 

Jediným váţnějším problémem spalování zemního plynu je vznik oxidů dusíku (NOx). 

Směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vzniká při spalování kaţdého paliva v případě, ţe 

pro spalování je vyuţíván vzduch. Zemní plyn má ale ve srovnání s tuhými a kapalnými 

palivy jednu velkou výhodu - neobsahuje ţádné dusíkaté látky, takţe oxidy dusíku mohou 

vznikat právě jen ze vzdušného dusíku. Jejich tvorba je závislá na teplotě spalování - čím je 

teplota vyšší, tím je vyšší i tvorba NOx. 

Výrobci plynových spotřebičů věnují omezování vzniku NOx velkou pozornost. 

Konstrukčními úpravami hořáků a spalovacích komor spotřebičů se podařilo sníţit emise 

NOx aţ na 10 % původních hodnot [6]. 

2.1.2     Obnovitelné energetické zdroje 

Obnovitelná energie lze získat: 

1) ze Slunce, 

2) z vodních toků, 

3) z větru, 

4) z biomasy, 

5) ze Země. 

V dnešní době se obnovitelné zdroje energie velmi pouţívají a to hlavně z důvodu, ţe 

nevznikají při získávání energie ţádné přímé spaliny a tudíţ i emise a výhodný ekonomický 

provoz. Bohuţel zatím nejsou účinnosti přeměny v tepelnou nebo elektrickou energii, tak 

vysoké jako u fosilních paliv a mají mnohem vyšší náklady na výrobu a stavbu. Obnovitelné 

zdroje jsou nestálé zdroje energie.  

Energie ze slunce 

Země je součástí planetární soustavy, jejíţ středem je Slunce. Slunce je nám nejbliţší a 

nejdůleţitější hvězdou. Je trvalým zdrojem veškeré energie pro naši planetu.  

Slunce má tvar koule o průměru 1,39.10
9
 m, tj. 109krát větší neţ je průměr Země. 

Skládá se převáţně z atomárního vodíku (70 %) a helia (28 %), s nepatrným mnoţstvím 

ostatních prvků periodické soustavy (2 %). Všechny prvky jsou ve hmotě Slunce obsaţeny 

jako ţhavé elektricky vodivé prvky, tj. ve skupenství plasmy. Hmotnost Slunce je 

1,98.10
30

 kg. Od Země je Slunce vzdáleno v průměru 1,5.10
11 

m.  

Zdrojem energie Slunce je termonukleární reakce (jaderná syntéza, fúze) probíhající 

v centrálních oblastech Slunce, při níţ dochází k přeměně vodíku na helium. Při jaderných 

reakcích se uvolňuje velké mnoţství tepelné energie, která je vyzařována do kosmického 

prostoru. Celkový tok vyzařované energie je 3,85.10
26

 W. Měrný tok energie (intenzita 

záření) na povrchu Slunce je 6.10
7
 W.m

-2
. Slunce září jako absolutně černé těleso s 

povrchovou teplotou okolo 5700 K. Sluneční záření zahrnuje vlnové délky od 10
-10 

m 

(rentgenové a ultrafialové záření) aţ do několika metrů (rádiové záření). Největší část energie 

však připadá na vlnové délky 0,2 aţ 3 µm (světelné a infračervené záření). 

Sluneční záření na cestě k Zemi není ničím pohlcováno a přichází na hranici 

atmosféry v původní podobě, s níţ opustilo Slunce, avšak při značně změněné intenzitě tím, 

ţe výkon se s rostoucí vzdáleností rozptýlí na větší plochu. Na plochu kolmou k slunečním 

paprskům dopadá na povrch zemské atmosféry zářivý tok 1367 W.m
-2

. Tento tok se nazývá 



6 
 

sluneční (solární) konstantou Gsc. Z celkového výkonu vyzařovaného Sluncem dopadá na 

Zemi jen přibliţně dvě miliardtiny, tj. asi 7,8.10
14

 kW [1]. 

Technické využití energie slunce 

Civilizovaný člověk dokáţe stále větší část dopadající energie vyuţít ve svůj prospěch. 

Jednou z reálných moţností krýt stále větší potřebu energie, je zachycovat sluneční energii 

ještě ve formě fotonů a účelně ji přeměňovat na jinou formu energie jako je teplená, 

mechanicky elektrická a chemická energie. 

Nejsnadnější je proměnit sluneční energii v energii tepelnou. Záření se zachycuje ve 

sběračích. Záření se potom zachycuje sběrači buď ve tvaru plochých panelů, nebo koncentrátů 

s odrazovými plochami. Plochý kolektor je nízkopotenciální systém (do 100°C), kdeţto 

odrazový kolektor je vysokopotenciální systém (aţ 4000°C). Přeměna slunečního záření 

v elektrickou energii je moţná na základě fotovoltaického jevu, při němţ fotony přímo působí 

na elektrony v polovodičích a vzniká elektrický proud. 

Nejčastější potřeba tepla moderního člověka je okolo hodnoty 100°C. Tato teplota je 

pouţívána pro ohřev teplé uţitkové vody a topení. Toto teplo se dosud nejčastěji získává ze 

spalování fosilních paliv, jejich zásoby jsou vyčerpatelné. Pro výrobu nízkopotenciálního 

tepla lze snadno vyuţít sluneční energii. Kapacita tohoto zdroje je obrovská. Na plochu ČR 

dopadne 8,68.10
13

 kW.h
-1

. Tato energie se uvolní spálením 1,02.10
13

 kg koksu [2].  

Energie z vodních toků 

Voda je zdrojem energie, která je dostupná, čistá a především nevyčerpatelná.  Voda je 

v přírodě nositelem chemické, teplené a mechanické energie. Nejvíce se vyuţívá energie 

vodních toku, ty jsou dostupné a po technické stránce nejlépe zvládnuté pro přeměnu 

v elektrickou energii. V České republice pramení mnoho řek, které představují primární 

hydroenergetice potenciál. Z převáţné části je rozmístěn do malých toků. Moţnost 

sekundárního hydroenergetického potenciálu je v přečerpávajících elektrárnách. 

Vyuţití energie vody z: 

1) řeky, 

2) přehrady, 

3) moře. 

Vodní elektrárny lze dělit podle: 

 výkonu,  

 malé do 10 MW 

 střední od 10 MW do 100 MW 

 velké nad 100 MW 

 pouţití. 

 průtočné 

 akumulační 
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Pro výpočet primárního energetického potenciálu se vyuţijí základní fyzikální zákony. 

Protéká-li kaţdou sekundu mnoţství Q kapaliny o měrné hmotnost ρ  a výškovém rozdílu H 

ve smyslu zemské tíţe, koná kaţdou sekundu práci, čili odevzdává výkon P. 

HgQP        (W)        (2) 

kde P je výkon     (W) 

 Q - průtok     (m
3
.s

-1
) 

 ρ - měrná hmotnost     (kg.m
-3

) 

 g - zemské tíhové zrychlení     (m.s
-2

) 

 H - výškový rozdíl     (m) 

 

Technicky vyuţitelný hydroenergetický potenciál vodního toku je menší neţ 

teoretický, protoţe bezztrátové vyuţití energie toku není moţné. 

K přeměně mechanické energie v elektrickou slouţí turbína a generátor. Určení 

parametrů turbíny je významné a ovlivňuje efektivnost celé vodní elektrárny. Navrhované 

parametry turbíny plynou z technicko-ekonomického rozboru pro konkrétní dílo. Pro vodní 

elektrárny se pouţívají turbíny: 

- Pelton, 

- Francis, 

- Banki, 

- Kaplan. 

Výroba tepla z vodních elektráren je moţná pouze tak, ţe se vyrobí elektrická energie, 

která se následně pouţije pro topení. Vodní elektrárna je velmi sloţité zařízení, proto je nelze 

postavit v blízkosti domu a vyuţívat vyrobenou energii na topení. Takovéto vyuţití je značně 

nevýhodné a při dnešních cenách elektrické energie také neekonomické. 

Další způsob výroby tepla z vodních toků, je přeměna nízkopotencionálního tepla 

vodního toku na teplo vysokopotencionální pomocí tepelného čerpadla [1]. 

Energie z větru 

Pojem vítr označuje přibliţně jen horizontální sloţku vzduchu, vyvolaného 

krátkodobou transformací sluneční energie na teplo a rotací země. 

Význam větrné elektrárny pro vytápění je jen velmi malý. Celkový výkon větrných 

elektráren je dnes asi 10 MW. Celkové vyuţití tohoto výkonu je asi 1000 hodin za rok, kdeţto 

teoretiky by tato hodnota mohla být i 1800 hodin za rok. Tento rozdíl je způsoben častými 

odstávkami větrných pohonných soustrojí. Ve vytápění se u nás pouţívají nejčastěji velmi 

malá soustrojí o výkonu 0,5 aţ 1 kW k temperování odlehlých staveb a k dobíjení 

akumulátorových baterií, vyuţití také k osvětlení. Vzhledem k nestálosti větru nejsou malé 

větrné elektrárny atraktivním zdrojem pro výkup elektrické energie, popřípadě pro vytápění 

elektrickou energií vyrobenou z větrných elektráren. Měrný investiční náklad na 1 kW se 

pohybuje kolem 40000 Kč a ţivotnost soustrojí je v rozmezí 20 aţ 25 let [1]. 

Rozdělení větrných elektráren podle výkonu: 

 malé do 20 MW, 

 střední 20 MW aţ 500 MW, 

 velké nad 500 MW. 



8 
 

 

Energie z fytomasy a fytopaliv 

Pod pojmem fytomasa si můţeme představit veškeré organické látky rostlinného 

původu vznikající v přírodě v průběhu fotosyntézy. Při zachycování slunečního 

krátkovlnného záření. V procesu syntézy organických sloučenin představovaných zejména 

glukózou z oxidu uhličitého a vody a určitého mnoţství anorganických ţivin jako je draslík, 

vápník atd. Fytomasa patří do souhrnného pojmu biomasa, kam kromě rostlin patří i 

ţivočichové, jejichţ význam pro energetiku je mnohem menší a které jsou spíš vyuţívány 

energeticky jako taţná síla. 

Naprostá většina fosilních paliv má svůj původ také v pradávné biomase, ale od 

současného pojmu fytomasa se liší formou, sloţením, hustotou energie, ale hlavně faktem ţe 

v zemské kůře jsou vyčerpatelným zdrojem energie. 

Pevná fytopaliva se vyskytují v několika formách, které se od sebe liší v mnoha 

znacích s ohledem na strukturu, obsah vody, tvary, stupně znečištění, obsahu popele atd. 

Optimalizace vyuţívání různých biopaliv vyţaduje často zajištění kompromisu mezi 

vlastnostmi paliv a topenišť. 

Hlavním zdrojem polenového dřeva je nutno hledat přímo v lesní těţbě a prvotním 

ošetření vytěţených klád, kdyţ se třídí dřevo pro zpracování na pilách, export nebo jako 

palivové dříví. Cena palivového dříví se odvíjí od tvrdosti dřeva, měkká dřeva jsou levnější 

neţ tvrdá. S ohledem na výhřevnost je zásadní obsah vody. Čerstvě vytěţené dřevo má 

hodnotu kolem 50 % vody. Pro potřebu spalování je potřeba sníţit obsah vody na hodnoty 

kolem 25 % vody. U dřevozplyňujících kotlů je poţadována hodnota něco málo přes 15 % 

vody, jen takové dřevo nedehtuje a má dobrou výhřevnost. 

Další moţností fytopaliv je průmyslová štěpka, která představuje nakrácené odpady, 

coţ jsou vedlejší výrobky dřevozpracujícího průmyslu. Průmyslová štěpka se velmi málo 

pouţívá pro výrobu tepla. Tuto štěpku podniky většinou pouţívají pro další vyuţití.  

Dřevní brikety a peletky jsou tvarovaná paliva převáţně z pilin s různým stupněm 

komprese. Jsou vyráběna na různých lisech s pracovním tlakem od 200 do 1000 barů, na 

různých pístových nebo šnekových lisech. Brikety a peletky mají nejvyšší výhřevnost 

z pevných fytopaliv. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 16 aţ 18 MJ.kg
-1

. Dále mají také 

největší měrnou hustotu hmoty i energie. Rozměry pelet jsou 6 aţ 40 milimetrů, brikety jsou 

od 40 mm do 100 mm [1].  

Energie ze Země 

Většina vědců je přesvědčena, ţe teplo přiváděné na povrch země, je produktem 

rozpadu radioaktivních prvků.  

Tepelná energie z oteplených (geotermálních) vod 

Nemineralizované vody o teplotě okolo 50 °C, které lze pouţít pro ohřev a to pouhou 

výměnou tepla v rekuperačním výměníku. Tepelný potenciál s niţší hodnotou lze vyuţít 

jedině s tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla jsou investičně náročnější neţ výměníky. Pro 

jejich vyuţití je potřeba dodávat ušlechtilejší energii (elektřinu, plyn). Proto je pořízení a 

provoz tepelného čerpadla cenově náročnější. 

Využívání tepla akumulované v zemském polomasívu suchými vrty 

Suché vrty jsou většinou svislé vrty buď samotné, nebo několikanásobné. Vrtné 

soupravy dokáţí vytvořit vrt hluboký aţ 150 m. Kaţdých 33 m se zvyšuje teplota země o 

1 °C. 
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Měrná tepelná vodivost zemin a hornin velmi závisí na obsahu vlhkosti (vody). 

Zasahuje-li vrt do zvodněných vrstev, přenos tepla není pouze vedením, ale také konvekcí ze 

stále proudící vody o konstantní teplotě. Takové podmínky umoţňují zvýšit energetickou 

vydatnost vrtu. 

Přečerpávání tepla z povrchové vrstvy zeminy 

Trubkový výměník tepla je umístěn pod zemí v hloubce 1,5 – 2 metry. Jeho délka 

nesmí překročit hodnotu 100 m kvůli hydraulické ztrátě. Tento způsob je přečerpávání 

akumulované geotermální energie a akumulované sluneční energie. 

V období březen aţ srpen je dominantní tepelný tok na straně akumulované sluneční 

energie, tedy horní část tepelného výměníku. V období září do února převaţuje tepelný tok na 

straně akumulované geotermální energie, spodní část výměníku. Odčerpávání tepla má 

negativní vliv na vegetaci rostoucí nad tepelným výměníkem, to se projevuje třítýdenním 

zpoţděním vegetace rostlin [1]. 

2.2     Využití jednotlivých energetických zdrojů v ČR 

Na Zemi jsou tepelné zdroje různě intenzivně rozmístěny. Jsou státy, kde je vhodné 

pouţívat tepelné zdroje ve formě geotermálních pramenů, jako je například Island. Dále jsou 

jiné státy, kde jsou velká loţiska ropy a plynu, jako Rusko. Proto v těchto zemích převaţuje 

vytápění nejdostupnějšími zdroji tepla především pro ekonomickou hodnotu. Česká republika 

nemá ţádné takto dominantní zdroje energie, proto pouţívá od kaţdého zdroje část energie. A 

to především v místech s vhodnějším pouţitím tepelného zdroje. 

Fosilní energetické zdroje 

V ČR je značné bohatství pevných fosilních paliv, ale postupným těţením se mnoţství 

uhlí v zemi zmenšuje. Bylo by ještě několik vhodných míst pro těţení uhlí, jenţe toto uhlí se 

nachází v oblastech, kde ţijí lidé. Proto na tyto místa jsou v současné době nastaveny těţební 

limity.  Převáţná část tepelné a elektrické energie vzniká v uhelných elektrárnách, to je kolem 

60 % z celkové výroby. Dnes je ještě pořád nejekonomičtější vyrobit energii z fosilních paliv. 

Jak bude zdrojů pro fosilní paliva ubývat, bude také méně výhodné tuto energii vyrábět. 

Výroba tepla z uhelné elektrárny je z dnešního pohledu dosti neekologická. Při hoření uhlí 

vzniká relativně velké mnoţství oxidů síry, sazí, popela a dalších nespalitelných zbytků. 

 V lokálních topeništích uhlí vytlačil zemní plyn. Toto plynné palivo se v ČR netěţí, 

protoţe zde není dostatek zemního plynu v půdě. Plyn se transportuje pomocí plynovodu 

především z Ruska. Další moţnost je přivádět plyn z Norska, toho se v ČR spotřebuje asi ¼ 

z celkového mnoţství. Zbytek spotřeby zaujímá ruský plyn. Od poloviny 90. let začala v ČR 

masivní plynofikace. Tímto se vláda snaţila dosáhnout zkvalitnění ovzduší. Zemní plyn při 

svém spalování nevytváří ţádný popel ani oxid síry. Zemní plyn není nevyčerpatelný zdroj 

energie. Předpokládá se, ţe zásoby na zemi jsou ještě na 200 let. Nejčastějším zdrojem 

vytápění je na území ČR právě zemní plyn. Jelikoţ se cena plynu od poloviny 90 let 

několikanásobně zvýšila, začínají domácnosti od tohoto způsobu vytápění ustupovat, 

popřípadě doplní vytápění jiným zdrojem tepla. 

Energie slunce 

Solární termické systémy jsou v dnešní době velmi vyuţívaným zdrojem pro výrobu 

tepelné energie. V České republice se pouţívají solární ohřevy především pro ohřev teplé 

uţitkové vody. Jelikoţ ČR není svou geografickou polohou pod pernamentním slunečním 

svitem je nutno solární ohřev kombinovat s elektrickým nebo plynovým dohřevem. V ČR 
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jsou místa s vhodnější polohou, kde dopadá ročně větší tepelný tok na jednotku plochy. Zde je 

výkon solárního kolektoru vyšší. Průměrné roční hodnoty globálního slunečního záření jsou 

v rozmezí 3401 aţ 4100 MJ.m
-2

.rok
-1

. Jednotlivé měsíční hodnoty globálního záření se mohou 

od dlouholetého průměru lišit aţ o 50 % a od celoročního průměru o 30 %[14]. 

 

Obr. 1 Globální sluneční záření v ČR ( MJ.m
-2

.rok
-1

 ) [21]. 

 

V ČR se pohybuje počet hodin solárního svitu mezi 1400 h.a
-1

 aţ 1700 h.a
-1

. Největší 

počet hodin má jihovýchod, naopak nejmenší počet hodin má severozápad. Rozdíl je většinou 

průměrně kolem 10 %. V lokalitách se silně znečištěnou atmosférou je nutno počítat 

s globálním zářením aţ o 10 % niţším. Naopak u oblasti s vyšší nadmořskou výškou od 700 

do 2000 m n.m. je moţné počítat s nárůstem globálního záření aţ o 5 %. [14] 

 

Obr 2. Počet hodin slunečního svitu (h.a
-1

) [23]. 

Energie vodních toků  

V ČR nejsou přírodní poměry pro budování vodních energetických děl ideální. Naše 

toky nemají potřebný spád ani dostatečné mnoţství vody. Proto je podíl výroby elektrické 

energie ve vodních elektrárnách na celkové výrobě v ČR zejména v porovnání s produkcí 

uhelných elektráren JE Dukovany a JE Temelín poměrně nízký. 

K vyuţití potenciálu vodních toků v ČR slouţí i kategorie tzv. malých vodních 

elektráren (zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW). Většina malých 

vodních elektráren slouţí jako sezónní zdroje. Průtoky toků, na kterých jsou zřizovány, jsou 

kolísavé a silně závislé na počasí a na ročním období. Přesto je moţné jejich produkci na 

denní či týdenní bázi poměrně přesně předikovat. Díky tomu neklade produkce v těchto 

elektrárnách vysoké nároky na regulaci distribuční soustavy [1]. 
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Energie větru  

V české republice se vítr měří v síti meteorogických stanic. Je sledována rychlost a 

směr větru. Měří se 10 m nad hladkým povrchem. Na základě dlouhodobých měření byla 

sestavena takzvaná větrná mapa, která je na obr. 3, z obrázku je patrné, ţe jen malá část území 

ČR je vhodná pro výstavbu větrných elektráren. Význam pro větrnou elektrárnu mají místa 

s rychlostí nad 4 m.s
-1

. Nejvíce větrných elektráren se nalézá v Ústeckém kraji [1]. 

 

Obr. 3 Větrná mapa ČR [18]. 

Instalovaný výkon větrných elektráren na území České republiky je letošním roce 215 

MW. Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) předpokládá, ţe by se výkon elektráren do 

roku 2012 mohl dostat na šestinásobek stávající hodnoty a odhadované mnoţství vyrobené 

energie by se tak vyšplhalo na 2,5 TWh (tato hodnota by pak pokryla spotřebu energie celého 

Jihomoravského kraje a kraje Vysočina). V ČR je potenciál na výrobu elektřiny z větrných 

elektráren ještě daleko vyšší, coţ podle ČSVE znamená, ţe by větrníky byly schopny vyrobit 

asi 6 TWh elektřiny. Tato hodnota by pokryla spotřebu energie nejméně pro čtyři miliony 

obyvatel. 

Energie fytomasy a fytopaliv 

Fytopaliva jsou v ČR velmi ţádaný druh paliva pro vytápění domů především 

v lokálních topeništích. Jelikoţ jde o obnovitelný zdroj energie, nejsou na něj vztaţeny ţádné 

limity. Je pouze nutné, aby byly dodrţovány zásady pro těţení dřeva a následné vysazování 

nových stromů. Cyklus obnovy lesa je asi 100 let. V České republice jsou velké zásoby dřeva, 

1/3 celkové plochy státu pokrývají lesy. Ne všechna dřeva se hodí na výrobu tepla.  

 V roce 2005 bylo k dispozici ročně zhruba 5 aţ 6 miliónů tun fytopaliv v pevném 

stavu a to odpovídá asi 8 – 10 % potenciálu těţeného černého uhlí.  Z toho je moţno 

dohadovat, ţe se energeticky vyuţívá asi 1,5 aţ 2 milióny tun fytopaliv. Ale tento podíl stále 

roste a to díky zavádění topenišť na dřevo a slámu. V roce 2006 aţ 2010 se počítalo 

s vyuţitím asi 10 aţ 12 mil. tun a po roce 2020 aţ 20 mil. tun fytopaliv ročně. V budoucnu se 

dá také předpokládat, ţe fytopaliva částečně nahradí černé uhlí ve velkých teplárnách. 

V dnešní době v ČR roste na oblibě pouţívání kotlů na peletky. U tohoto řešení není 

nutné do kotle stále chodit přikládat. Součástí kotle je podávací zařízení, které dávkuje 

potřebné mnoţství peletek pro poţadovaný výkon kotle. Velká část lidí přešla z dřeva na plyn 

z důvodu, ţe plyn není náročný na obsluhu. Řešením kotle na peletky s podavačem se dá 

téměř říct, ţe se vyrovnala náročnosti obsluhy s plynovým kotlem. Bohuţel toto řešení je stále 

ještě cenově náročné [1]. 

http://www.csve.cz/
http://www.nazeleno.cz/elektrina.dic
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Energie geotermální 

V České republice jsou celkové podmínky pro vyuţívání geotermální energie méně 

příznivé neţ v některých zemích. Průměrná hodnota zemského tepelného toku na povrchu 

země je 66 mW.m
-2

. Nejvyšší hodnoty tepelného toku jsou v severozápadní části republiky a 

to v rozsahu od 80 aţ po 100 mW.m
-2

. 

Na území ČR jsou jiţ dlouho vyuţívány termální vody k rekreačním a lázeňským 

účelům. Nejteplejší a také nejznámější jsou karlovarské prameny s teplotou aţ 72,5 °C. Jejich 

celková vydatnost bez umělého čerpání je aţ 40 dm.s
-1

. Karlovarské minerální vody jsou 

značně mineralizované. Mineralizace je technickou překáţkou energetického vyuţití 

karlovarských termálních pramenů, jejich prioritní léčebné vyuţití je ekologickou překáţkou 

dalšího vyuţití. Dalším významným léčebným zdrojem jsou geotermální prameny v Teplicích 

o teplotě uţ jen 42 °C. Na obr. 4 je potenciál pro vyuţití geotermální energie v ČR. Z ní je 

patrné, ţe největší potenciál mají místa v blízkosti řeky Moravy [1]. 

 

Obr. 4 Potenciál pro vyuţití geotermální energie v ČR [19].  

Využití energetických zdrojů v ČR 

V tab. 2 je zobrazeno, jaký podíl zabírají konkrétní energetické zdroje při 

pouţití v ČR. 

Tab. 2 Vyuţití energetických zdrojů v ČR v roce 2009 [20]. 

Zdroj Využití (%) 

Fosilní energetické zdroje 94,16 

Energie slunce 0,03 

Energie vodních toků 0,49 

Energie větru 0,06 

Energie fytomasy a fytopaliv 5,17 

Energie geotermální 0,09 
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2.3     Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce vychází z politiky z roku 2000, dále vychází také z analýz 

vývoje a současného stavu energetického hospodářství České republiky, propočtů moţného 

budoucího vývoje, respektování postupů a standardů Evropské unie a ze závazků plynoucího 

z mezinárodních smluv. 

Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 20 let 

vyjadřující cíle státu v energetickém hospodaření v souladu s potřebami hospodářského a 

společenského vývoje, včetně ochrany ţivotního prostředí, slouţící i pro vypracování 

územních energetických koncepcí. 

Stát touto koncepcí chce do roku 2030 naplnit strukturu primárních zdrojů takto: 

 tuhá paliva 31 – 33 %, 

 plynná paliva 19 – 20 %, 

 kapalná paliva 12 – 13 %, 

 jaderné palivo 23-24 %, 

 obnovitelné zdroje 12 – 13 %. 

Stát se zavazuje, ţe bude nadále podporovat obnovitelné energetické zdroje, zvyšovat 

podporu kombinované výroby elektřiny a tepla, podporovat alternativní paliva a pohony 

v dopravě. 

SEK obsahuje specifikaci nároků a účinků hlavních scénářů vývoje energetického 

hospodářství do roku 2030 v závislosti na variantách růstu HDP a opatření státu k ovlivnění 

vývoje energetického hospodářství. Celkem bylo sestaveno šest scénářů moţného vývinu 

energetického vývoje. Scénáře počítají se společnými podmínkami [13]: 

 meziroční růst HDP do roku 2030 bude 3,22 aţ 3,99 %, 

 standardní a nejpravděpodobnější vývoj dalších faktorů, 

 zvýšené uplatnění obnovitelných zdrojů energie, 

 zvýšení tempa růstu efektivnosti vyuţití energetických zdrojů. 

Scénář bílý 

Platí pro všechna současná pravidla a omezení. Struktura primárních zdrojů primární 

energie se bude měnit. V souvislosti s dokončením JE Temelín bude klesat poptávka po 

hnědém uhlí aţ do roku 2030. Odbourání dovozních limitů pro černé uhlí bude mít za 

následek zvýšení dovozu, s prudkým zvýšením po roce 2020, to by se mělo černé uhlí stát 

primárním zdrojem pro výrobu elektřiny v obnovitelných elektrárnách. Zemní plyn nebude 

téměř růst. Bude se uplatňovat především v malých kogeneračních jednotkách. Význam ropy 

a kapalných paliv bude klesat. Velmi dynamický vývoj zaznamenají obnovitelné energetické 

zdroje [13]. 
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Tab. 3 Návrh vývinu potřeby energetických zdrojů podle bílého scénáře [13]. 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů 2000 2005 2030 

Tuhá paliva 52,5 % 42 – 44 % 37 – 39 % 

Hnědé uhlí 36,6 % 29 – 30 % 18 – 19 % 

Černé uhlí 15,8 % 13 – 14 % 19 – 20 % 

Plynná paliva 19 % 21 – 22 % 21 – 22 % 

Kapalná paliva 18,6 % 15 – 16 % 12 – 13 % 

Jaderné palivo 9 % 16 – 17 % 16 – 17 % 

Obnovitelné zdroje 2,6 % 5 – 6 % 12 – 13 % 

 

Scénář zelený 

Počítá s vyšším významem domácích zdrojů paliva, uvolnění těţebních limitů 

hnědého uhlí, zesílení podpory OEZ a další jaderné energie. 

Struktura primárních zdrojů se bude měnit. V souvislosti s najetím JE Temelín klesne 

podíl hnědého uhlí a jeho těţba bude klesat, ale pozvolněji neţ v bílém scénáři. Dovoz 

černého uhlí se zvýší, výrazně ale neovlivní bilanci výroby elektrické energie a CZT. V roce 

2020 začne výroba v novém bloku o výkonu 600 MW a v roce 2025 se zprovozní další dva 

bloky. To vše bude doplněno o mírný nárůst výroby elektrické energie ze zemního plynu. 

Jaderná energie se stane na konci období nejvýznamnější technologií na výrobu elektrické 

energie. Na druhém místě bude pouţíváno hnědé uhlí [13]. 

Tab. 4 Návrh vývinu potřeby energetických zdrojů podle zeleného scénáře [13]. 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů 2000 2005 2030 

Tuhá paliva 52,5 % 43 – 45 % 31 – 33 % 

Hnědé uhlí 36,6 % 29 – 30 % 22 – 23 % 

Černé uhlí 15,8 % 14 – 15 % 9 – 10 % 

Plynná paliva 19 % 19 – 20 % 19 – 20 % 

Kapalná paliva 18,6 % 16 – 17 % 12 – 13 % 

Jaderné palivo 9 % 16 – 17 % 23 – 24 % 

Obnovitelné zdroje 2,6 % 5 – 6 % 12 – 13 % 

 

Scénář černý 

Počítá s vyšším významem domácích zdrojů paliva, uvolnění těţebních limitů 

hnědého uhlí, potřeba zdrojů řešena dováţením černého uhlí. 

Všechny věcné parametry budoucího vývoje jsou téměř totoţné s bílým scénářem, 

proto nejsou podrobněji udávány dále. Černé uhlí se při otevření trhů a odstranění obchodních 

bariér prosadí jako nejvýhodnější zdroj energie za postupně ubývající černé uhlí, to bude 

umocněno faktem, ţe se nebudou dále stavět nové jaderné bloky [13]. 
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Tab. 5 Návrh vývinu potřeby energetických zdrojů podle černého scénáře [13]. 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů 2000 2005 2030 

Tuhá paliva 52,5 % 43 – 45 % 37 – 39 % 

Hnědé uhlí 36,6 % 29 – 30 % 18 – 19 % 

Černé uhlí 15,8 % 14 – 15 % 19 – 20 % 

Plynná paliva 19 % 19 – 20 % 20 – 21 % 

Kapalná paliva 18,6 % 16 – 17 % 12 – 13 % 

Jaderné palivo 9 % 16 – 17 % 16 – 17 % 

Obnovitelné zdroje 2,6 % 5 – 6 % 12 – 13 % 

 

Scénář červený 

Varianta počítá s vyšším uplatněním dováţeného černého uhlí, neuvolnění těţebních 

limitů hnědého uhlí, potřeba řešena dovozem zemního plynu. 

Struktura primárních zdrojů energie se bude měnit. V souvislosti s uvedením do 

provozu JE Temelín klesne podíl hnědého uhlí, po roce 2015 začne rychle růst význam 

zemního plynu, který pronikne do výroby elektrické energie (spalovací turbíny, paroplynové 

cykly), v CZT se struktura zdrojů téměř nezmění. Na konci roku 2030 by měl být zemní plyn 

dominantním energetickým zdrojem [13]. 

Tab. 6 Návrh vývinu potřeby energetických zdrojů podle červeného scénáře [13]. 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů 2000 2005 2030 

Tuhá paliva 52,5 % 43 – 45 % 29 – 31 % 

Hnědé uhlí 36,6 % 29 – 30 % 18 – 19 % 

Černé uhlí 15,8 % 14 – 15 % 11 – 12 % 

Plynná paliva 19 % 19 – 20 % 28 – 29 % 

Kapalná paliva 18,6 % 16 – 17 % 12 – 13 % 

Jaderné palivo 9 % 16 – 17 % 16 – 17 % 

Obnovitelné zdroje 2,6 % 5 – 6 % 13 – 14 % 

  

Scénář modrý 

Vyšší uplatnění jaderné energie, neuvolnění těţebních limitů hnědého uhlí, 3 nové 

bloky jaderné elektrárny Temelín. 

V souvislosti s najetím JE Temelín klesne podíl hnědého uhlí a v roce 2020 začne 

výroba v JE v novém bloku o výkonu 600 WM, v roce 2025 bude postaveno další dva jaderné 

bloky. Vzhledem k nedostatečné disponibilitě domácích zdrojů hnědého uhlí, bude se více 

dováţet černé uhlí a v menší míře také zemní plyn [13]. 
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Tab. 7 Návrh vývinu potřeby energetických zdrojů podle červeného scénáře [13]. 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů 2000 2005 2030 

Tuhá paliva 52,5 % 43 – 45 % 31 – 33 % 

Hnědé uhlí 36,6 % 29 – 30 % 17 – 18 % 

Černé uhlí 15,8 % 14 – 15 % 14 – 15 % 

Plynná paliva 19 % 19 – 20 % 20 – 22 % 

Kapalná paliva 18,6 % 16 – 17 % 11 – 12 % 

Jaderné palivo 9 % 16 – 17 % 23 – 24 % 

Obnovitelné zdroje 2,6 % 5 – 6 % 12 – 13 % 

 

Scénář žlutý 

Nejvyšší uplatnění jaderné energie, neuvolnění limitů hnědého uhlí, vysoký vývoj 

jaderné energetiky s aţ 8 novými bloky. 

V souvislosti s najetím JE Temelín klesne podíl hnědého uhlí, v roce 2015 bude 

zařazen první nový jaderný blok o výkonu 4 TWh, v roce 2020 další 2 bloky o výkonu 8 TWh 

a v roce 2025 celkem 5 nových bloků. Podle tohoto scénáře bude v roce 2030 celkový výkon 

jaderných zdrojů 4800 MW. Nové jaderné elektrárny se prosadili proti tuhým palivům. 

V elektrické síti bude přebytek výkonu, který bude stlačovat vyuţití kogeneračních zdrojů 

[13]. 

Tab. 8 Návrh vývinu potřeby energetických zdrojů podle červeného scénáře [13]. 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů 2000 2005 2030 

Tuhá paliva 52,5 % 43 – 45 % 21 – 23 % 

Hnědé uhlí 36,6 % 29 – 30 % 13 – 14 % 

Černé uhlí 15,8 % 14 – 15 % 8 – 9 % 

Plynná paliva 19 % 19 – 20 % 20 – 21 % 

Kapalná paliva 18,6 % 16 – 17 % 11 – 12 % 

Jaderné palivo 9 % 16 – 17 % 35 – 36 % 

Obnovitelné zdroje 2,6 % 5 – 6 % 12 – 13 % 

 

Podle SEK bude více moţných scénářů. Kaţdý scénář uvaţuje jinou strukturu vyuţití 

paliv pro výrobu energie, ať uţ tepelné nebo elektrické. Podle naplnění scénáře můţe 

vzniknou převaha některých zařízení na výrobu energie. To můţe mít za následek preferenci 

jiného zařízení a tudíţ zdraţení, nebo naopak zlevnění daného paliva.  

Volba zařízení by se také měla volit s ohledem na budoucí vývoj cen a dostupnost 

paliva pro výrobu energie. 
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2.4     Vhodnost výběru energetického zdroje pro různou aplikaci 

Pro kaţdý typ domu, nemocnice, průmyslové haly jsou vhodnější jiné technologie 

výroby, distribuce tepla a pouţití energetických zdrojů. 

Bytové domy 

Bytové domy jsou domy, ve kterých je několik samostatných domácností. U těchto 

typů domů je výhoda, ţe zde bydlí mnoho lidí na malé půdorysné ploše domu. V bytovém 

domě můţou být tři druhy vytápění. 

1) Centrální zásobování teplem. 

2) Kotelna. 

3) Lokální plynový kotel. 

Centrální zásobování teplem (CZT) je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno 

centrálně v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů. 

Ekvivalentem CZT je pojem dálkové vytápění, který ještě lépe definuje distribuci tepla. 

Tepelná energie, která je v hlavním zdroji vyráběna formou kombinované výroby elektřiny a 

tepla, je dodávána prostřednictvím horké vody o teplotě aţ 165 °C a tlaku aţ 2,5 MPa 

třítrubkovým nadzemním horkovodním napáječem. V zimním období slouţí jako přívodní 

potrubí trubka o jmenovité světlosti 700 mm a zbývající dvě o jmenovité světlosti 500 mm 

plní funkci vratného potrubí. V letním období, kdy potřeba tepelného výkonu není tak velká, 

je největší z potrubí odstaveno a provozována jsou jen zbývající dvě s menším průměrem – 

jedno jako přívodní, jedno jako vratné. Systém CZT je z pohledu ekologické zátěţe ţivotního 

prostředí nejšetrnějším způsobem zajištění tepla pro odběratele. Na zdrojích jsou aplikována 

taková technická řešení, která umoţňují efektivnější spalování paliv a tím i sniţování 

vypouštěného mnoţství emisí, především pak oxidu uhličitého. Emise zdrojů CZT jsou 

měřeny a podléhají přísné kontrole orgánů ţivotního prostředí. Odvody spalin jsou řešeny s 

ohledem na rozptylové podmínky co nejšetrněji k okolní zástavbě a krajině. Oproti lokálním 

zdrojům tepla, které území znečišťují prakticky celoplošně jsou zdroje CZT umístěny na 

místech optimálních pro rozptylové podmínky. CZT nevyţaduje od konečných uţivatelů nic 

víc, neţ pouze "otočení kohoutkem na radiátoru", tedy nastavení poţadované teploty na 

termostatických ventilech, které pak tuto teplotu v kaţdé místnosti udrţují. Aby dodávka tepla 

probíhala efektivně a nedocházelo k plýtvání energií, se starají předávací stanice, které jsou 

vybaveny moderní regulační technikou a okamţitě reagují na změny venkovní teploty i na 

poţadavky konečných uţivatelů.  

Další moţnost je umístit kotelnu do některé z částí domu. Kotelna dodává teplo do 

kaţdého bytu. Pod pojem kotelna patří zařízení pro výrobu tepla o výkonu převyšující 100 

kW. V minulosti se pouţívalo jako palivo pro kotelny především uhlí a LTO. Dnes jsou 

kotelny vytápěny především zemním plynem. V posledních letech je také trend vytápět 

bytové domy štěpkami nebo peletkami, jakoţ to ekologické palivo. 

Poslední varianta vytápění bytových domu, je ţe se do kaţdého bytu zvlášť umístí 

malý plynový kotel. Tato varianta je velmi náročná na investici. Kaţdý nájemce si musí 

pořídit vlastní kotel, nebo topnou věţ. Tato investice je vyšší neţ, kdyţ se postaví kotelna, 

proto se velmi málo vyuţívá. Můţe se pouţít pouze ve velmi malých bytových domech do 4 

bytových jednotek. 

 Rodinné domy 

Pro rodinné domy existuje velká škála systému pro vytápění. V minulosti se pouţívaly 

v podstatě pouze tři typy vytápění rodinných domů. Prvním způsobem bylo vytápění pomocí 
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uhlí. Takové palivo bylo velmi neekologické. Při spalování vzniká značné mnoţství sazí, 

které v lokálních topeništích jen pár metrů od sebe vzdálené dokázali při nepříznivém počasí 

způsobit velké lokální znečištění ovzduší. Proto se od tohoto vytápění ustupuje. Další 

moţností jak se dalo vytápět, bylo pomocí dřeva. Při vytápění dřevem nevzniká tolik 

mnoţství sazí, a proto bylo vhodnější pro vytápění v lokálních topeništích. Ale výhřevnost a 

hlavně cena byla hlavním důvodem, proč se v rodinných domech vytápělo především uhlím. 

Posledním typem vytápění, bylo vytápění elektrickou energií. Vyuţívalo se především, 

v místech kde nebyl přístup pro dopravu uhlí nebo dřeva.  

Moţnosti vytápění rodinného domu: 

1) Kotel na uhlí, 

2) Elektrické topidla, 

3) Kotel na zemní plyn, 

4) Tepelná čerpadla, 

5) Kotel na dřevo (krby), 

6) Solární vytápění. 

V dnešní době se pouţívá uhlí méně neţ v dřívější době. Elektrická energie je 

k dlouhodobému vytápění velmi nevhodná. Důvod je hlavně ve vysoké ceně elektrické 

energie. Elektřina se vyuţívá k přitápění. Převaţuje vytápění zemním plynem. Zemní plyn 

nevytváří v lokálních topeništích ţádné saze a proto se vzduch i za nepříznivého počasí 

nestává znečištěný. Dnes největší podíl vytápění rodinných domů zaujímá vytápění zemním 

plynem.  

Kotle na zemní plyn jsou dva typy. Starší typ je nekondenzační kotel, ten má účinnost 

90 – 93 % výhřevnosti. Tato technologie je dnes nevyhovující, ale jelikoţ cena je velmi 

příznivá, pořád se prodává. Lepší řešení je kondenzační kotel. Ten pouţívá zkondenzovanou 

páru ve spalinách pro další vyuţití. Proto se hodnota účinnosti zvýší aţ na 109 % výhřevnosti. 

Kondenzačním kotlem lze ušetřit aţ 15 % paliva, pořizovací cena je sice vyšší jako u 

klasického plynového kotle, ale při této úspoře je návratnost vysoká. Jelikoţ je zemní plyn 

zatím neobnovitelný zdroj energie, začínají plyn vytlačovat obnovitelné energetické zdroje. 

Velký rozmach zaznamenali obnovitelné zdroje vytápění. Mezi ně patří především 

tepelná čerpadla, zplyňovací kotle na pevná paliva, nebo tepelné čerpadlo vzduch – voda pro 

velmi nízké ztráty domu.  

V dnešní době se stéle uplatňuje topení na dřevo. Zplyňovací kotle mají velmi 

vysokou účinnost, ale jsou také nákladné na pořízení. Nejlevnější je pořízení klasického kotle, 

ale ten nedosahuje účinnosti zplyňovacího kotle. Do malých domů jsou populární krby nebo 

krbové kamna na kusové dříví. Toto řešení je výhodné pro estetickou pohodu v domě. 

Bohuţel to má negativní stránku v tom, ţe je nutno nosit dříví do místností v domě a potřeba 

vybírat nespalitelný zbytek ve formě popela. To způsobuje značnou prašnost v domě a častější 

čistění a uklízení. Dále můţeme povaţovat za nevýhodu, ţe je obtíţnější přivést teplo do 

celého domu rovnoměrně. 

  Solární kolektory se pouţívají hlavně jako doplňkový zdroj tepla, především pro 

ohřev teplé uţitkové vody. Účinnost není dostatečná a sluneční svit je během dne 

nerovnoměrný. Bohuţel v zimě kdy je nevětší potřeba tepla, přivádí kolektory nejméně tepla 

do systému. Proto nelze vytápět slunečními kolektory dům.  
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3.     HLEDISKA OPTIMALIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU 

Hlediska, podle kterých se vybírá vhodný typ zařízení na vytápění domu, jsou 

především podle vlastností aplikace, podle hledisek energetického média a v neposlední řadě 

také podle volby energetického zdroje. 

3.1     Hlediska výběru dle vlastností aplikace 

Mezi tyto hlediska patří především investiční náklady, provozní náklady, ekologické 

aspekty, ţivotnost a dostupnost.  

3.1.1     Investiční náklady 

Investiční neboli pořizovací náklady jsou první, nad čím se přemýšlí při posouzení 

vhodnosti zařízení na vytápění. U zařízení, které jsou nejnověji vyvinuty, je pořizovací cena 

vyšší, aby se zaplatily náklady na vývoj a je u nich jistá exkluzivita. Se stárnutím technologií 

se pořizovací cena sniţuje. U nejmodernějších technologií se zvyšuje účinnost a zároveň 

sniţují provozní náklady.  

Vyšší investiční náklady u zařízení s vyšší účinností, mohou za určité období 

investiční náklady vyrovnat na provozních nákladech. To znamená, ţe není nejlepší volit 

nejlevnější zařízení z dlouhodobého hlediska. 

3.1.2     Provozní náklady 

Provozní náklady jsou spojené s provozem zařízení na výrobu tepla. Kaţdé zařízení 

má jinou spotřebu paliva. Cena paliv se velmi liší. Čím je palivo ušlechtilejší, tím je jeho cena 

vyšší. Zároveň platí, ţe zařízení, které pracuje s ušlechtilejším palivem má vyšší účinnost. 

Levné palivo nemusí nutně znamenat niţší provozní náklady. Proto je nutné volit nějaký 

kompromis mezi cenou a spotřebou paliva. 

Cena paliva závisí také na technologii jejího získávání. Zemní plyn je náročný na 

těţbu a přepravu, proto je cena vyšší neţ například u dřeva. Dřevo je jednoduché na těţbu a je 

obnovitelné, ale nemá zdaleka takovou hodnotu jako zemní plyn. Proto je nutné volit palivo a 

s tím spojené provozní náklady podle zvolené aplikace.  

3.1.3     Ekologické aspekty 

Zařízení pro výrobu tepla vypouští do ovzduší škodlivé látky. Tyto škodlivé látky 

mohou být produkovány přímo nebo nepřímo. 

Do zařízení produkující škodlivé látky přímo, patří kaţdé spalovací zařízení. Mnoţství 

vypouštěných látek závisí na druhu pouţitého paliva, účinnosti a vhodného nastavení 

spalovacího zařízení. Je-li v jednom místě velké mnoţství lokálních topenišť se spalovacími 

zařízeními s neúčinným spalováním, dochází k lokálnímu znečištění. Toto znečištění můţe 

dosáhnout vyšších hodnot neţ v blízkosti tepelných elektráren, které mají několikanásobně 

větší výkon a musí splňovat přísné limity. 

Nepřímé škodliviny jsou spojeny především s elektrickou energií. Ta je vyráběna 

hlavně v uhelných elektrárnách. Takţe škodliviny se vypouštějí v místech elektrárny. 
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Spalovací zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do těchto kategorií: 

a) Zvláště velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW a vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému 

výkonu, 

b) velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW do 50 MW, 

c) střední spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně, 

d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém 

tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW. 

Pro kaţdý zdroj tepla se dá pouţít ekvivalentní emisní faktor CO2. Tento faktor uvádí, 

kolik daná výroba tepla vytvoří kilogramů CO2 na 1 kWh energie.  

Tab. 9 Ekvivalentní emisní faktor CO2. 

Energetické médium Ekvivalentní emisní faktor CO2 (kg.kWh
-1

) 

Elektrický proud 0,68 

Palivové dřevo 0,05 

Solární systém hydrotermický 0 

Zemní plyn 0,25 

Černé uhlí  0,44 

Centrální teplovod 0,41 

  

Z tabulky je patrné, ţe nejšetrnější pro ovzduší, při vytváření CO2 je solární termický 

systém. Ten, ale nepoţívá ţádné spalovací procesy. Energetický zdroj, který vyuţívá 

spalování a produkuje nejméně CO2 je palivové dřevo. 

3.1.4     Životnost 

Faktická - ţivotnost tepelného zdroje je doba, kdy zařízení dokáţe pracovat ve své 

maximální účinnosti a funkčnosti. Kaţdé zařízení má odlišnou ţivotnost. Je proto výhodné 

vybírat zařízení s co nejdelší ţivotností. Ţivotnost je také závislá na pouţívání zařízení. Pokud 

se teplený zdroj nevyuţívá dle konstrukčních poţadavků, nebo je fungování nějakým 

způsobem změněno, ţivotnost se zkracuje. Zařízení s niţší ţivotností je nutné vyměnit dříve a 

to se projeví v investičních a provozních nákladech otopné soustavy. 

Morální - zařízení je stále provozuschopné, ale majitel jiţ není spokojen například 

s designem, schopnostmi a regulací zařízení. Proto můţe být zařízení s pohledu uţivatele na 

konci ţivotnosti. 
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3.1.5     Dostupnost 

Dá se rozdělit na dvě zásadní kategorie: 

 Dostupnost zdrojů. 

 Dostupnost technologie. 

Dostupnost zdrojů je dána náročností dopravy paliva popřípadě teplonosného média, 

nebo jak vydatný zdroj tepla je v místě vytápění. Tepelné čerpadlo se můţe v ČR pouţít téměř 

kdekoli, jelikoţ jsou zde vhodné podmínky pro provoz. Plynové kotle jsou omezené tím, ţe je 

nutné, aby dům byl napojen na plynovod. Je moţnost pouţít i zásobníky plynu, jenţe jejich 

doplňování a údrţba je finančně náročnější.  

Parametr dostupnost technologie je ovlivněn tím, do jaké míry je technologie výroby 

tepla náročná. To souvisí především z velikostí servisní sítě, dostatek odborníků pro montáţ a 

vhodné podmínky pro provozování zařízení s nejvyšší účinností.  

3.2.     Hlediska výběru energetického média 

Mezi nejčastější média patří zemní plyn, dřevo ve formě pelet, štěpky nebo polen a 

elektrická energie. Další média, jako je zkapalněný plyn nebo topný olej, se v českých 

podmínkách vyskytují ve velmi omezené míře. Ke krytí potřeby tepla můţe přispět také 

vhodně napojený solární termický systém, většinou do bivalentního zapojení. Zde mohou být 

očekávání přehnaně vysoká, u nízkoenergetického domu se totiţ zkrátí otopné období na 

několik málo zimních měsíců, kdy je právě nabídka slunečního záření malá. Proto se solární 

termické systémy pouţívají převáţně na ohřev TUV.  

Při porovnání provozních nákladů na vytápění se k základním cenám za odebranou 

energii musí správně připočítat stálé platby (tarify), v případě pouţití pevného paliva pak i 

cena za dopravu. 

Pro úvahy z dlouhodobého hlediska by bylo nejvýše potřebné mít k dispozici 

věrohodnou prognózu vývoje cen energií, nejlépe několik desítek let dopředu. Takové 

prognózy nejsou k dispozici. Jedinou jistotou je, ţe ceny energie se budou do budoucna jen 

zvyšovat [17]. 

3.3     Hlediska volby energetického zdroje 

Podle tepelné ztráty, která se stanoví výpočtem, se hledá vhodný energetický zdroj. Při 

výběru energetického zdroje by se měla pozornost soustředit především na správné velikosti 

zdroje, vysoké účinnosti, dobré regulovatelnosti výkonu a jednoduché obsluze. V neposlední 

řadě by energetický zdroj měl splňovat technické předpisy a normy pro správný provoz. Při 

volbě plynového kotle bude nejvhodnější výběr kondenzačního kotle, který můţe vyuţívat 

teplo odcházející vody ve spalinách. Při volbě kotle na dřevo bude převaţovat výběr 

zplyňovacího kotle. U výběru kotle na peletky je nutné si všímat moţnosti dopravy pelet do 

kotle a moţnostim uskladňování paliva. 

Většina nízkoenergetických domů má nízkou tepelnou ztrátu neţ jaký se vyrábí kotel. 

Aby mohl kotel pracovat po celou dobu provozu optimálně je vhodné zabudovat jako součást 

systému akumulační nádoby. Ta dokáţe ukládat a správně distribuovat tepelnou energii 

z různých tepelných zdrojů o rozdílné teplotní úrovni. To umoţňuje v domě současně 

efektivně připravovat také teplou vodu.  
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4.     NÁVRH TOPNÉHO SYSTÉMU PRO DANOU APLIKACI 

Návrh topného systému bude aplikován na nízkoenergetický dům. Budou se 

porovnávat nejvhodnější a nejčastěji aplikované typy vytápění v nízkoenergetických domech. 

4.1     Zvolená aplikace 

Projekt projektoval Ing. Jan Malina.  

Tento vybraný dům je nejčastější variantou výstavby nízkoenergetického domu. Dům 

je řešen jako řadový, koncový v zástavbě tří rodinných domů. Domy spolu budou sousedit 

svými garáţemi. Spolu s pouţitými materiály to umoţňuje vytvoření atraktivního obytného 

prostoru a propojení vnitřního prostoru s exteriérem. Zaloţeno na tradičním tvarosloví s 

fasádami v kombinaci probarvené omítky, bílých okenních rámů, sedlové střechy se 

skládanou krytinou. Dům je jednopatrový. 

Na obrázku 5 je znázorněn půdorys přízemí domu a na obrázku 6 je znázorněné 

podkrovní patro domu. 

 

Obr. 5 Rozloţení přízemního patra domu. 
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Obr. 6 Rozloţení podkrovního patra domu. 

 

Parametry zvolené aplikace 

- tepelné 

Všechny obvodové konstrukce splňují poţadavky ČSN 730540-2:změna Z1 2005-

Tepelná ochrana budov, která stanovuje poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla 

UN [W.m
-2

.K
-1

]  

Tab. 10 Poţadavky na velikost součinitele prostupu tepla "u" [W.m-2.K-1] dle platné 

normy ČSN 730540-2:změna Z1 2005. 

Druh konstrukce 
UN [W.m

-2
.K

-1
] 

poţadovaný (minimální) 

UN [W.m
-2

.K
-1

] 

doporučený 

Stěny do sklonu 45°-lehké 0,30 0,20 

Střecha plochá a šikmá do 45° 

včetně 
0,24 0,16 

Podlaha/stěna přilehlá k zemině 0,60 0,40 

 

Součinitel prostupu tepla UN [W.m
-2

.K
-1

] vybraných konstrukcí rodinného domu je 

uveden v tabulce 11. 
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Tab. 11 Součinitel prostupu tepla u různých typů konstrukce. 

Typ konstrukce Součinitel prostupu tepla UN [W.m
-2

.K
-1

] 

Obvodová stěna 0,19 

Střešní konstrukce 0,21 

Podlaha v přízemí 0,23 

 

Celková tepelná ztráta domu je 4,46 kW při okolní teplotě -12°C. 

Celková energetická spotřeba stavby je 13726 kWh.rok
-1

. 

Výpočet byl prováděn projektantem dle evropské normy EN 12831. 

- stavební 

Obvodová stěna se skládá z minerální omítky, tepelně izolační desky, konstrukční 

desky, tepelné izolace, masivní dřevěné rámové konstrukce, PE fólie, vzduchové mezery, 

konstrukční desky, sádrokartonu a vnitřního nátěru. 

Střešní konstrukce se skládá ze střešní betonové krytiny, difuzní fólie, tepelné izolace, 

parozábrany, SDK roštu, sádrokartonu a vnitřního nátěru. 

Okna se pouţijí plastová bílá, pětikomorový profil, otevíravá a sklápěcí zasklená s 

tepelně izolačním dvojsklem U = 1,1 W.m
-2

.K
-1

. 

Dispoziční řešení objektu je navrţeno s ohledem na orientaci objektu ke světovým 

stranám a jeho umístění na pozemku. Samozřejmě, ţe celé dispoziční řešení je navrţeno tak, 

aby co nejvíce vyhovovalo ţivotnímu stylu obyvatel domku: 

1. nadzemní podlaţí (přízemí) – zádveří, komora, chodba, loţnice, spíţ, kuchyňský 

kout, obývací pokoj a technická místnost s WC. 

2. nadzemní podlaţí (podkroví) – galerie, koupelna a tři pokoje, WC a šatna [24]. 

4.2      Možné způsoby vytápění vybrané aplikace 

Nyní se zaměříme na různé moţnosti vytápění, jejich vlastností, funkčností, a zda se 

pro naši aplikaci hodí. 

4.2.1     Vytápění kotlem na černé uhlí 

Moţnosti vytápění kotlem na černé uhlí nebudeme uvaţovat. To především z důvodu 

nízké tepelné ztráty domu. 

4.2.2     Vytápění kotlem na dřevo 

 Dřevo je v dnešní době jeden z levnějších typů paliva. Dřevo jako obnovitelný zdroj 

energie není způsobem omezen, jak uţ těţením, tak ekologickou daní. Samozřejmě, ţe dřevo 

se nemůţe těţit, aniţ by se dále nevysazovaly nové stromy. To je ale starost správců lesa. 

Můţeme pouţít na vytápění tři druhy kotlů na dřevo.  
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Kotel na kusové dřevo 

Tento typ kotle je nejjednodušší na výrobu a taky na údrţbu. Je to z hlediska 

pořizovacích nákladů nejlevnější moţnost vytápění. Dá se v kotli topit jakýmkoliv dřevem. 

Pro provoz není aţ tak důleţité topit dřevem s nízkou vlhkostí. 

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny. Kotlové 

těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a 

zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor a 

konvekční část. Vstup a výstup topné vody je umístěn v zadní části kotle. Velikost a výkon 

kotle lze volit podle počtu článků. Proto je kotel cenově velmi výhodný, nemusí se vyrábět 

pro kaţdý výkon jiný kotel. Konstrukce je velmi jednoduchá, jak je zřejmé z obr. 7. Teplo 

v kotli vzniká prohřívacím způsobem. V článcích proudí voda, která se ohřívá od vznikajícího 

tepla hořením. Tím se voda ohřívá a proudí do výměníků v místnostech domu. Účinnost kotle 

je 75%. Tento systém navíc nevyţaduje čerpadlo, které by rozhánělo vodu do tepelných 

výměníků v místnostech domu, pokud je kotel umístěn v nejniţším místě domu. Proto se dá 

bez problému dovádět teplá voda do místností i bez elektrické energie [5]. 

 

Obr. 7 Řez kotlem Viadrus U26 [5]. 

Výhody kotle na kusové dřevo jsou nízké pořizovací náklady, dlouhá ţivotnost, 

jednoduchá obsluha, není nutné velmi suché dřevo, fungování i bez elektrické energie tak 

zvanou samotíţí. 

Nevýhody jsou časté a namáhavé doplňování topeniště, niţší účinnost. 

Domácí krby na dřevo 

V dnešní době se začínají do rodinných domů vracet krbové kamna. Při nízkých 

ztrátách domu nemusí být krbové kamna tak velké jako v dřívějších dobách a spotřeba paliva 

se proto sníţila. Není proto nutno tak často přikládat a nosit palivo ke krbovým kamnům. 

Krbové kamna jsou stavěná povětšinou v obývacích pokojích. Tímto vzniká v domě příjemná 

atmosféra. 
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Účelem kamen je předání tepla do vytápěné místnosti a určitě je to i dominantní prvek 

v interiéru. Kamna mají celkem tři nezbytné části k jejich provozu. Nejprve tepelnou energii 

musíme vyrobit (ohniště). Pak ji musíme uloţit (tahový systém) a nakonec ji musíme předat 

do místnosti. Toto místo se nazývá teplosměnná plocha. Coţ je materiálově a velikostně 

nedimenzovaná plocha pro předání dostatečného mnoţství tepelné energie do vytápěného 

prostoru. Kamna můţeme koncipovat do více místností i pater jako hlavní zdroj vytápění 

celého rodinného domu. Otevřený krb je svým pojetím určený pouze k pocitovému začlenění 

ohně do interiéru místnosti. Jeho účinnost je pouze 10 - 15%. Pokud zvolíme krbovou vloţku, 

bude její účinnost dle konstrukce 40 - 80%. Hlavním předpokladem dobré účinnosti je suché 

dřevo o maximální vlhkosti 15 - 20%. 

Krbové kamna nemusí nutně vyhřívat jen místnost, v které jsou umístěna. Můţeme 

krbem vytápět i další místnosti domu tepelnými výměníky v místnosti. Častější způsob je 

horkovzdušným vytápění, kdy se od spalin nepřímým ohřevem ohřívá vzduch a ten je unášen 

do různých místností v domě. 

Jsou dva typy krbových kamen: 

1. Teplovzdušné, 

2. Sálavé. 

1. Teplovzdušné (konvekční) 

U teplovzdušných (konvekčních) krbových vloţek a kamen je teplo distribuováno 

vzduchem proudícím okolo vnějšího pláště kamen (konvekcí). Spotřebiče vyuţívající 

konvekce jsou k tomuto účelu konstruované a předpokládá se u nich jistá míra ochlazování 

korpusu proudícím vzduchem. Nelze je proto většinou pouţít například v těţších 

akumulačních obestavbách. Na obr. 8 jsou konvekční krbová kamna od firmy Avila o 

tepelném výkonu 8 kW. 

 

Obr. 8 Teplovzdušná (konvekční) krbová kamna [25]. 

V případě pouţití krbových vloţek lze vyuţít teplovzdušných rozvodů umoţňujících 

distribuci teplého vzduchu do ostatních místností. Teplý vzduch můţe být dopravován do 

otopné místnosti buďto tzv. samotíţí nebo pomocí nuceného oběhu zajištěného ventilátorem. 

Tento způsob není ani v jednom případě ideální a je potřeba ho brát jako systém určený k 

vytápění domu s přechodným provozem. 
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Na obr. 9 je ukázka nuceného teplovzdušného vytápění. Je nutno pouţít ventilátory 

coţ s sebou nese hluk do zklidnělého domu. Pokud dojde k vypnutí proudu či nepřiloţení, 

dojde v krátké době k vychladnutí celého systému. 

 

Obr. 9 Nucené teplovzdušné vytápění pomocí tepla z krbu [25]. 

Jako výhody konvekčních krbů lze povaţovat  rychlý a pohotový způsob vytápění 

vhodný na chaty a chalupy, kde se nezdrţujeme dlouhou dobu, relativně nízké pořizovací 

náklady, v případě pouţití rozvodů lze vytápět několik místností. 

Mezi nevýhody patří především to, ţe musí být zajištěn návrat otopného vzduchu ke 

zdroji, rozvádění prachu z místnosti kde je krb umístěn, vysušuje vzduch, rozvádění zvuku, 

velmi malá schopnost akumulace a to způsobuje rychlé vychladnutí místnosti, velký rozdíl 

teplot mezi stropem a podlahou, potřeba častějšího přikládání [25]. 

2. Sálavé (akumulační) 

Základním principem akumulačních kamen a vloţek je ukládání tepla do masy 

materiálu s vysokou akumulační schopností. Doba sálání je potom závislá na hmotnosti 

materiálu pouţitého ke stavbě a můţe se pohybovat v rozmezí několika hodin. Kamna tak 

rozdělujeme na lehká, polotěţká a těţká dle síly vyzdívky akumulačního materiálu. Dle síly 

vyzdívky se liší i povrchová teplota obestavby. Pokud tedy máme těţkou stavbu, bude 

povrchová teplota topidla kolem 50°C a výkon 0,68 kW.m
-2

. Povrch kamen potom vyzařuje 

do svého okolí elektromagnetické vlnění, které se při pohlcení okolními předměty přeměňuje 

na teplo. Jedná se o pro nás přirozený způsob ohřevu podobnému slunečním paprskům. 

Konvenční vzduch se tedy do kamen záměrně nepřivádí ani neodvádí, avšak pro rychlé 

počáteční zatopení v místnosti je moţné obestavby vybavit uzavíratelnými větracími 

mříţkami. Kaţdé topidlo vydává oba druhy tepla, ale v jiných poměrech. Pokud tedy připadá 

v sálavém systému 80% na sálavou sloţku a 20% na konvekci, tak u konvekčního systému je 

to přesně naopak. 
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a) akumulace s tahovým systémem 

 

b) akumulace s akumulačními prstenci 

Obr. 10 Typy akumulačních krbů [7]. 

Na obr 10a je schéma akumulace s tahovým systémem, kde tepelnou energii vyrobíme 

v ohništi, která se následně uloţí v tahovém systému, a přes teplosměnnou plochu ji předáme 

do otopného prostoru.  

Na obr 10b je schéma akumulace s akumulačními prstenci. Tahový systém zde 

nahrazují akumulační prstence. 

Mezi výhody sálavého typu vytápění patří, to ţe je to nejzdravější způsob vytápění, 

nevzniká velké proudění vzduchu s velkými rozdíly teplot, relativní vlhkost prostředí se 

pohybuje v optimálním rozmezí. V případě tahových systémů nebo hypokaustu lze vytápět 

několik místností nebo i celý objekt. Nízký interval přikládání v rozmezí 3 hod aţ 2x za den, 

výborná ekonomika provozu, kvalitní spalování.  

Nevýhoda je vyšší pořizovací cena, nutný odborný návrh a realizace, nutné čistící 

otvory, delší doba roztápění, proto je vhodné spíše do trvale obývaných domů. [7] 

Zplyňovací kotle na kusové dřevo 

Podstata zplyňovacího procesu spočívá v tepelném rozkladu organických a 

anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty v násypce, kdy 

uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním vzduchem a následně tyto plyny 

shoří ve spalovacím prostoru kotle. Spaliny jsou následně odvedeny přes výměník do komína. 

Tímto procesem spalování lze dosáhnout účinnosti kotlů přesahující 80 %. Dřevo je nutno 

spalovat co nejsušší, alespoň s maximální vlhkostí do 15%. Vlhké dřevo při spalování 

uvolňuje vodu, která pak kondenzuje na stěnách kotlového tělesa a komína. Tím dochází ke 

vzniku agresivních látek, které podstatně sniţují ţivotnost kotle [26]. 
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Obr. 11 Zplyňovací kotel firmy Viessmann [22]. 

Zplyňovací kotel, aby spaloval s nejvyšší účinností, potřebuje pracovat na nejvyšší 

výkon. Při klasickém vytápění se musí výkon kotle regulovat podle potřeby a teploty 

v místnosti. Pokud zplyňovací kotel pojede na plný výkon, dům se vytopí, ale dále bude 

spalovat na vysoký výkon. Tím můţe dojít k přetopení domu. Proto je nutné ke zplyňovacímu 

kotli napojit akumulační nádobu. Při dostatečném vytopení domu se začne teplo, které kotel 

vytvoří akumulovat do akumulační nádoby. Při následném vyhoření paliva v zásobníku se 

teplo naakumulované v nádobě začne distribuovat do tepelných výměníků v domě. A dům se 

udrţuje ve vyhřátém stavu. Díky tomuto systému můţeme vytápět dům aţ s 90 % účinností. 

Následující řešení je velmi výhodné z důvodu, ţe stačí zatopit ráno, teplo se 

naakumuluje a poté vyhřívá celý dům do odpoledních hodin. Poté stačí zatopit odpoledne a 

teplo vydrţí do ranních hodin. Tento systém je velmi komfortní pro obsluhu a četnost 

přikládání dřeva.  

Výhody zplyňovacích kotlů jsou vysoká účinnost a komfortní obsluha, to jsou u 

zákazníků jedny z důleţitějších faktorů výběru vytápění. 

Mezi nevýhody zplyňovacích kotlů patří vysoké cena samotného kotle a také nutnost 

pořízení akumulační nádoby čímţ se náklady ještě zvýší, náročnost na prostor akumulační 

nádoby a v neposlední řadě nutnost velmi suchého dřeva. 

Automatický kotel na peletky 

Součástí kotle je zásobník na palivo, ze kterého jsou transportovány peletky 

samospádem nebo pomocí šnekového ústrojí ke speciálnímu hořáku. Při zapnutí kotle se 

zapne i hořák, který zapálí dopravené peletky do spalovacího prostoru. Palivo je automatický 

dávkováno podle potřeby výkonu hořáku. Pokud jiţ není dodávky tepla zapotřebí, 

automatická regulace zastavuje šnekový dopravník a peletky na hořáku nechá dohořet. Hořák 

je konstrukčně nejsloţitější a zároveň nejdraţší část kotle. Hořák se liší podle toho, jaké 

spalujeme peletky, na správné volbě závisí celá efektivnost spalování. 

1. Regulace 

2. Trubkový tepelný výměník 

3. Plnicí prostor na polena do 50 cm 

4. Boční otvory s výstupem primárního 

vzduchu 

5. Vystup sekundárního vzduchu ve 

spalovací komoře 

6. Klapka primárního vzduchu 

7. Klapka sekundárního vzduchu 

8. Spalovací komora z karbidu křemíku 

9. Vyšamotovaný vyhořívací kanál 

10. Čistící otvor k vynášení popela 
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Hořící peletky předávají teplo teplonosnými plochami topné vodě. Spaliny jsou 

z komory odvětrávány ventilátorem do kouřovodu. Vzniklým podtlakem se do spalovací 

komory přivádí vzduch, který podporuje hoření pelet. Jsou i kotle, které jsou konstruovány 

tak, ţe dokáţí spalovat i kusové dřevo. 

Tyto kotle jsou velmi jednoduché na obsluhu, stačí pouze jednou za čas naplnit 

dávkovač. Mají velmi nízké jmenovité výkony, které pro nízkoenergetické domy jsou 

potřebné, aby nedocházelo k přetopení domu [27]. 

 

Obr. 12 Kotel na peletky v řezu [27]. 

4.2.3     Vytápění kotlem na plynové palivo 

Plynový kotel je zařízení, ve kterém se spaluje zemní plyn, který dodává teplo do 

teplovodní sítě domu.  

Klasický plynový kotel 

Na výběr máme dva typy kotlů - stacionární a nástěnné.  

1. Stacionární plynové kotle 

K oběhu topné vody tedy dochází samovolně, jen rozdílnou teplotou vody. K dopravě 

topné vody do jednotlivých radiátorů tedy není potřeba elektrická energie. Tento způsob 

nepotřebuje elektrickou energii ani pro provoz samotného kotle. Tento systém najdeme ve 

starších domech. Dnes jsou běţné kotle s nuceným oběhem, kdy je k oběhu topné vody 

pouţité čerpadlo. Jejich výhodou je moţnost vytápět i tzv. samotíţným způsobem, coţ jsou 

systémy bez čerpadla, vyznačující se velkými dimenzemi trubek, velkým obsahem vody v 

systému a pouţitím otevřené expanzní nádoby. Jinými slovy se dá říct, ţe moderní plynové 

kotle nefungují bez elektrické energie. 

2. Nástěnné plynové kotle 

Hned při svém uvedení nabídly širokou škálu výbavy. Zatímco stacionární kotel byl 

pouze na vytápění a ohřev teplé vody se musel řešit mimo kotel externím zásobníkem, 

nástěnné kotle nabídly vše, o čem uţivatel sní. Mají i s vytápěním průtočný ohřev teplé vody, 

nebo i vestavěný zásobník (většinou o objemu 60 l). Komfort ohřevu teplé vody v zásobníku 

je u plynového kotle vynikající. Pro příklad: elektrický bojler se po nahřátí na maximální 

teplotu jiţ dále nenahřívá a po odběru celého mnoţství se můţe poslednímu koupajícímu stát, 

ţe má studenou vodu. Bojler v plynovém kotli je naproti tomu stále udrţován na nastavené 
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teplotě. Dostatečně silná tepelná izolace zabezpečuje jen minimální ochlazování bojleru. A při 

odběru teplé vody se začne dohřívat aţ po poklesu teploty v bojleru o 10 °C, čímţ se zamezí 

cyklování bojleru. Elektronika kotle dohřívá bojler odebíraným výkonem. Nestane se, ţe by 

nebyla teplá voda k dispozici. Ohřev zásobníku ze studeného stavu do maximální teploty trvá 

běţně jen 10 minut. Hlavním prvkem nástěnného kotle je kromě elektroniky výměník tepla. 

Zatímco u stacionárního kotle se nahřívá celé kotlové těleso, s objemem kolem 30 l vody, 

nástěnný kotel má výměník o ploše menší neţ velikost stránky formátu A4. Objem vody v 

nástěnném kotli je kolem 1,5 l.  Kdyţ je účinnost k stacionárnímu kotli stejná, spotřeba plynu 

je u nástěnného kotle menší. Menší spotřeba je dána konstrukcí kotle jako celku. Ohřev 

otopné soustavy probíhá na malé ploše výměníku a díky konstrukci hořáku a výměníku jej lze 

přesně regulovat. A díky modulaci plamene dosáhneme úspory. Nástěnné plynové kotle jsou 

velmi malé a mají hezký design. Na obr. 13 je znázorněn řez plynového kotle Viessmann 

Vitopend 100-W [8]. 

 

Obr. 13 Nástěnný plynový kotel firmy Viessmann [22]. 

Mezi výhody plynových kotlů patří hlavně komfortní obsluha. Klasický plynový kotel 

má niţší pořizovací náklady. Malé rozměry. 

Nevýhody jsou niţší účinnost neţ u kondenzačních variant a s tím i vyšší spotřeba 

paliva. Stále stoupající cena zemního plynu. Česká republika je závislá na dodávkách 

zemního plynu ze zahraničí. 

Kondenzační plynový kotel   

Kondenzační plynový kotel je zařízení, které má na rozdíl od plynového kotle navíc 

tepelný výměník. 

Jednou z části emisí vznikajících při spalování plynu jsou vodní páry. Ty opouští 

spalovací komoru u tradičních kotlů při velmi vysoké teplotě společně se spalinami cca 11 % 

energie získané z paliva (tzv. latentní kondenzační teplo) se zbytečně ztrácí. U kondenzačních 

kotlů prochází spaliny před tím, neţ opustí spalovací komoru, přes chladnější část výměníku, 

kde dochází při cca 55°C ke kondenzaci obsaţených vodních par (tzv. rosný bod). Latentní 

1. Tichý spalinový ventilátor 

2. Efektivní výměník tepla 

3. Vysoký spalovací prostor pro 

čisté spalování 

4. Modulovaný atmosférický 

hořák 

5. Nehlučná jednotka hydrauliky 

AquaBlock s multikonektorovým 

systémem 

6. Digitální regulace 
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teplo z kondenzace je vraceno zpět do systému a efektivně vyuţito. U konvenčních kotlů není 

uvaţováno s vyuţitím kondenzačního tepla – účinnost, vypočtena z výhřevnosti paliva, se 

pohybuje kolem 90 %. Účinnost kondenzačních kotlů vychází rovněţ ze vztahu k 

výhřevnosti, tzn., ţe získáme u kondenzačních kotlů účinnost aţ 109% a o 25 % niţší 

spotřebu paliva. 

 Obr. 14 znázorňuje tepelnou bilanci kondenzačního kotle. P.C.I. výhřevnost. Jelikoţ 

vyuţíváme i teplo ve spalinách, musíme počítat se spalným teplem P.C.S. Toto teplo má 

hodnotu energie o 11 % větší neţ výhřevnost. Z obrázku 14 je patrné, ţe se část tepla 

spotřebuje na odpaření páry. Pokud tuto páru necháme zkondenzovat, vznikne voda, která má 

v sobě akumulované teplo z odpaření na páru. Teplo ve vodě můţeme dodat zpět do systému. 

Toto teplo dělá asi 9 %. Proto je účinnost kotel 109 %. Zbylé dvě procenta jsou nenávratně 

ztracena v komíně a také v místnosti, v které je kotel umístěn.  

 

Obr. 14 Tepelná bilance kondenzačního kotle [9]. 

Pouţití kondenzačních kotlů je téměř univerzální. Kaţdodenní praxe ukazuje, ţe 

kondenzační kotle lze seriozně vyuţívat aţ do tepelného spadu 80/60 °C, s účinností stále přes 

98%. Díky moderní konstrukci a řízenému spalování vţdy pracuje s vyšší účinností neţ 

konvenční kotel. Samostatnou kapitolou jsou velkoobjemové, dříve samotíţné soustavy. 

Kondenzačním kotlům pravě tyto systémy vyhovují, jelikoţ zpravidla splňují poţadavky na 

nízkoteplotní provoz zařízení. Na základě dlouhodobě sledovaných aplikací lze seriozně 

kalkulovat s moţností dosaţení úspor na palivu oproti konvenčním řešením aţ 35%. 

Kondenzační technika je také šetrnější k ţivotnímu prostředí. [9] 

Kondenzační technika je v praxi relativně novou záleţitostí. Ještě nedávno se tato 

technika v praxi nepouţívala a to z důvodu, ţe výměník na zkondenzovanou vodu nedokázal 

odolávat této vodě. Voda obsahuje také kyseliny, které při spalování a následné kondenzaci 

vznikají. To zapříčiňuje korozi a ničení výměníku. V dnešní době se pouţívají výměnky 

z velmi ušlechtilých ocelí, nebo také ze slitin hliníku. 

Dříve bylo běţné, ţe se dodávali kotle a zásobníky na teplou uţitkovou vodu zvlášť. 

Nově se na trhu začínají objevovat také topné věţe. Tyto věţe jsou napojeny na otopný 

systém, ten vytápí dům, a navíc obsahují ještě zásobník na ohřev teplé uţitkové vody. Tím se 

značně ušetří místo a také sníţí náklady na ohřev. Další moţnost je pořízení bivalentního 

zásobníku.  
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Obr. 15 Topná věţ Viessmann [22]. 

4.2.4     Vytápění tepelným čerpadlem 

Tepelným čerpadlem se stává vytápěný dům nezávislí na oleji a plynu a vyuţívá 

bezplatný potenciál tepla z přírody ze svého bezprostředního zdroje. To souvisí s tím, ţe není 

nutný přívod plynu, nebo místo pro ukládání tuhých paliv.  

Tepelná čerpadla patří mezi alternativní zdroje energie. Odebírají teplo z okolního 

prostředí a převádí jej na vyšší teplotní hladinu a poté toto teplo umoţňují vyuţívat pro 

vytápění a ohřev teplé uţitkové vody. Pro provoz tepelného čerpadla je potřeba dodat určité 

mnoţství energie. Tato energie je v praxi elektrická. Pouţívá se pro pohon kompresoru. 

Protoţe spotřebovaná energie není nezanedbatelná, lze tepelné čerpadlo povaţovat za 

alternativní zdroj pouze částečně. Záleţí na tom z jakého zdroje je elektrická energie 

vyráběna. Pokud se vyrábí z větrné elektrárny, je moţné povaţovat tepelné čerpadlo za 

alternativní zdroj energie. V našich podmínkách se elektrická energie vyrábí především ze 

spalování uhlí nebo z jaderných elektráren. 

3/4 odebraného přírodního tepla + 1/4 elektrické energie = 4/4 vyuţitelného tepla. 

Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako chladničky. Na rozdíl od chladničky 

vyuţívá tepelné čerpadlo "teplou stranu" termodynamického cyklu. Vhodný plyn putuje 

střídavě kompresí (stlačením) a expanzí (uvolněním) tak, ţe se dosáhne cílený efekt ohřevu 

nebo ochlazení tohoto plynu. 

U procesu získávání tepla, je při nízkých teplotách odebíráno teplo "pracovní látkou", 

která má nízkou teplotu varu. Tyto látky mohlo být buď ekologický R407 C nebo propan. 

Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje vypaří a opustí výparník (3) v 

plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru (1), kde se 

zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru (2) a odevzdává teplo topné 

vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec 

1. Výhřevná plocha z ušlechtilé 

nerezavějící oceli  

2. Cylindrický hořák 

3. Regulace 

 4. Expanzní nádoba 

5. Oběhové čerpadlo 

6. Smaltovaný zásobník 

7. Plnící armatura solárního okruhu 
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je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu (4) sníţen tlak a 

teplota a celý proces se opakuje. [10] 

 

Obr. 16 Schéma funkce tepelného čerpadla [22]. 

Některé modernější tepelná čerpadla dokáţí prostřednictvím reverzibilního způsobu 

provozu pouţít i ke chlazení.  

Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí - venkovní a vnitřní. Vnitřní 

jednotka má velmi podobné rozměry a vzhled jako běţný plynový kotel nebo ohřívač vody. 

Vnitřní část nemá ţádné zvláštní nároky na umístění ani velikost prostoru, zajišťuje předávání 

tepla do topného systému. Venkovní část odebírá teplo ze zvoleného "zdroje" (země, 

vzduchu, vody). Velikost a podoba venkovní části závisí na tom, z jakého zdroje se teplo 

získává. U tepelných čerpadel vyuţívajících teplo ze země nebo z vody není venkovní část 

součástí dodávky od výrobce. U čerpadel, která vyuţívají venkovního vzduchu, je venkovní 

jednotka a propojovací potrubí vţdy součástí dodávky od výrobce. Jsou i výrobci, kteří 

konstruují tepelná čerpadla vyuţívající venkovního vzduchu v kompaktním provedení. V 

tomto případě má tepelné čerpadlo pouze jednu část, která se dodává ve vnitřním nebo 

venkovním provedení. 

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

látce teplo předávají. Prakticky to znamená, ţe např. tepelné čerpadlo "vzduch/voda" odebírá 

teplo z okolního vzduchu a předává vodě do topného systému. Tepelné čerpadlo 

"vzduch/vzduch" předává teplo vnitřnímu vzduchu a je tedy určeno pro teplovzdušné vytápění 

nebo klimatizaci.  

Nejobvyklejší kombinace jsou: 

- vzduch/voda, 

- voda/voda, 

- země/voda. 

Tepelná čerpadla "země/voda" a "voda/voda" jsou totoţná a liší se pouze ve venkovní 

části, která získává energii ze země nebo z vody. Tato část ale není součástí tepelného 

čerpadla od výrobce a dodává ji většinou montáţní firma aţ při realizaci. [11] 
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Tepelná čerpadla vzduch-voda 

V České republice jsou pro tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky. 

Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny min. +3 °C a schopnosti úsporně 

vytápět i při venkovní teplotě aţ -10 °C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-

voda, jejichţ realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně draţší. 

Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska 

nejvýhodnější. Teplo odebrané vzduchu je totiţ opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu. 

Tepelná čerpadla vzduch-voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u 

tepelných čerpadel země-voda. K výhodám patří i to, ţe tyto systémy mohou pracovat 

celoročně a být velice efektivně vyuţívány i pro přípravu teplé uţitkové vody nebo ohřev 

vody v bazénu. Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyváţena minimálními provozními 

náklady. Podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od tří do osmi 

let. To je podstatně kratší doba neţ vlastní ţivotnost tepelného čerpadla, která dosahuje aţ 25 

let. 

Tepelná čerpadla vzduch-voda se vyrábějí ve třech odlišných variantách: 

1) Samostatná venkovní a vnitřní jednotka 

Venkovní jednotka s ventilátorem je propojena s vnitřní částí izolovaným potrubím, ve 

kterém proudí chladivo. Venkovní jednotka je relativně malá a lze ji postavit na zem nebo na 

střechu, případně umístit na venkovní stěnu (závisí na provedení a výrobci). Vzdálenost 

venkovní a vnitřní části je omezena většinou na přibliţně 10 m. Vnitřní jednotka je připojena 

na topnou soustavu stejně jako kotel. 

2) Kompaktní provedení venkovní 

Celé tepelné čerpadlo je umístěno ve venkovním prostoru. Propojení s vnitřní topnou 

soustavou se provede izolovaným potrubím, ve kterém proudí topná voda. Výhodou je, ţe 

zařízení nezabírá ţádný vnitřní prostor a nezatěţuje ho hlukem. 

3) Kompaktní provedení vnitřní 

Celé tepelné čerpadlo je umístěno ve vnitřním prostoru. K čerpadlu musí být z 

venkovního prostoru přiveden vzduch a ochlazený vzduch zpět do venkovního prostoru 

odváděn (sací i výfukové potrubí má průměr cca 400 mm). Aby nedocházelo k nasávání 

vzduchu, kterému jiţ bylo odebráno teplo, čímţ by se sniţovala účinnost celého systému. 

Musí být nasávací a výfukový systém v dostatečné vzdálenosti od sebe. Vnitřní provedení je 

levnější neţ venkovní, ale zabírá podstatně více vnitřního prostoru (zejména díky 

rozměrnému vzduchovému potrubí). Takové zapojení je zobrazeno na obr. 17. [11] 

 

Obr. 17 Příklad zapojení tepelného čerpadla vzduch-voda [22]. 

1. Tepelné čerpadlo 

2. Zásobník TUV 

3. Akumulační zásobník 

teplé vody 
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Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda: 

- tepelné čerpadlo lze pouţít prakticky ve všech případech bez omezení místními 

podmínkami (velikostí pozemku, nemoţností zhotovení vrtů, atd.), 

- instalace nevyţaduje ţádné zásahy do okolního prostředí (vrty, výkopové 

práce, atd.). 

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda: 

- hluk venkovní jednotky s ventilátorem můţe v některých případech způsobovat 

problémy, 

- výkon tepelného čerpadla klesá s venkovní teplotou. A to mnohem výrazněji 

neţ u ostatních provedení. Tím narůstá spotřeba elektrické energie a mírně se 

zvyšují náklady na provoz. 

Tepelné čerpadlo země-voda s zemním kolektorem 

Teplo obsaţené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla vyuţívá nepřímo. 

Získáváme skrze vhodný výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním 

okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Pouţívaná teplonosná 

kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje 

oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v 

zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. V hloubce od 1,2 do 1,5 m je země i v 

chladných dnech dostatečně teplá, aby mohla dodávat dostatečné teplo pro funkčnost 

tepelného čerpadla. Nutností je ale dostatečné velký pozemek k poloţení potrubního systému, 

z kterého se bude teplo odvádět. Měrný výkon kolektorů se pohybuje u půdy s výskytem 

spodní vody kolem 40 W.m
-2

 a u suchých, písčitých půd je hodnota 10 aţ 15 W.m
-2

. 

Trubkami protéká taková nemrznoucí směs, která je pro ţivotní prostředí nezávadná a předává 

teplo výparníku tepelného čerpadla, jak je schematicky znázorněno na obr. 18. Je pravidlem, 

ţe je zapotřebí plocha pozemku 2-3 krát tak veliká jako vytápěná plocha. Aby takový odběr 

tepla mohl dlouhodobě (kaţdou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní 

vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.  

Pokud tomu tak je, pak je zde nevyčerpatelný energetický zdroj pro pouţití tepelného 

čerpadla země/voda. [12] 

 

Obr. 18 Příklad zapojení tepelného čerpadla země-voda se zemním kolektorem [22]. 

Výhody tepelného čerpadla země-voda se zemním kolektorem: 

- niţší pořizovací náklady ve srovnání s vrt. 

 

1. Tepelné čerpadlo 

2. Zásobník TUV 

3. Akumulační zásobník 

teplé vody 
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Nevýhody tepelného čerpadla země-voda se zemním kolektorem: 

-  poţadavky na kvalitu, dostatečné mnoţství vody a teplotu vody, 

- venkovní část dále vyţaduje pravidelnou údrţbu (čištění filtrů) a je náchylnější 

na poruchy např. sacího čerpadla, 

- systémy země - voda vyţadují několikaměsíční odstávku během letní sezony 

pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo v průběhu času ke 

sniţování jejich výkonu. 

Tepelné čerpadlo země-voda se zemním vrtem 

Vyuţívá se teplo z hlubinných vrtů. Princip funkce je totoţný s tepelným čerpadlem 

země-voda se zemním kolektorem. Jediný rozdíl je, ţe teplo se odebírá ze země pomocí 

hlubinných vrtů. Pro potřebný výkon 10 kW je nutné vyvrtat 120 aţ 180 m vrtů. Délka 

jednoho vrtu je maximálně 150 m. Vzdálenost vrtů od sebe je minimálně 10 m. Při vrtání vrtu 

do 100 m je potřebné povolení vodohospodářů. Jestli hloubka vrtu překročí 100 m, je nutné 

mít povolení báňského úřadu.  Tyto zemní sondy se skládají z patky sondy a ze svislých 

souvislých trubek z polyetylenu. Podobně jako u zemních kolektorů cirkuluje systémem 

nemrznoucí směs, která teplo zemi odnímá.  

 

Obr. 19 Příklad zapojení tepelného čerpadla země-voda se zemním vrtem [22]. 

Výhody tepelného čerpadla země-voda se zemním vrtem: 

 stabilní teplota zdroje tepla z vrtu (ve vrtu se teplota po celý rok prakticky 

nemění) a tím provoz s nízkými náklady. Spotřeba elektrické energie není 

téměř vůbec ovlivněna venkovní teplotou.  

Nevýhody tepelného čerpadla země-voda se zemním kolektorem: 

 poměrně vysoké pořizovací náklady na zhotovení vrtů, 

 nepořádek spojený se zhotovováním vrtů, 

 neustálým ochlazováním vrtu dochází k jeho postupnému promrzání a tím se 

dlouhodobě sniţuje výkon tepelného čerpadla. 

Tepelné čerpadlo voda-voda 

Spodní voda je vydatný zásobník tepla ze slunečního záření. Teplota vody se udrţuje i 

v nejstudenějších dnech na hodnotách +8 °C aţ +12 °C. Hodnota teploty spodní vody, která je 

po celý rok stejná příznivě působí na topný faktor tepelného čerpadla. Spodní voda musí být 

1. Tepelné čerpadlo 

2. Zásobník TUV 

3. Akumulační zásobník 

teplé vody 
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v dostatečném mnoţství. Dále také v odpovídající kvalitě, aby nečistoty nezanášeli ponorné 

čerpadlo a potrubí. Pro tepelné čerpadlo je nutné vyvrtat dvě studny. Z jedné studny se voda 

odebírá do tepelného čerpadla a následně se voda, které se odebralo teplo vrací zpět do druhé 

studny. Jako zdroj vody se mohou pouţít také řeky či rybníky, ale toto řešení je málo časté. 

Studny musí být nejméně 15 m od sebe, aby se studená a teplá studna navzájem 

neovlivňovala [12].  

 

Obr. 20 Příklad zapojení tepelného čerpadla voda-voda [22]. 

Výhody tepelného čerpadla voda-voda: 

 Niţší pořizovací náklady ve srovnání s vrty, 

 Stálá teplota vody. 

Nevýhody tepelného čerpadla voda-voda: 

 Poţadavky na kvalitu, dostatečné mnoţství vody a teplotu vody, 

 Venkovní část dále vyţaduje pravidelnou údrţbu (čištění filtrů) a je náchylnější 

na poruchy např. sacího čerpadla). 

4.2.5     Vytápění solárním termickým systémem 

Průmyslová výroba slunečních kolektorů začala počátkem 70. let minulého století jako 

reakce na ropnou krizi. Od té doby se na celém světě, především ve střední Evropě vyvinul 

standard pro tyto přístroje. Sluneční kolektory jsou kvalitativně hodnotné produkty s dobou 

ţivotnosti více neţ 20 let. [14] 

Kolektory jsou zdrojem tepla, které se od klasického konvenčního zdroje v mnoha 

ohledech liší. Základním rozdílem je, ţe při výrobě tepla se sluneční záření pouţívá jako 

palivo. 

Můţe se zdát, ţe tento druh energie lze nekonečně dlouho pouţívat. Při druhém 

pohledu nedokáţe systém pokrýt reálnou potřebu. Zejména pak v topné sezóně, kdyţ je teplo 

nejvíce potřeba, je k dispozici nejméně sluneční energie. Naopak v létě není potřeba vytápět 

dům, ale sluneční energie je nejvíce. Proto je toto nutné mít na paměti při projektování 

solárních termických systému. Aţ na několik výjimek se proto zařízení, která vyuţívají 

energie slunečního záření, pro zabezpečení zásobování teplem, přidává doplňující zdroj tepla. 

Pokud máme zařízení s dvěma zdroji tepla, nazýváme jej bivalentní systém. Topné médium se 
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můţe dotápět pomocí plynového kotle nebo topné elektrické patrony, která se vloţí přímo do 

zásobníku. 

Účinnosti kolektoru 

Účinností kolektoru je podíl slunečního záření dopadajícího na účinnou plochu 

kolektoru, který se přeměňuje na uţitečnou tepelnou energii. Účinnost je mimo jiné závislá na 

provozním stavu kolektoru, způsob výpočtu je pro všechny kolektory stejný. 

Část dopadajícího záření na kolektor se odrazem na absorbéru ztrácí. Z poměru mezi 

ozářením na kolektoru a výkonem záření, který se na absorbéru přeměňuje na teplo, se dá 

vypočítat optická účinnost 0. 

Je-li kolektor ohříván slunečním zářením, odevzdává část tepla do okolí. Především 

tepelnou vodivostí kolektorového materiálu, sáláním a prouděním. Tyto ztráty se definují 

pomocí koeficientů tepelné ztrátovosti k1 a k2 a rozdílu teplot T mezi absorbérem a okolím.  

 

Obr. 21 Tepelné toky u solárního termického kolektoru [29]. 

Tyto parametry spolu s hodnotou intenzity záření Eg stačí pro určení účinnosti 

kolektoru a jeho charakteristiky [14]. 

Účinnost kolektoru vypočítáme pomocí rovnice (3). 
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Z obr. 22 je patrné, ţe maximální účinnost dosáhneme, kdyţ je rozdíl mezi teplotou 

kolektoru a okolní teplotou roven nule. Kolektor nemá ţádné ztráty do okolí. 

 

Obr. 22 Účinnost solárního kolektoru [28]. 

Typy kolektorů 

Technologický vývoj kolektorů je na tolik vyspělý, ţe se v nejbliţší době neočekává 

zásadní změna v konstrukci kolektorů. Bude se pracovat především na zdokonalení detailů, 

jako jsou například pouţité materiály. Současným úkolem vývoje kolektorů je systémová 

integrace a nové způsoby pouţití solární termické technologie. 

Typickými rozeznávacími znaky kolektorů jsou konstrukce absorbéru a izolace 

kolektoru proti působení okolního prostředí. Podstatou je přeměna světla na uţitečné teplo, to 

se děje na absorbéru. Tento princip je u všech typů kolektorů stejný. 

Tab. 12 Rozdělení kolektorů 

  Solární kolektory 

teplonosná 

látka 

konstrukce absorbér tlak výplně zasklení 

- kapalinové - ploché - plastový - atmosferický - bez zasklení 

- vzduchové - trubicové - kovový - neselektivní  - vakuový - jednoduché 

  -koncentrační - kovový - selektivní  - vícevrstvé 

  - akumulační  - struktura 

 

Nejčastější aplikace kolektorů je ohřev vody pro domy. Proto jsou nejvhodnější dva 

typy kolektorů plochý a trubkový[14]. 

Plochý kolektor  

V současné době ploché kolektory zaujímají 85 % trhu vztaţeného na celkovou 

zastavěnou plochu. U plochých kolektorů je absorbér trvale chráněn před povětrnostními 
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vlivy zpravidla pláštěm z povrstveného ocelového plechu, hliníku a ušlechtilé oceli a také 

předním krytem ze solárního bezpečnostního skla s nízkým obsahem ţeleza. Antireflexní 

vrstva můţe navíc sniţovat odraz. Tepelná izolace sniţuje tepelné ztráty.  

Konstrukce plochého kolektoru se skládá z rotačně ohýbaného hliníkového rámu bez 

zkosených řezů a ostrých hran. Spolu s utěsněním krycího skla v bezešvém provedení, odolný 

proti povětrnostním vlivům, UV zářením a zadní stěnou odolnou proti proraţení zabezpečuje 

dlouhou ţivotnost a vysokou efektivitu. 

Ploché kolektory se dají jednoduše a bezpečné instalovat na střechách domů, jako 

způsob řešení existuje instalace buď na střešní krytinu, nebo integrace do střechy. Existuje 

také moţnost instalovat kolektor na fasádu nebo volné prostranství.  Ploché kolektory jsou 

obecně levnější neţ trubicové a pouţívají se na ohřev teplé vody, bazénů, ale také na podporu 

vytápění. Na obrázku 23 je zobrazena instalace plochého kolektoru, která je integrována do 

střechy domu. 

 

Obr. 23 Ukázka moţnosti instalace plochého kolektoru [22]. 

Trubicový kolektor 

Přeměna světla na teplo na absorbéru je na plochém kolektoru a trubicovém kolektoru 

v zásadě úplně stejná. Výrazné rozdíly jsou na tepelné izolaci. U trubicového kolektoru je 

absorbér podobně jako u termosky zabudovaný ve skleněné trubici, ve které je vakuum. 

Vakuum má dobré tepelně-izolační vlastnosti, tepelné ztráty jsou proto niţší neţ u plochých 

kolektorů. Zejména při vysokých teplotách, zvláště tedy za provozních podmínek, které lze 

očekávat při vytápění budovy nebo klimatizování. 

Předpokladem pro spolehlivost a dlouhou dobu uţívání vakuových trubicových 

kolektorů je dlouhodobé udrţování vakua díky spolehlivému těsnění zaručeno. Minimální 

mnoţství plynu, které do trubice vnikne, se naváţe na tenký film z barya, který se napařuje na 

vnitřní stranu trubice [14]. 

Trubicové kolektory existují ve dvou technických řešeních: 

1. Vakuový trubicový kolektor s přímým průtokem – teplonosné médium 

cirkuluje přímo v trubkách absorbéru uvnitř trubic. Velmi dobře se proto hodí 

pro montáţ, která je nezávislá na poloze. 

2. Princip heatpipe – v trubce absorbéru, která je uzavřena, se odpařuje médium, 

zpravidla voda. Na horním konci trubic kondenzuje pára v kondenzátu, zde se 
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předává energie do teplonosného média. Tento proces vyţaduje určitý úhel 

sklonu kolektoru, aby mohlo dojít k přenosu tepla z trubice do kondenzátu. Zde 

je velkou výhodou mnohem menší objem glykolové směsy v kolektoru 

s ohledem na přehřátí systému. 

 

Obr. 24 Trubicový kolektor a) s přímým průtokem b) princip heatpipe [22]. 

 

Tab. 13 Výhody a nevýhody solárních kolektorů. 

 

Absorbér 

Absorbér je nejdůleţitější část kolektoru. Zde se mění dopadající záření na teplo. 

Povrstvená část absorbéru přivádí teplo přes přiletované, nalisované nebo přivařené potrubí 

do systému. Absorbér se skládá z měděného, hliníkového plechu nebo také skla.  Nanesený 

povlak je selektivní, to má za následek, ţe co nejvíce záření se přeměňuje v teplo. Chceme 

dosáhnout, aby byl co nejvyšší absorpční faktor a nejniţší emisní faktor. Plechy se galvanicky 

pokovují a přitom vznikne černý chromový absorbér, nebo se plechy napaří na nosný 

materiál, pak vznikne modrá vrstva. Vysoká selektivita je u obou případů, vrstvy se liší svou 

odolností vůči vlivům okolního prostředí v určitých oblastech pouţití a svým chováním 

v souvislosti s absorpcí a emisí v případě rozdílných teplot [14].  

4.3     Výpočet potřeby tepla domu na topnou sezónu 

Délka topné sezóny v Uherském Hradišti je 233 dnů s průměrnou teplotou okolí 

3,6 °C. Celková tepelná ztráta domu je 4,46 kW. Průměrná vnitřní výpočtová teplota domu je 

19 °C. 

Plochý kolektor Trubicový kolektor 

Výhody: 

 nízká pořizovací cena 

 

Výhody: 

 vyšší účinnost 

 efektivnější přenos tepla do soustavy 

Nevýhody: 

 niţší účinnost 

 malý rozsah pouţitelnosti 

Nevýhody: 

 vysoká pořizovací cena 

 citlivost na moţnost poškození 
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Moţností výpočtu je pouţití jednoduché denostupňové metody, která stanovuje 

potřebu tepla na vytápění v jednotlivých měsících na základě výpočtové tepelné ztráty objektu 

a středních měsíčních venkovních teplot. 

Výpočet vytápěcích denostupňů topné sezóny 

 esiv ttdD       (K.dny)        (4) 

kde d je délka topného období (dny) 

 tiv - výpočtová vnitřní teplota (°C) 

 tes - průměrná teplota během otopného období 

 

Pro výpočet denostupňů pouţijeme vzorec (4) 

  35886319233  ,D     (K.dny) 

Výpočet pro potřebu tepla pro otopné období 
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     (MJ.rok

-1
)      (5) 

kde Qz je jmenovitá tepelná ztráta objektu (kW) 

 tiv - výpočtová vnitřní teplota (°C) 

 te - výpočtová venkovní teplota (°C) 

   - korekční součinitel (1) 

 0 - účinnost moţnosti regulace soustavy (1) 

 r - účinnost rozvodu vytápění (1) 

 

Součinitel nesoučasnosti tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem má 

hodnotu 0,85, součinitel sníţení teploty v místnosti během dne respektive noci má hodnotu 

0,9 a součinitel zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu je 1. 

Celkový opravný součinitel vypočítáme podle vztahu  

dti eee            (6) 

kde  je celkový opravný součinitel 

 ei - součinitel nesoučasnosti tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

 et - součinitel sníţení teploty v místnosti během dne respektive noci 

 ed - součinitel zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu 

 

Pro případ výpočtu bude mít  u kaţdého zařízení stejnou hodnotu, a to 

7650190850 ,,,   

 

Náklady na topnou sezónu při pouţití spalovacího zařízení se vypočte následovně. 

Spotřeba paliva se vypočítá ze vztahu 

zi

vyt

Q

Q
B



1
      (m

3
.rok

-1
), (kg.rok

-1
)      (7) 

kde Qi je výhřevnost paliva (MJ.m
-3

), (MJ.kg
-1

) 

 z - účinnost přeměny energie (1) 
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Cena energie za topnou sezonu 

NKBM  12          (8) 

kde M je cena energie za topnou sezónu (Kč.rok
-1

) 

 K - cena energie za jednotku (Kč.m
-3

), (Kč.kg
-1

) 

 N - cena za distribuci (Kč.měsíc
-1

) 

 

Náklady na topnou sezónu při pouţití tepelného čerpadla se vypočte následovně. 

Spotřeba elektrické energie kompresoru 

COP

t
e

E
E


      (MWhe )        (9) 

kde Ee je elektrická energie (MWhe) 

 Et - tepelná energie (MWht) 

 

Cena energie za topnou sezonu při pouţití tepelného čerpadla 

JCEM e  12       (Kč)        (10) 

kde C je cena elektrické energie (Kč.MWhe
-1

) 

 J - poplatek za jistič (Kč.měsíc
-1

) 

 

4.3.1    Výpočet nákladu na vytápění s kotlem na plyn 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Normovaný stupeň vyuţití kotle na plyn z = 0,93 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 1 

Účinnost moţnosti regulace soustavy r = 0,95 

Výhřevnost zemního plynu Qi,zp = 37,82 MJ.m
-3

 

Cena zemního plynu K = 12,46 Kč.m
-3

 

Cena za distribuci N = 296,4 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití kotle na plyn vypočítáme ze vztahu (5) 
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Výpočet spotřeby paliva vypočítáme podle vzorce (7) 
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Cenu energie za topnou sezónu vypočítáme podle vztahu (7) 

Kč1621142961246126101512  ,,,NKBM  
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4.3.2     Výpočet nákladu na vytápění s kondenzačním kotlem na plyn 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Normovaný stupeň vyuţití kondenzačního kotle z = 1,08 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 1 

Účinnost rozvodu vytápění r = 0,95 

Výhřevnost zemního plynu Qi,zp = 37,82 MJ.m
-3

 

Cena zemního plynu K = 12,46 Kč.m
-3 

Cena za distribuci N = 296,4 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití kondenzačního kotle na plyn vypočítáme ze 

vztahu (5) 
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Výpočet spotřeby paliva vypočítáme podle vzorce (7) 
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Cenu energie za topnou sezónu vypočítáme podle vztahu (7) 

Kč144384296124612387312  ,,,NKBM  

4.3.3     Výpočet nákladu na vytápění se zplyňovacím kotlem na kusové dřevo 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Normovaný stupeň vyuţití zplyňovacího kotle z = 0,87 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 0,98 

Účinnost rozvodu vytápění r = 0,95 

Výhřevnost suchého dřeva Qi,dř = 14,6 MJ.kg
-1

 

Cena suchého dřeva K = 3,75 Kč.kg
-1 

Cena za distribuci N = 0 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití zplyňovacího kotle na plyn vypočítáme ze 

vztahu (5) 
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Výpočet spotřeby paliva vypočítáme podle vzorce (7) 
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Cenu energie za topnou sezónu vypočítáme podle vztahu (7) 

Kč106360127536288612  ,,NKBM  

4.3.4     Výpočet nákladu na vytápění s kotlem na kusové dřevo 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Normovaný stupeň vyuţití kotle na kusové dřevo z = 0,8 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 0,98 

Účinnost rozvodu vytápění r = 0,95 

Výhřevnost suchého dřeva Qi,dř = 14,6 MJ.kg
-1

 

Cena suchého dřeva K = 3,75 Kč.kg
-1 

Cena za distribuci N = 0 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití kotle na kusové dřevo vypočítáme ze vztahu (5) 
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Výpočet spotřeby paliva vypočítáme podle vzorce (7) 

kg23012
80

1

614

366481
,

,,Q

Q
B

zdř,i

vyt



 

Cenu energie za topnou sezónu vypočítáme podle vztahu (7) 

Kč112950127532301212  ,,NKBM  

4.3.5     Výpočet nákladu na vytápění s krbem na kusové dřevo 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Normovaný stupeň vyuţití krbové vloţky z = 0,7 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 0,95 

Účinnost rozvodu vytápění r = 0,92 

Výhřevnost suchého dřeva Qi,dř = 14,6 MJ.kg
-1

 

Cena suchého dřeva K = 3,75 Kč.kg
-1 

Cena za distribuci N = 0 Kč.měsíc
-1
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Výpočet potřeby paliva při pouţití krbu na kusové dřevo vypočítáme ze vztahu (5) 
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Výpočet spotřeby paliva vypočítáme podle vzorce (7) 
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Cenu energie za topnou sezónu vypočítáme podle vztahu (7) 

Kč143240127538381912  ,,NKBM  

4.3.6     Výpočet nákladu na vytápění s automatickým kotlem na peletky 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Normovaný stupeň vyuţití automatického kotle na peletky z = 0,95 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 0,99 

Účinnost rozvodu vytápění r = 0,95 

Výhřevnost suchého dřeva Qi,pel = 18,5 MJ.kg
-1

 

Cena suchého dřeva K = 5,1 Kč.kg
-1 

Cena za distribuci N = 0 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití automatického kotle na peletky ze vztahu (5) 
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Výpočet spotřeby paliva vypočítáme podle vzorce (7) 
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Cenu energie za topnou sezónu vypočítáme podle vztahu (7) 

Kč1050001215205912  ,NKBM  

4.3.7     Výpočet nákladu na vytápění s tepelným čerpadlem vzduch - voda 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 1 

Účinnost rozvodu vytápění r = 1 

Koeficient výkonu tepelného čerpadla vzduch – voda COP = 2,37 
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Cena elektřiny C = 2431 Kč.MWh
-1

 

Stálý plat elektřiny za jistič J = 259 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití tepelného čerpadla vzduch – voda vypočítáme  ze 

vztahu (5) 
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Přepočet GJ.rok
-1

 na kWh 

1 GJ.rok
-1 

= 277,8 kWh 

35,9 GJ.rok
-1

 = 9969 kWh = 9,969 MWht 

Spotřebu kompresoru vypočítáme podle vztahu (9) 
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Cenu energie za topnou sezonu při pouţití tepelného čerpadla vzduch – voda 

vypočítáme podle vztahu (10) 

Kč947725912243162212  ,JCEM e  

4.3.8     Výpočet nákladu na vytápění s tepelným čerpadlem země - voda 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 1  

Účinnost rozvodu vytápění r = 1 

Koeficient výkonu tepelného čerpadla voda – voda COP = 4,2 

Cena elektřiny C = 2431 Kč.MWh
-1

 

Stálý plat elektřiny za jistič J = 259 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití tepelného čerpadla země – voda vypočítáme  ze 

vztahu (5) 
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Spotřebu kompresoru vypočítáme podle vztahu (9) 
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Cenu energie za topnou sezonu při pouţití tepelného čerpadla země – voda 

vypočítáme podle vztahu (10) 

Kč887825912243137212  ,CEM e  

4.3.9     Výpočet nákladu na vytápění s tepelným čerpadlem voda - voda 

Ze vzorce (3) celkový opravný součinitel. 

Účinnost moţnosti regulace soustavy 0 = 1  

Účinnost rozvodu vytápění r = 1 

Koeficient výkonu tepelného čerpadla vzduch – voda COP = 4,5 

Cena elektřiny C = 2431 Kč.MWh
-1

 

Stálý plat elektřiny za jistič J = 259 Kč.měsíc
-1

 

Výpočet potřeby paliva při pouţití tepelného čerpadla voda – voda vypočítáme  ze 

vztahu (5) 
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Přepočet GJ.rok
-1

 na kWh 

1 GJ.rok
-1 

= 277,8 kWh 

35,9 GJ.rok
-1

 = 9969 kWh = 9,969 MWht 

Spotřebu kompresoru vypočítáme podle vztahu (9) 
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Cenu energie za topnou sezónu při pouţití tepelného čerpadla vzduch – voda 

vypočítáme podle vztahu (10) 

Kč849325912243122225912  ,CEM e  

Pro vytápění nízkoenergetického domu není tento typ tepelného čerpadla vhodný. A to 

z důvodu nevhodné lokality pro provoz tepelného čerpadla voda – voda.  

Proto TČ voda - voda nebude v bilanci uváděné. 

4.3.10     Výpočet nákladu na vytápění se solárními kolektory 

Vytápění solárními kolektory není pro aplikaci v podmínkách ČR vhodné, z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek. Solární kolektory se poţívají především pro ohřev TUV. 
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Přes léto kdy není potřeba vytápění, mají kolektory největší zisky. V létě by se musel kolektor 

odstavit, a to by po technické stránce nebylo příliš vhodné. Solární kolektor by se dal také 

vyuţít pro podporu vytápění, jenţe je problém s odstavením kolektoru v letních obdobích. 

Navíc cena kolektoru je pořád vysoká a návratnost je dlouhodobá. 

Proto v bilanci nebude solární vytápění uvaţováno. 

4.3.11     Zhodnocení spotřeby energie pro vytápění nízkoenergetického domu  

Celková cena energií za topnou sezónu se u kaţdého typu vytápění značně liší. 

Největší vliv na náklady při vytápění u spalovacích procesů má normovaný stupeň vyuţití, 

dále cena paliva a výhřevnost.  

U tepelných čerpadel je to koeficient výkonu tepelného čerpadla. Tento koeficient je 

topná energie TČ ku potřeba elektrické energie pro výrobu topné energie TČ. Čím je tento 

koeficient vyšší, tím je i vyšší účinnost a následně i niţší provozní náklady. 

Z tabulky vyplývá, ţe nejdraţší je provoz na zemní plyn. Pokud se vyuţívá teplo 

kondenzátu u plynového kotle, můţe spotřeba plynu klesnout aţ o 12 %. Coţ není 

zanedbatelná poloţka.  

Druhý nejdraţší provoz je při vytápění krbem na kusové dřevu. Tato hodnota je dána 

především nízkou účinností krbové vloţky. 

Naopak nejlevnější provoz je s TČ země – voda. Bohuţel tento fakt je vykoupen 

vysokými pořizovacími náklady. 

Tab. 14 Ceny energií na otopnou sezónu nízkoenergetického domu. 

Zařízení na vytápění Cena energie za topnou sezónu (Kč) 

Kotel na plyn 16 211 

Kondenzační kotel na plyn 14 438 

Zplyňovací kotel na kusové dřevo 10 636 

Kotel na kusové dřevo 11 295 

Krb na kusové dřevo 14 324 

Automatický kotel na peletky 10 500 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda 9 477 

Tepelné čerpadlo země – voda 8 878 
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Obr. 25 Porovnání provozních nákladů v Kč na vytápění za topnou sezónu. 

4.4     Nízkoenergetická respektive pasivní varianta 

Počátky nízkoenergetické výstavby sahají do 70. let. 20. století. První pokusy 

s výstavbou nízkoenergetických domů začali v USA a ve Skandinávských zemích 

zdokonalováním solárních domů. Největší uplatnění těchto domů bylo v Německu v 80. 

letech 20. století. Od roku 2000, kdy vešla v Německu v platnost novelizovaná vyhláška, se 

stal nízkoenergetický dům standardem. Největší výstavba probíhá v Německu, dále pak v 

Rakousku a Švýcarsku. Počet nízkoenergetických a pasivních domů v těchto zemích se 

kaţdoročně zdvojnásobuje. 

Nízkoenergetický a pasivní dům se v zemích EU stává uznávaným typem domu u 

zákazníků. Uţ to není jen experimentální výstavba. Stává se z nich běţná masová produkce 

obytných budov.  

Pořizovací cena těchto domů je max. o 30 % vyšší neţ u konvenčních domech. Ale 

spotřeba energie na vytápění je aţ o 90 % niţší. Stavbou nízkoenergetického nebo pasivního 

domu se navýší komfort bydlení, vyšší efektivnost vyuţití obnovitelných zdrojů energie.  

Nízkoenergetický dům 

Za nízkoenergetický dům je povaţována budova s potřebou tepla maximálně 

50 kWh.m
2
 bez ohledu na tvar budovy. U vhodného kompaktního tvaru je toto kritérium 

snáze splnitelné neţ u členitějšího. Jiná kritéria NED jsou doporučována rámcově, nejsou 

však jednoznačně stanovena. Základním stanoviskem je zejména koncepční přístup. 

V popředí je vysoký tepelněizolační standard a neprůvzdušnost obvodových konstrukcí, 

omezení vlivu tepelných mostů, zvýšené solární zisky, řízené větrání s rekuperací tepla, 

vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a účinný systém vytápění [16]. 

Energeticky pasivní dům 

Nejnovějším vývojovým stupněm NED je energeticky pasivní dům, který se 

vyznačuje ještě výraznějším sníţením energetické náročnosti spotřeby budovy a jehoţ potřeba 

tepla na vytápění nepřevyšuje 15 kWh.m
2
. Tento parametr je uváděn nejčastěji, na rozdíl od 

NED je však pouze jedním z náročných poţadavků. Základním principem EPD je tak výrazné 

omezení tepelných ztrát z budovy, tak ţe v ní je není nutný tradiční způsob vytápění. EPD 

16 211

14 438

10 636

11 295

14 324

10 500

9 477

8 878

Kotel na plyn

Kondenzační kotel na plyn

Zplyňovací kotel na kusové dřevo

Kotel na kusové dřevo

Krb na kusové dřevo

Automatický kotel na pelety

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Tepelné čerpadlo země – voda
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charakterizuje základní a obvykle jediný zdroj externě dodávaného tepla. I v nejchladnějších 

dnech roku představuje malé mnoţství zbytkové potřeby tepla, ohřev vzduchu přiváděného 

systémem řízení větrání. Termín EPD je pevně spojen s výpočtovým modelem a s jeho 

předpoklady nelze volně manipulovat. U mnoha projektantů převládá představa, ţe kaţdý 

dům, který je vytápěn teplovzdušným způsobem a nemá tedy běţnou otopnou soustavu, je 

EPD [16].  

Tab. 15 Parametry moderních nízkoenergetických a pasivních budov [15].  

Parametr jednotka 
stará 

výstavba 

nízkoenergetické 

domy 

pasivní 

domy 

spotřeba tepla na vytápění  

a větrání (RD 140 m
2
) 

kWh.rok
-1 

aţ 25 000 aţ 9 800 < 2 100 

měrný výpočtový příkon tepla 

pro vytápění a větrání 
W.m

-1
 > 110 20 - 40 < 10 

měrná spotřeba tepla 

- pro ÚT vytápění a VZT 

větrání 

kWh.m
-1

.r
-1 

170 - 220 30 - 70 ≤ 15 

měrná spotřeba tepla 

- pro ohřev TUV 
kWh.m

-2
.r

-1 
35 < 20 10 - 15 

měrná spotřeba elektrické 

energie - v domácnosti (El) 
kWh.m

-2
.r

-1 
30 < 20 10 - 15 

souhrnná měrná spotřeba 

(ÚT+VZT+TUV+El) 
kWh.m

-2
.r

-1 
235 - 285 70 - 110 35 - 45 

souhrnná spotřeba primárních 

paliv PEZ 
kWh.m

-2
.r

-1 
- - < 120 

minimální poţadovaný 

součinitel prostupu tepla - 

stěnou 

W.m
-1

.K-
1 

- < 0,18 < 0,12 

minimální poţadovaný 

součinitel prostupu tepla - 

okna 

W.m
-1

.K
-1 

- < 1,0 < 0,85 

vzduchotěsnost budovy podle 

n50 
h

-1
 - < 1,0 < 0,6 

 

Nízko energetický dům, jak plyne z tabulky 15, má přibliţně o 60 % niţší potřebu 

energie pro vytápění neţ standardní výstavba. Tyto náklady se odrazí v celkové finanční 

bilanci vytápění domu. Pro tak velkou ztrátu se volí zařízení s vysokým výkonem. Pokud 

zvolíme klasický kotel, pak pořizovací náklady na takovou otopnou soustavu budou 

několikanásobně niţší neţ u tepelného čerpadla s vysokým výkonem. Návratnost výkonného 

tepelného čerpadla u starého typu zástavby je velmi diskutabilní. 

U nízkoenergetických domů je potřeba niţší výkony vytápěcích zařízení, proto jsou 

tepelné čerpadla nebo zplyňovací kotle levnější a jejich pouţití vhodnější. Není potřeba tak 

velká akumulační nádrţ. Při sníţení provozních nákladů o 60 %, je návratnost zařízení 

zkrácena na poloviční dobu vůči staré výstavbě. 

Při stavbě pasivního domu se sniţuje energetická náročnost domu o dalších 80 % 

oproti nízkoenergetickému domu. Provozní náklady na topnou sezónu v pasivním domě se 

velmi sníţí a to sniţuje návratnost investic do draţší a náročnější techniky vytápění, která 

pracuje s vyšší účinností a modernější konstrukcí. Bohuţel pořizovací náklady na pasivní dům 

jsou vyšší a to je jedna z překáţek, proč zákazníci volí většinou nízkoenergetické domy.  
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5.    MOŽNOSTI VÝBĚRU TOPNÉHO SYSTÉMU 

Výběr topného systému se provádí především podle ceny. Tu můţeme rozlišovat podle 

ceny samostatného zařízení, ceny s potřebným příslušenstvím a podle pořizovací ceny a 

následných provozních nákladů za určité období. 

5.1     Výběr plynového kotle 

Tab. 16 Plynové kotle. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Normovaný 

stupeň využití (%) 

Cena bez DPH 

Viessmann Vitopend 100-W 10,7 – 24,8 92,9 19 999 

Junkers ZS 24-2 DH KE 

CERACLASS 

8,0 – 23,6 92,1 20 990 

Baxi ECOFOUR 1.14 6 – 14 *** 19 790 

Buderus Logamax U052-24 7 – 24 93,2 22 060 

Immergas MINI NIKE X 

24 kW 

7 – 24 91,2 19 300 

Protherm PANTHER 12 KOO 4,2 – 13,8 92,8 20 000 

 

Z tabulky 16 je zřejmé, ţe u výrobců panuje velká konkurence, protoţe ceny 

plynových kotlů jsou si velmi podobné, takţe cena nehraje u výběru velkou roli. Výběr je na 

zákazníkovi, ten si můţe vybírat podle celkového zpracování kotle, moţnosti příslušenství, 

účinnosti, nebo aktuální nabízené slevě. Plynové kotle nejsou výkonově shodné, ale jejich 

rozsah výkonu je poměrně velký. Kotle na plyn jsou se svým minimální výkonem nevhodné 

pro provoz v nízkoenergetickém domě. 

5.2     Výběr kondenzačního plynového kotle 

Tab. 17 Kondenzační kotle. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Normovaný 

stupeň využití (%) 

Cena bez DPH 

Viessmann Vitodens 200-W 4,8 – 19 108 39 990 

Junkers ZSB 14-3 C 

CerapurSmart 

3,7 - 14 109 39 490 

Baxi Prime HT 24 6,8 - 24 109,8 39 790 

Buderus GB022-24 6 - 24 108,5 37 600 

Immergas VICTRIX X 24 kW 3 - 24 107,1 39 600 

Protherm Panther Condens 12 

KKO 

3,9 – 13,2 109,5 33 500 

 

http://www.junkers.cz/vyrobky/zavesne-kotle/ceraclass/zs-24-2-dh-ceraclass/
http://www.junkers.cz/vyrobky/zavesne-kotle/ceraclass/zs-24-2-dh-ceraclass/
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Z tabulky 17 je patrné, ţe zde se cena výrobků jiţ více liší neţ v tabulce 20. Tento 

rozdíl můţe být vyrovnán v koupi nezbytně nutného vybavení pro provoz kondenzačního 

kotle. Rozsah výkonu je u kaţdého výrobce jiný. Normovaný stupeň vyuţití se u výrobců liší 

jen minimálně, to je v celkové spotřebě plynu za topnou sezónu zanedbatelné.  

5.3     Výběr zplyňovacího kotle na kusové dřevo 

Tab. 18 Zplyňovací kotle. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Normovaný 

stupeň využití (%) 

Cena bez DPH 

Viessmann VITOLIGNO 100-S 25 >85 58 140 

Atmos DC 25S 20 - 25 81 - 90 51 400 

Dakon KP 24 25 78 - 85 31 900 

Buderus Logano S121 25 78 - 85 35 100 

Verner V25D 25 90 78 214 

Vigas 25 25 <86 38 200 

 

Zplyňovací kotle tab. 18 na kusové dřevo jsou modernější jako klasické kotle. To se 

projevuje především v účinnosti. Ta se pohybuje kolem hodnoty 85 %. Tuto hodnotu 

účinnosti ovlivňuje především suchost dřeva. Aby zplyňovací kotel pracoval co 

nejhospodárněji a s největší ţivotností, je nutné, aby kotel pracoval na maximální výkon. 

K dodávce tepla je proto nutné mít akumulační nádobu, kde se bude akumulovat teplo. Kotel 

během několika hodin vyhoří všechno palivo a akumulační nádoba bude po zbytek dne 

dodávat teplo do otopné soustavy. Tady je výhoda především v niţší periodě manuální 

obsluhy kotle.  

5.4     Výběr kotle na kusové dřevo 

Tab. 19 Kotle na kusové dřevo. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Normovaný 

stupeň využití (%) 

Cena bez DPH 

Dakon FB 20 D 16 78 - 82 23 000 

Atmos D 15 7 – 14,5 71 – 83 25 500 

Buderus Logano G211 - 20D 20 78 – 82 22 700 

Viadrus Herkules U24 20 - 24 75 - 80 25 317 

OPOP UNI 5 24 - 28 73 23 990 

 

Kotle na dřevo jsou zařízení s nejniţší pořizovací cenou a zároveň s nejrobustnější 

konstrukcí, protoţe jsou v tab. 19 uváděny pouze konstrukce z litinové oceli. To je dáno 

jednoduchou konstrukcí. Účinnost takového zařízení je značně malá a to prodraţuje náklady 

na následný provoz po dobu topné sezóny. Výkonový rozsah se liší a kotle mají pro 

nízkoenergetický dům velký výkon. Proto je při zvaţování pouţití kotle na kusové dřevo 
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vhodné volit koupi akumulační nádoby. Akumulační nádoba, ale celou investici aţ 

ztrojnásobí. Proto se zde akumulační nádoby nevolí. Právě proto není tento typ kotle vhodný 

pro nízkoenergetický dům.  

5.5     Výběr krbu na kusové dřevo 

Tab. 20 Krby na kusové dřevo. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Normovaný stupeň 

využití (%) 

Cena s DPH 

Romotop KV 075 01 10 82 26 000 

Verner 9/0 9 80 37 800 

ABX York L 2000 7 79 15 000 

CHAZELLES  D70 10 68,2 15 500 

Dovre 2175 CBS 2 10 79 43 900 

Uniflamm 6016-75 12 70 13 000 

 

U krbových vloţek je velmi náročný výběr, existuje spousta typů, které se liší 

designem, účinností a výkonem. Pokud se budeme drţet parametru výkonu kolem 10 kW a 

litinové konstrukce, můţeme v tabulce 20 vidět značné rozdíly v ceně vloţky. Cena se odvíjí 

od designu, ale především od pouţitých materiálů. V tabulce 20 jsou uvedeny litinové krbové 

vloţky. Při výběru je zákazník postaven před rozhodnutí, zda volit krbovou vloţku podle 

designu nebo ceny. 

Výběr krbu je především okrasnou volbou. U krbů je problém v dodávce tepla 

rovnoměrně do celého domu. 

5.6     Výběr automatického kotle na peletky 

Tab. 21 Automatické kotle na peletky. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Normovaný stupeň 

využití (%) 

Cena bez DPH 

Viessmann Vitoligno 300-P 4 - 12 95 254 720 

Atmos D 14 P 4,5 - 15 90 - 93 40 200 

Viadrus Ekoret 15 4,5 - 15 84,7 75 130 

OPOP Black Star 20 8,5 85 - 91 65 990 

EXTRAFLAME LP 14 15 96,7 81 400 

Benekov R 15 4 - 14 87,4 104 000 

 

Automatický kotel na peletky je velmi sloţité zařízení. Aby kotel správné fungoval, 

musí se doplnit především o dopravník pelet do kotle a také o nádobu na uskladnění pelet. 

Účinnost kotle je nejvyšší ze spalovacích zařízení. Při spalování vzniká také nejméně 

nespalitelného zbytku. Kotel je plně automatický, tak ţe dokáţe sám zapálit palivo. Není 
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proto nutné obsluhu provádět denně. Automatické kotle dokáţí pracovat při velmi nízkých 

výkonech, coţ je pro nízkoenergetické domy vhodné řešení. Cena automatického kotle je 

nejvyšší ze spalovacích zařízení, ale jeho provoz je nejekonomičtější a také nejekologičtější. 

Ke kotli je nutné přidat nádrţ na peletky, kde budou v nádrţi uskladněny peletky. 

Z nádrţe se pomocí dopravního šneku budou přivádět peletky do kotle. Instalace tohoto typu 

vytápění je velmi individuální, podle podmínek a potřeb zákazníka. Dále také záleţí na volbě 

velikosti zásobníku. Zda chce zákazník velký zásobník nebo menší, který musí častěji plnit. 

Kotle od firem Viessmann a Benekov dokáţí samy zhasínat a zapalovat ohniště. Proto 

jsou ceny vyšší neţ u konkurentů. Kdeţto kotle Atmos, Viadrus, OPOP a Extraflame jsou 

poloautomatické (musí se zapalovat manuálně). 

Cena kotle Viessmann je tak vysoká především z důvodu pouţitých materiálů. Tento 

kotel nemá zatím na trhu přímého konkurenta.  

5.7     Výběr tepelného čerpadla 

Tab. 22 Tepelné čerpadla vzduch – voda. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Koeficient výkonu 

COP (1) 

Cena bez DPH 

Viessmann Vitocal 200-S 107 5,6 3,24  105 100 

IVT IVT Air 50 4,5 3,21 115 000 

Nibe F2025 - 6 6,7 3,93 180 000 

Stiebel Eltron WPL 10 I 6,7 3,2 153 300 

PZP AWX 6 5,5 3,3 178 000 

 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda tab. 22 je cenově nejdostupnější typ TČ. Tepelný zisk 

z čerpadla je niţší neţ u jiných typů tepelných čerpadel, ale pořizovací náklady jsou 

přijatelné. K tepelnému čerpadlu je vhodné přidat akumulační nádobu.  

Tab. 23 Tepelné čerpadla země – voda. 

Výrobce Typ Výkon 

(kW) 

Koeficient výkonu 

COP (1) 

Cena bez DPH 

Viessmann Virocal 200-G 

BWP 106 

6,4 4,2 140 400 

Buderus Logatherm WPS 

6K 

5,6 4 159 750 

IVT HE E6/C6 5,5 4,2 152 000 

Nibe F1145 6 6,4 4,9 155 000 

Stiebel Eltron WPF 5 5,92 4,46 153 290 

PZP HP3B 07 E 7,3 4,3 143 170 
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Cena samotného tepelného čerpadla země – voda není aţ tak velká proti tepelnému 

čerpadlu vzduch – voda. Provozní náklady jsou ještě menší, ale k typu země – voda je nutné 

provést ještě vrty a další úkony, které tepelné čerpadlo velmi prodraţují. Výkonově sice 

čerpadlo postačuje, ale návratnost je aţ u vyšších výkonů. Aby čerpadlo dobře fungovalo je 

nutné navíc akumulační nádobu a zemní vrt. 

5.8     Porovnání pořizovacích nákladů 

Aby bylo moţné porovnat náklady na pořízení různých typů vytápění, je nutné k nim 

připočítat také nezbytné doplňky, bez kterých by zařízení nepracovalo správně. Proto budou 

dále vypsány všechny komponenty k různým zařízením. Cena pro srovnání pouze orientační a 

je udávána bez DPH. U rodinných domů činí DPH s montáţí 10%. 

 

Plynový kotel 

Plynový kotel   20 000 Kč 

Expanzní nádoba  4 000 Kč 

Odkouření   4 000 Kč 

Montáţní práce  4 000 Kč  

Přívod plynové přípojky 25 000 Kč 

Celkem   57 000 Kč 

 

Plynový kondenzační kotel 

Kondenzační kotel  40 000 Kč 

Expanzní nádoba  4 000 Kč 

Odkouření   4 000 Kč 

Montáţní práce  6 000 Kč  

Přívod plynové přípojky 25 000 Kč 

Celkem   79 000 Kč 

 

Zplyňovací kotel na kusové dřevo 

Kotel    58 000 Kč 

Montáţní práce  8 500 Kč 

Akumulační nádoba  30 000 Kč 

Celkem   88 000 Kč 
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Kotel na kusové dřevo 

Kotel    25 000 Kč 

Montáţní práce  4 000 Kč 

Akumulační nádoba  30 000 Kč 

Celkem   59 000 Kč 

 

Krb na kusové dřevo 

Krb    15 000 Kč 

Montáţní práce  21 000 Kč 

Celkem   36 000 Kč 

 

Automatický kotel na peletky 

Kotel    105 000 Kč 

Montáţní práce  14 000 Kč 

Příslušenství   20 000 Kč 

Celkem   139 000 Kč 

 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda 

TČ    110 000 Kč 

Akumulační nádoba  15 700 Kč 

Montáţní práce  20 000 Kč 

Příslušenství   9 800 Kč 

Celkem   153 500 Kč 

 

Tepelné čerpadlo země – voda s vrtem 

TČ    141 000 Kč 

Příslušenství   24 000 Kč 

Montáţní práce  20 000 Kč 

Vrt    70 000 Kč 

Hydrogeologický průzkum 5 000 Kč 

Celkem   260 000 Kč 
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Tepelné čerpadlo země – voda se zemním kolektorem 

TČ    141 000 Kč 

Příslušenství   24 000 Kč 

Montáţní práce  20 000 Kč 

Plocha pro kolektor  40 000 Kč 

Hydrogeologický průzkum  5 000 Kč 

Celkem   230 000 Kč 

 

V tabulce 24 a na obrázku 26 je uvedeno, kolik jsou celkové pořizovací náklady na 

vytápění zařízení. Z tabulky vylývá, ţe nejdraţší je tepelné čerpadlo země – voda. Do domu 

který budeme vytápět, je to velmi vysoká investice. Je to 3.25 krát větší investice neţ u 

zplyňovacího kotle na plyn, coţ z TČ země – voda dělá naprosto nevhodné zařízení. 

TČ vzduch – voda a automatický kotel na peletky jsou téměř srovnatelné při 

pořizovacích nákladech. Tyto zařízení jsou druhé nejdraţší z uvaţovaných zařízení. Při 

instalaci se o nich uţ dá uvaţovat.  

Konzultace cen montáţí s odbornou firmou. 

Tab.24 Celkové náklady na pořízení zařízení na vytápění. 

Zařízení na vytápění Cena s DPH (Kč) 

Plynový kotel 62 700 

Plynový kondenzační kotel 86 900 

Zplyňovací kotel na kusové dřevo 96 800 

Kotel na kusové dřevo 64 900 

Krb na kusové dřevo 39 600 

Automatický kotel na peletky 152 900 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda 168 850 

Tepelné čerpadlo země – voda s vrtem 286 000 

Tepelné čerpadlo země – voda se zemním 

kolektorem 

253 000 
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Obr. 26 Pořizovací náklady na vytápěcí zařízení v Kč s DPH. 

 

5.9     Návratnost pořizovací investice 

Výpočet návratnosti investice zařízení bude vztahováváno na plynový kotel, který je 

nejlevnější, ale zároveň má nejvyšší provozní náklady. 

Cena kotle je 62 700 Kč, náklady na topnou sezónu 16 211 Kč.rok
-1

 

Návratnost: 

 rok
16211

62700

PN

PC
NA




         (11) 

kde NA je návratnost investice (rok) 

 PC - pořizovací cena zařízení (Kč) 

 PN - provozní náklady (Kč.rok
-1

) 

 

Kondenzační kotel na plyn 

PC = 86 900 Kč, PN = 14 438 Kč.rok
-1

 

Ze vzorce (11) vypočítáme návratnost 

13
1773

24200

1443816211

6270086900

16211

62700












PN

PC
NA  rok 

 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda  

PC = 168 850 Kč, PN = 9 417 Kč.rok
-1

 

Ze vzorce (11) vypočítáme návratnost 

15
6734

105950

947716211

62900168850

16211
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Tepelné čerpadlo země – voda s vrtem 

PC = 286 000 Kč, PN = 8 878 Kč.rok
-1

 

Ze vzorce (11) vypočítáme návratnost 

30
7313

223300

887816211

62700286000

16211

62700












PN

PC
NA  rok 

 

Tepelné čerpadlo země – voda se zemním kolektorem 

PC = 253 000 Kč, PN = 8 878 Kč.rok
-1

 

Ze vzorce (11) vypočítáme návratnost 

26
7333

190300

887816211

62700253000

16211

62700












PN
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NA  rok 

 

Zplyňovací kotel na kusové dřevo  

PC = 96 800 Kč, PN = 10 636 Kč.rok
-1

 

Ze vzorce (11) vypočítáme návratnost 
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6270096800

16211

62700
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Automatický kotel na peletky 

PC = 152 900 Kč, PN = 10 500 Kč.rok
-1

 

Ze vzorce (11) vypočítáme návratnost 

15
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1050016211

62700152900

16211
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Obr. 27 Graf návratnosti investic v letech. 

5.10     Pořizovací náklady a cena provozu zařízení po dobu 15 let 

Výpočet nákladů na zařízení a provozování zařízení po dobu 15 let. 

PNCZNP  15          (12) 

kde NP je provoz zařízení a pořizovací náklady po dobu 15 let (Kč) 

 CZ - cena zařízení (Kč) 

 PN - provozní náklady (Kč.rok
-1

) 

 

Kotel na plyn 

CZ je 62 700 Kč, PN jsou 15322 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

31036516211156720015  PNCZNP Kč 

 

Kondenzační kotel na plyn 

CZ je 86 900 Kč, PN jsou 13 549 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

30347014438158690015  PNCZNP Kč 

 

Zplyňovací kotel na kusové dřevo 

CZ je 96800 Kč, PN jsou 10636 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

25634010636159680015  PNCZNP Kč 
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Kotel na dřevo 

CZ je 64900 Kč, PN jsou 11295 Kč.rok
-1

. 

Pro výpočet provozu 15 let zařízení vypočítáme ze vzorce (12). 

23432511295156490015  PNCZNP Kč 

 

Krb na kusové dřevo 

CZ je 39600 Kč, PN jsou 14324 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

25446014324153960015  PNCZNP Kč 

 

Automatický kotel na pelety 

CZ je 152900 Kč, PN jsou 10500 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

310400105001515290015  PNCZNP Kč 

 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda 

CZ je 168850 Kč, PN jsou 9477 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

31100594771516885015  PNCZNP Kč 

 

Tepelné čerpadlo země – voda s vrtem 

CZ je 286000 Kč, PN jsou 8878 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

41917088781528600015  PNCZNP Kč 

 

Tepelné čerpadlo země – voda se zemním kolektorem 

CZ je 253000 Kč, PN jsou 8878 Kč.rok
-1

. 

Provoz po dobu 15 let vypočítáme ze vzorce (12). 

38617088781525300015  PNCZNP Kč 
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Obr. 28 Cena v Kč za zařízení a provoz po dobu 15 let. 
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5.11     Optimalizace topného systému pro daný nízkoenergetický dům 

Pro názornost moţností výběru byla vytvořena tab. 25. V ní jsou zařízení pro vytápění ohodnocena v různých parametrech. S nejvyšším 

počtem bodů je zařízení nejvíce vhodné pro pouţití do nízkoenergetického domu. 

Tab. 25 Bodové hodnocení moţnosti vytápění. 

Druh vytápění Účinnost Pořizovací 

náklady 

Provozní 

náklady 

Obsluha Životnost Ekologie Údržba Náročnost 

na prostor 

Celkem 

Kotel na kusové dřevo 3 5 4 2 4 1 2 4 25 

Domácí krb na dřevo 2 5 3 1 4 1 1 4 21 

Zplyňovací kotel na 

dřevo 

4 4 4 3 3 3 3 3 27 

Automatický kotel na 

peletky 

5 3 5 4 3 4 3 1 28 

Nekondenzační kotel 

na plyn 

2 4 2 5 3 1 4 5 26 

Kondenzační kotel na 

plyn 

5 4 3 5 4 4 4 5 34 

Tepelné čerpadlo 

vzduch-voda 

4 3 5 5 4 4 5 3 33 

Tepelné čerpadlo 

země-voda 

5 1 5 5 4 4 5 3 32 

5 je maximální a 1 je minimální počet bodů v dané kategorii.  
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6.     ZHODNOCENÍ A VÝBĚR ZAŘÍZENÍ 

Klasický plynový kotel (termický) je jeden z nejlevnějších zařízení v 

porovnání pořizovacích nákladů. Ale provoz je nejdraţší ze všech nabízených variant 

zařízení. Tento fakt je způsoben vysokou cenou. Zařízení na plyn neprodukuje škodlivé 

emise. To je velkou výhodou v husté zástavbě. Další velkou výhodou plynových kotlů je, ţe 

provoz zařízení je jednoduchý a nenáročný, při pouţití ekvitermní regulace není téměř potřeba 

zásah člověka do provozu kotle. 

Modernější a vhodnější pro provoz vytápěcího zařízení na zemní plyn je kondenzační 

kotel. Ten má vyšší účinnost neţ klasický kotel a proto se sniţují provozní náklady. Na 

druhou stranu je kondenzační kotel draţší neţ klasický kotel na plyn. Jeho návratnost je 

poměrně vysoká. Při porovnání s klasickým a kondenzačním kotlem na plyn je návratnost 

investice 13 let. Při ţivotnosti kondenzačního kotle 30 let je výhodnost jednoznačná. Musíme 

také vzít do úvahy, ţe cena plynu v dalších letech poroste. Tím se návratnost investice ještě 

více projeví. Z tab. 19 je podle bodového systému patrné, ţe kondenzační kotel je 

nejvýhodnější pro provoz v nízkoenergetickém domě. 

Další moţností pro vytápění je pouţití biomasy. Nejčastěji se vytápí kusovým dřevem. 

Zde máme na výběr ze tří variant vytápění na kusové dřevo. 

Mezi první patří kotel na kusové dřevo prohřívacím způsobem. Jeho cena je nízká, ale 

to je vykoupeno nízkou účinností a náročnou obsluhou. Pokud nepouţijeme vhodnou 

akumulační nádobu, tak pro nízkoenergetický dům je toto zařízení nevhodné.  

Uzavřený krb na kusové dřevo se v poslední době začíná prosazovat do domů a to 

především z estetického důvodu. Krbová vloţka má nejniţší účinnost a nejjednodušší 

konstrukci z uvaţovaných topných zařízení. Cena provozu vytápění je po kotlích na plyn 

nejvyšší. Další nevýhody jsou ve špatné regulaci. Umístění krbu v obytných místnostech má 

za následek vyšší prašnost. Výběr je pouze na posouzení majitele, zda chce vyuţívat tento 

estetický doplněk. 

Nejvýhodnější zařízení na kusové dřevo je zplyňovací kotel. Jeho účinnost je vysoká a 

proto nepotřebuje tak velké mnoţství paliva jako klasický prohořívací kotel. Náklady na 

pořízení jsou vyšší neţ u kotle na kusové dřevo. Za patnáct let provozu se hodnota investice a 

provozu téměř vyrovná. Zplyňovací kotel je jednoduchý na obsluhu. Přikládat do kotel stačí 

dvakrát za den. Pro nejvyšší ţivotnost zařízení je nutné, aby byla připojena akumulační 

nádoba a zařízení mohlo pracovat při plném výkonu. Po dohoření paliva se dům vytápí 

z akumulační nádoby. 

Biomasa můţe být i ve formě peletek, ty jsou pro svou velikost vhodné pro 

automatický provoz. Dopravník dopravuje peletky přímo do topeniště, a není k tomu potřeba 

zásah člověka. To usnadňuje obsluhu. Tímto typem kotel lze docílit velmi nízké výkony, coţ 

je pro nízkoenergetická dům vhodné. Automatický kotel na peletky se náklady na provoz 

vyrovná zplyňovacímu kotli na kusové dřevo. Ovšem cena je vyšší. Proto v provozu na 

patnáct let je zařízení draţší. Ale schopnost lepší regulace dává automatickému kotli na 

peletky větší vhodnost u NED. 

Další zařízení, které vyuţívá obnovitelný zdroj energie, a navíc nevytváří přímé emise, 

jsou tepelná čerpadla. TČ vzduch – voda je nejlevnější typ. Pořizovací cena TČ je vyšší neţ 

automatický kotel na peletky, ale provozní náklady v porovnání jsou niţší, proto návratnost 

TČ je vyšší, neţ u automatického kotle na peletky. TČ pracuje bezobsluţně, stačí jen 

regulovat teplotu v domě. 
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Tepelné čerpadlo země – voda je nejdraţší na investici ze zmiňovaných zařízení. Toto 

TČ je vhodné pro vyšší výkony neţ jaké jsou potřeba u NED. Proto návratnost investice je 

dlouhá, pohybuje se kolem 30 let proti plynovému kotli. Pozitivní je, ţe provozní náklady 

jsou nejniţší ze všech zařízení. 

Tepelné čerpadlo voda – voda není vhodné pro aplikaci, z důvodu nemoţnosti TČ 

připojit na zdroj vody. 

Poslední uvaţované zařízení pro vytápění jsou solární kolektory. Ty mají na provoz 

zanedbatelné náklady, ale v ČR nejsou tyto zařízení vhodné pro vytápění NED. V létě, kdy je 

nejmenší potřeba tepla jsou výkony termických solárních systému nejvyšší. Jediná moţnost 

jak uplatnit toto teplo, je vyuţít jej na chlazení domu. 

 Z tabulky 25 je patrné, ţe nejvhodnější pro vytápění NED je kondenzační plynový 

kotel. Jeho pořizovací náklady jsou nízké, je velmi dobře obsluhovatelný, rychle lze regulovat 

výkon, není náročný na prostor. Velkou nevýhodou je především vysoká cena plynu, která 

bude v budoucnu jistě růst. 

Naopak nejméně vhodný je krb na kusové dřevo. Účinnost je nejniţší, údrţba a 

obsluha je náročná, provozní náklady vysoké. Proto je tato volba vţdy na rozhodnutí majitele, 

zda nevadí práce s údrţbou a obsluhou krbu.   
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7.     ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vybrat nejvhodnější vytápění nízkoenergetického domu. 

Výběr byl z deseti zařízení. Byly porovnávány v účinnosti, pořizovacích nákladech, 

provozních nákladech, obsluze a regulaci, ţivotnosti, ekologičnosti, údrţbě a náročnosti na 

provoz.  

Nízkoenergetický dům byl uvaţován pro stavbu v lokalitě Uherské Hradiště, kde topná 

sezóna trvá 233 dnů v roce s průměrnou teplotou okolí 3,6 °C a celková ztráta domu je 4,46 

kW při teplotě -12°C.  

Pro kaţdé zařízení byla vypočítána potřeba tepla pro dům za topnou sezónu. Z potřeby 

tepla se poté vypočítaly náklady na provoz zařízení po dobu topné sezóny. Zde se hodnoty 

lišily. Především kotle na plyn měli vysoké provozní náklady. To je dáno vysokou cenou 

zemního plynu. Naopak nejlevnější pro provoz jsou tepelná čerpadla. Kotle na biomasu jsou 

stále velmi výhodné při provozních nákladech. 

Další část diplomové práce se zabývala průzkumem trhu zařízeními na výrobu tepla 

pro dům. Byly zde porovnávány ceny a účinnosti jednotlivých výrobců. 

U plynových kotlů jsou ceny i parametry podobné, protoţe je zde velká konkurence a 

zařízení jsou si velmi podobná. U kondenzačních kotlů je situace téměř stejná. 

 Zplyňovací kotle na dřevo jsou jiţ cenově u konkurentů rozdílné. Kotle by se dali 

rozdělit do dvou cenových hladin. Kotel od firmy Verner je nejdraţší z důvodu sloţité 

konstrukce, díky níţ je dosaţeno vyšší účinnosti. Kotle na kusové dřevo jsou levné zařízení, 

proto jsou zde opět vyrovnané ceny zařízení u konkurence. Při výběru krbu na kusové dřevo 

jde především o estetickou stránku, proto jsou zařízení ve velkém cenovém rozsahu, to je 

způsobeno především pouţitými materiály a náročnost na výrobu dekorací. Automatické kotle 

na peletky jsou cenově náročnější. Mezi jednotlivými kotli jsou velké cenové rozdíly. To je 

způsobeno především pouţitými materiály a sloţitostí konstrukce, coţ se odráţí v účinnosti. 

Tepelná čerpadla jsou nejdraţší zařízení při pořizovacích nákladech. U výrobců TČ 

země – voda jsou ceny podobné, ale u TČ vzduch – voda jsou ceny jiţ rozdílné.  

Při porovnání celkových pořizovacích nákladů včetně příslušenství, vychází jako 

nejlevnější zařízení krb na kusové dřevo, jako nejdraţší povaţujeme tepelné čerpadlo země – 

voda s vrtem. Tato cena je téměř o stotisíc korun vyšší neţ u tepelného čerpadla vzduch – 

voda.  

Porovnání zařízení při podmínkách návratnosti investice proti kotli na plyn, vychází 

nejlépe zplyňovací kotel na kusové dřevo, kde návratnost je do 7 let provozu. Nejdelší 

návratnost je u tepelného čerpadla země – voda. Zde je návratnost 30 let, coţ je vyšší doba, 

neţ jaká je ţivotnost čerpadla. 

Dále byly porovnávány ceny provozu a pořizovací náklady na zařízení po dobu 15 let. 

Nejniţší tyto náklady byly vypočítány u kotle na kusové dřevo. Naopak nejvyšší hodnoty cen 

jsou zaznamenány u tepelného čerpadla země – voda s vrtem. 

Z tabulky 19 plyne, ţe nejvýhodnější zařízení pro instalaci do námi zvoleného NED je 

kondenzační kotel na plyn. Provozní náklady jsou v porovnání vyšší, ale náročnost na 

obsluhu, velikost a velký rozsah výkonové regulace zajistila nejvíce bodů při srovnání všech 

zařízení na vytápění NED. 

Nejméně výhodný pro výtápění je krb na kusové dřevo. U krbu jsou nízké náklady na 

provoz, za to ale údrţba, doplňování paliva a regulace jsou nevýhodné.  
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