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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá různými možnostmi vytápění rodinného domu. Ceny energií 

v České republice stále rostou a s nimi i náklady na vytápění. Mnoho domácností proto 

hledá levnější způsob temperování svého obydlí. V současné době je možné vybrat si 

z několika variant vytápění. Některé zdroje tepla jsou ekologické, jiné finančně nenáročné, 

další bez nutnosti lidské práce. V bakalářské práci je provedeno srovnání vytápění zemním 

plynem s velmi ekonomickou i ekologickou možností vytápění, a to automatickým kotlem 

na dřevěné pelety, který je v posledních letech stále více využívaným způsobem. Srovnání 

těchto dvou možných variant je provedeno na konkrétním modelu rodinného domu. 

 

 

Klíčová slova: vytápění, spotřeba energií, zemní plyn, dřevěné pelety. 

 

 

SUMMARY 

 

The aim of this Bachelor´s work is different heating methods of home. In the Czech 

Republic, energy price is still growing and with it the cost of heating. Therefore, many 

households are looking for a cheaper way of heating their homes. Nowadays it is possible 

to choose from several heating options. Some heat sources are ecological, some 

inexpensive and the other do not require human labor. In my Bachelor´s work I made 

comparison between natural gas heating and automatic boiler for wood pellets, which in 

recent years has become a widely used alternative method of house heating. The 

comparison of these two possible ways of heating are demonstrated on a specific model of 

a house. 

 

Key words: heating, energy consumption, natural gas, wood pellets. 
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1 Úvod 

Hlavním úkolem vytápění domu je zabezpečit tepelnou pohodu obyvatel. To znamená 

vytvořit v obytných místnostech domu takový tepelný stav prostředí, ve kterém se lidé cítí 

dobře a není jim teplo ani zima. Řádně navržený, instalovaný a provozovaný topný systém 

spoluvytváří příjemné klima pro pobyt a práci osob v uzavřených prostorách při minimální 

spotřebě energií a paliv. Dnes si už žádné moderní bydlení neumíme představit bez 

ústředního vytápění. 

 

Již při stavbě či rekonstrukci domu je proto dobré mít jasnou představu o tom, jakým 

způsobem budeme chtít dům vytápět. Je nutné k tomu přizpůsobit některé prvky domu, aby 

otopný systém fungoval co nejúčinněji a zároveň i ekonomicky, protože náklady na 

vytápění domu mohou dosahovat 60 i více procent z celkové částky na provoz domácnosti. 

  

V dnešní době si můžeme zvolit, zda budeme vytápět dům klasickými palivy, mezi která se 

řadí černé a hnědé uhlí, palivové dřevo či brikety, neobejdou se však bez nutnosti lidské 

práce. Můžeme také využít komfortních a plně automatizovaných systémů, kterými jsou 

například vytápění zemním plynem, elektřinou a tepelným čerpadlem. Musíme však 

počítat s vyšší finanční náročností, ať už na pořízení nebo na samotný provoz.  

 

Cílem této bakalářské práce je popsat všechny běžně využívané způsoby vytápění staveb 

v České republice, charakterizovat jejich cenu, kladné i záporné vlastnosti a na modelovém 

příkladu rodinného domu v Hlučíně, momentálně vytápěného dosluhujícím plynovým 

kotlem na zemní plyn, určit, zda by bylo výhodné pokračovat ve vytápění domu zemním 

plynem za použití moderního kondenzačního kotle nebo raději zvolit vytápění 

obnovitelným zdrojem tepla – automatickým kotlem na dřevěné pelety. 
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2 Způsoby vytápění rodinných domů 

Dostupné zdroje energie v České republice můžeme rozdělit na obnovitelné, tj. stále se 

obnovující a neobnovitelné (vyčerpatelné). 

2.1 Rozdělení zdrojů energie 

Do kategorie zdrojů obnovitelných patří zejména energie vody, větru, slunečního záření, 

pevné biomasy, bioplynu, geotermální a energie kapalných biopaliv. Mezi zdroje 

neobnovitelné se řadí hnědé a černé uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina a v neposlední řadě 

také energie jaderná. Některé z uvedených zdrojů však v žádném případě nelze použít pro 

vytápění rodinných domů, ať už z důvodu technické složitosti získávání energie či jejich 

finanční náročnosti. 

Paliva vhodná pro vytápění budov můžeme rozdělit z hlediska jejich skupenství na pevná, 

plynná, kapalná a ostatní. Do skupiny pevných paliv zahrnujeme hnědé a černé uhlí, lignit, 

koks i uhelné brikety. Dále pak palivové dřevo, dřevěné brikety, pelety a alternativní 

pelety. Méně využívanými jsou dřevní štěpky, piliny, dřevní odpad, sláma a obilí. Mezi 

paliva plynná řadíme zemní plyn, propan butan a jeho směsi (LPG). Skupina kapalných 

paliv má pouze dva zástupce, jimiž jsou lehké topné oleje a nafta. Jako ostatní zdroje 

využitelné pro vytápění domů můžeme označit energii elektrickou, solární, geotermální či 

energii prostředí, kterou jsou schopna využít tepelná čerpadla. [4] 

2.2 Vytápění pevnými palivy 

V minulosti, zejména v 90. letech, pevná paliva začal nahrazovat ekologický a tehdy ještě 

levný zemní plyn. Plošně se budovaly rozvody a přípojky po celé České republice. Se 

stoupající cenou plynu se však začala snižovat jeho obliba a lidé se v současné nelehké 

ekonomické situaci začali vracet k vytápění dřevem a uhlím.  

2.2.1 Černé uhlí 

Černé uhlí (obr. 1.) se řadí do skupiny nejdůležitějších fosilních paliv. Využívalo se již 

dříve, avšak největší rozvoj těžby uhlí byl zaznamenán v době průmyslové revoluce. Černé 

uhlí je těženo v hlubinných dolech, na rozdíl od hnědého, které je dobýváno v dolech 
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povrchových. Černé uhlí v tuhé podobě vznikalo dlouhým procesem přeměny 

z odumřelých rostlin a organismů v bažinách. [7] 

Kvalitu uhlí určuje množství uhlíku, který obsahuje. Obvykle je to mezi 74 - 91% . Čím 

déle černé uhlí vznikalo, tím více uhlíku obsahuje. Výhřevnost černého uhlí je přibližně 

23,1 MJ/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje se velikost uhlí, od které se odvíjí jeho cena (tabulka č. 1).  Nejznámější druhy 

černého uhlí jsou ořech 1, ořech 2 a kostka. 

Tabulka 1: Ceny černého uhlí [6] 

Druh Cena [Kč/t] 

Ořech 5490 

Kostka 5390 

Kovářské uhlí 5890 

 

 

Při spalování černého uhlí se dostává do vzduchu oxid uhličitý a oxid siřičitý. 

Nedoporučuje se nákup levného nekvalitního uhlí z Polska, protože obsahuje malý obsah 

uhlíku a zplodiny při jeho špatném spalování zamořují okolí. 

Výhodou uhlí je jeho cena, mezi nevýhody patří drahý dovoz, skladování a nutnost lidské 

práce při přikládání do kotle a vynášení popela. 

Obrázek 1: Černé uhlí [16]  
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Při využití uhlí k vytápění rodinného domu může docházet ke spalování černého uhlí 

v ručně obsluhovaném kotli, nebo v dražším, plně automatizovaném kotli, kde je 

přikládání řízeno počítačem a ručně je pouze podle potřeby doplňován zásobník.  

2.2.2 Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí vznikalo později než uhlí černé. Mimo uhlík také obsahuje značné množství 

dalších látek – hlavně různých popelovin a síry, většinou i dost vody. Nejmladší, tím 

pádem i nejméně kvalitní hnědé uhlí, se nazývá lignit. [11]  

Hnědé uhlí je svým složením i výhřevností horší než uhlí černé a jeho výhřevnost se uvádí 

v rozmezí 13,2 až 23 MJ/kg. Od toho se odvíjí i jeho nižší cena na trhu (tabulka č. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

Rozlišujeme několik druhů hnědého uhlí, nejpoužívanější jsou ořech 1, ořech 2, kostka, 

kotlová směs a hnědouhelný prach ve formě briket. 

Tabulka 2: Ceny hnědého uhlí [6] 

Druh Cena [Kč/t] 

Kostka 3149 

Ořech 1 2949 

Ořech 2 2399 

Kotlová směs 2599 

Brikety 4299 

 

Obrázek 2: Hnědé uhlí [16] 
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Spalování hnědého uhlí může probíhat v kotlích několika druhů. Mezi nejrozšířenější druh 

patří kotel litinový, který je oblíben pro svou nízkou pořizovací cenu. Jedná se o kotel 

s ručním přikládáním a prohořívacím způsobem spalování. Výkon kotle se však dá 

regulovat pouze množstvím přiloženého paliva a regulací přiváděného vzduchu. Dále 

můžeme uvést ocelové kotle s ruční dodávkou paliva, ocelové kotle speciální a kotle 

automatické se samočinnou dodávkou paliva. V těchto kotlích lze většinou spalovat palivo 

do velikosti 3 cm, což splňuje uhlí ořech 2, ořech 3 a uhelné pelety. 

2.2.3 Koks  

Koks je vyráběn pyrolýzou černého uhlí při vysokých teplotách nad 1000 °C bez přístupu 

vzduchu. Černé uhlí určené pro výrobu koksu by mělo mít co nejnižší obsah síry a další 

vhodné vlastnosti pro koksování. Při samotném procesu koksování uhlí vzniká mimo jiné 

surový dehet, surový benzol, čpavek, koksárenský plyn a také sulfan. [12] 

Koks lze využít pro ekonomickou a při správném spalování i ekologickou výrobu tepla 

a ohřev užitkové vody v rodinných domech i firmách. Výhřevnost koksu je nejvyšší ze 

všech pevných paliv - 28 MJ/kg. Kvalitně vyrobený koks má nízký obsah škodlivých 

zplodin hoření a splňuje přísné ekologické limity. Při spalování pak vzniká pouze CO2 a 

oproti ostatním pevným palivům má mnohem menší prašnost. Podle zrnitosti koks dělíme 

na ořech 1, ořech 2 a hrášek. Jeho ceny jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

Tabulka 3: Ceny koksu [6] 

Druh Cena [Kč/t] 

Ořech 1 8690 

Ořech 2 8490 

Hrášek 8952 

 

Koks (obr. 3.) lze spalovat v teplovodních kotlích k tomu určených, většinou se jedná 

o kotle, ve kterých lze mimo koksu spalovat i hnědé a černé uhlí. Můžou to být jak kotle 

s ručním přikládáním, tak i plně automatické. Z hlediska rozdělení podle materiálu je na 

výběr z litinových a ocelových kotlů, podle způsobu spalování pak můžeme vybírat z kotlů 

prohořívacích nebo zplynovacích. Je však vždy nutné vybrat správnou zrnitost koksu pro 

daný typ zařízení. 



Ondřej Hruška: Porovnání vybraných způsobů vytápění rodinného domu 

2013  6 
 

 

 

Mezi výhody vytápění koksem patří to, že lze tímto palivem vytápět díky nízké prašnosti i 

v centrech měst. Jedná se o palivo s nejvyšší výhřevností a finanční nenáročností. Jako 

negativa vytápění tímto palivem je možné uvést nutnost skladovacích prostor a fyzické 

manipulace. 

2.2.4 Palivové dřevo, dřevěné brikety a pelety 

Kusové palivové dřevo patří mezi tradiční a historicky nejvíce využívaný způsob vytápění 

pevnými palivy. Vytápění dřevem lze zařadit mezi obnovitelné zdroje energie. Za palivové 

dřevo se považuje takové dřevo, které není již dále možné využít pro další zpracování. 

Může se jednat o dřevo nahnilé, nerovné nebo nekvalitní.  

Při nákupu palivového dřeva si lze zvolit, zda budeme chtít levnější měkké dřevo (smrk, 

modřín, borovice) nebo si připlatíme za dřevo tvrdé (buk, dub, habr, bříza, osika), které má 

vyšší výhřevnost a déle hoří. Ceny palivového dřeva jsou uvedeny v tabulce č. 4.  

Zákazník si může také zvolit, zda chce palivové dřevo zakoupit ve formě polen od 33 cm 

do 1 m délky nebo jako kulatinu, kterou si musí sám zpracovat, je však levnější. Prodejci 

dřeva udávají cenu buď v PRM nebo PRMS. Výhřevnost palivového dřeva se udává 

v průměru 13 MJ na 1 kg dřeva. [3] 

 

 

 

 

Obrázek 3: Koks [20] 
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Tabulka 4: Ceny palivového dřeva [5] 

  Druh Cena [Kč/prm] 

Měkké dřevo smrk, borovice, modřín 790 

Tvrdé dřevo dub, buk, bříza, javor, jasan 990 

 

Palivové dřevo má velkou výhodu, protože stále patří mezi nejlevnější způsoby vytápění. 

Topení dřevem je ekologicky šetrné, má dobrou výhřevnost a manipulace s ním je snadná. 

Také jej lze použít pro vytápění nejen v kotlích k tomu určených, ale rovněž i v krbech 

a krbových kamnech. Pokud se však pro tento způsob rozhodneme, musíme se připravit na 

starosti spojené s dovozem dřeva, jeho uskladněním, přikládáním a vybíráním popela.  

Jako možná alternativa k palivovému dřevu jsou dřevěné brikety. Tyto brikety, na rozdíl 

od jiných druhů briket, mají nulový obsah cizích příměsí a jsou vyráběny pouze z odpadu 

vzniklého v dřevovýrobě, což znamená z hoblin, pilin nebo v některých případech z drcené 

kůry stromů. Při výrobě dřevěných briket nejsou používána žádná pojiva ani další přídavné 

látky. Nahromaděný dřevní odpad se pod velkým tlakem slisuje nejčastěji do briket tvaru 

válce. Je však možné lisovat i jiné tvary, například kvádr nebo různá zakulacená tělesa. 

Brikety ze dřeva (obr. 4.) patří mezi ekologická paliva. Neobsahují totiž žádné nebezpečné 

látky, ale jsou pouze z čistého přírodního materiálu. Mimo to se výrobou dřevěných briket 

řeší problém s likvidací odpadu dřevovýroby a zároveň vzniká nové palivo.  

 

 

 

 

 

 

Velice zajímavá je skutečnost, že brikety ze dřeva mohou mít i vyšší výhřevnost, než 

samotné dřevo. Výhodou těchto briket tedy není jen to, že jsou levné a ekologické, ale 

Obrázek 4: Dřevěné brikety [17] 
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i fakt, že se s nimi topí mnohem lépe a i manipulace je lepší než s kusovým dřevem. Po 

praktické stránce mají také co nabídnout. Vzniká z nich pouze velmi malé množství 

popele, snadno se přepravují a nejsou náročné na skladování. Pro spalování dřevěných 

briket můžeme využít několika druhů zařízení. Velmi dobře hoří v krbech, kamnech, 

kotlích na dřevo a dokonce i v kotlích na uhlí. Vůbec nejlepší výhřevnosti ale dosáhneme 

při použití kotle na dřevoplyn. Při použití tohoto kotle pak brikety ze dřeva překonají 

dokonce i samotné dřevo. [8] 

Cena dřevěných briket se pohybuje kolem 45 Kč za maloobchodní balení o váze 10 kg. 

V případě nákupu většího množství (celé palety) poskytují obchodníci množstevní slevy. 

Dřevěné pelety (obr. 5.) jsou jedním z nejperspektivnějších paliv pro rodinné domy. Jsou 

zcela ekologickým palivem. Převážně jsou vyráběny z odpadních zbytků po zemědělské či 

dřevní výrobě. Pelety jsou lisovány do tvaru válečků o různých velikostech. V průměru od 

6 do 25 mm a délce do 50 mm. Díky této technologii pelety obsahují jen velmi malé 

množství vody a popele, proto hoří velice dlouho. Současně během spalování nevzniká 

skoro žádný kouř a malé množství popele, který po jejich spálení zůstane, lze navíc 

dokonale využít jako přírodní hnojivo. To, jakou má peleta výhřevnost, udává zejména 

materiál, ze kterého je vyrobena. Nejvíce efektivní jsou pelety vyrobené z dřevních zbytků. 

Jejich výhřevnost se pohybuje od 17 do 19 MJ/kg. [9] 

Pelety všech druhů jsou vynikajícím palivem pro automatické kotle. Není třeba lidského 

dohledu, pouze několikrát týdně stačí naplnit zásobník kotle peletami (záleží na velikosti 

zásobníku), které jsou podle potřeby samočinně dopravovány do tělesa kotle a následně 

spalovány. Cena pelet je 5,50 Kč za 1 kg. 

    

 

 

 

Obrázek 5: Dřevěné pelety [18] 



Ondřej Hruška: Porovnání vybraných způsobů vytápění rodinného domu 

2013  9 
 

2.3 Vytápění plynnými palivy  

Společným znakem plynných paliv je množství spalitelných složek, zejména oxidu 

uhelnatého, vodíku, plynných uhlovodíků a metanu. Plynná paliva lze čerpat z veřejných 

potrubních sítí nebo z vlastních tlakových nádob. Využívání plynných paliv k vytápění 

domů je maximálně komfortní, v porovnání s pevnými palivy se však jedná o mnohem 

dražší variantu vytápění objektu. 

2.3.1 Zemní plyn 

Jedná se o přírodní hořlavý plyn využívaný jako velmi důležité plynné palivo. Jeho dvě 

hlavní složky jsou plyny metan a etan. Zemní plyn se těží z pórovitých sedimentárních 

hornin, podobně jako ropa. Vyskytuje se buď samostatně, společně s ropou nebo s černým 

uhlím. Je také používán jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. [29] 

Výhřevnost zemního plynu se udává mezi 6 – 34 MJ/m
3
 (plynný). Barva plamene je čistě 

modrá (obr. 6.), protože zemní plyn neobsahuje hořící saze jako např. pevná paliva. Při 

jeho využívání k vytápění není nutné mít na pozemku jakýkoliv zásobník, protože zemní 

plyn je dodáván do většiny domácností potrubím. Jedná se o palivo s ekologickým 

provozem a vytápění lze snadno regulovat jedním tlačítkem. Pozitivní je i fakt, že kotle 

spalující zemní plyn mají jednu z nejvyšších účinností spalování. Proti využívání tohoto 

způsobu vytápění hovoří pouze cena zemního plynu, která je rok od roku vyšší a odvíjí se 

od ceny ropy. Cena zemního plynu se momentálně pohybuje kolem 1,6 Kč za 1 kWh. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Plamen zemního plynu [25] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
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2.3.2 Propan-butan 

Propan a butan jsou dva plyny patřící mezi uhlovodíkové plyny se třemi až čtyřmi atomy 

uhlíku v molekule. Získávají se při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-

butan je bezbarvá, těkavá kapalina zvláštního zápachu. Při normálním atmosférickém tlaku 

a teplotě se jedná o plynnou směs, ale už při slabém zvýšení tlaku se jeho skupenství mění 

na kapalné a dochází ke značné redukci objemu - asi 260x. Z toho důvodu je možné uložit 

velice velkou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku. [26] 

Výhřevnost propan butanu se pohybuje kolem 46 MJ/m
3
. Mezi výhody tohoto způsobu 

vytápění patří vysoká účinnost kotle při spalování a komfortní ovládání. Mezi nevýhody 

můžeme zařadit nutnost instalace zásobníku na palivo a jeho pravidelný dovoz, jelikož 

nelze čerpat z veřejně dostupného potrubí. Také cena propan butanu se odvíjí od ceny ropy 

na světovém trhu, která má dlouhodobě stoupající charakter. Cena propan butanu se 

pohybuje kolem 25 Kč/kg bez DPH. 

  

  

  

 

 

 

 

2.4 Vytápění kapalnými palivy 

Ne všude na světě vedou inženýrské sítě a najdou se i taková místa, kam ještě nedošla ani 

elektrická energie. I tam se ovšem nacházejí různé objekty, které je nutné vytápět. Své 

nezastupitelné místo zde často nacházejí topné systémy, využívající k vytápění kotle na 

kapalná paliva. Jedná se především o lehké topné oleje.  

Obrázek 7: Propanbutanová láhev (10kg) [24] 
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Na samotném okraji civilizace je pak výhodné domy vytápět naftou, která se zde stejně 

musí přivážet i pro pohon strojů a dalších nejrůznějších agregátů. [13]                                   

 

2.4.1 Lehké topné oleje 

Jedná se o deriváty ropy, kterými se plní zásobníky umístěné poblíž vytápěných objektů. 

Vytápění tímto způsobem je vhodné tam, kde je potřeba automatické regulace vytápění 

a kde není do budoucna plánovaná plynofikace.  

Mezi výhody tohoto způsobu vytápění patří vysoký uživatelský komfort, relativně levný 

provoz a vysoká výhřevnost vzhledem k objemu skladovací nádrže. Naopak nevýhodou 

jsou vysoké pořizovací náklady na otopný systém (obr. 8.) spalující kapalná paliva, je 

potřeba vybudování drahého a bezpečného zásobníku s dostatečným objemem pro 

skladování paliva a nutnost zajistit pravidelné zásobování a doplňování zásobníku. Dalšími 

nevýhodami je pak nebezpečí výbuchu výparů při nedodržení podmínek skladování a také 

hrozící kontaminace půdy a spodní vody při úniku paliva. [14] 

Výhřevnost lehkého topného oleje je 42,30 MJ/kg a cena se pohybuje kolem 33,98 Kč za 

litr.  

 

Obrázek 8: Kotel na lehký topný olej [21] 
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2.4.2 Nafta 

Vytápění budov tímto způsobem se objevuje pouze ojediněle, setkat se s ním však můžeme 

u vysokohorských chat, polárních stanic a podobně nedostupných objektů. Nafta se 

používá jako palivo pro vytápění zejména tam, kde je ji nutné dostat i z jiných důvodů jako 

je pohon pracovních strojů. Výhřevnost nafty je 42,61 MJ/kg. [15] 

Cena nafty se pohybuje kolem 35,80 Kč za litr, ale její cena rok od roku stoupá. 

Nevýhodou vytápění tímto způsobem je vysoká cena paliva a skutečnost, že nafta se 

získává derivací a rafinací z ropy, čímž se automaticky řadí do skupiny neobnovitelných 

zdrojů. 

2.5 Ostatní zdroje vytápění 

2.5.1 Elektrická energie 

V dobách, kdy byly ceny elektrické energie příznivé, se zdálo, že vytápění elektrickým 

kotlem nebo přímotopem je téměř dokonalé jak po ekonomické, tak i ekologické stránce. 

Také se velmi pohodlně ovládá stisknutím jednoho tlačítka a lze si zvolit z nepřeberného 

množství různých topidel (akumulační kamna, elektrické přímotopy, sálavé infrapanely, 

průmyslové topné jednotky a další). 

S postupující dobou však šla cena elektrické energie strmě vzhůru a v současnosti se 

vytápění elektrickou energií řadí mezi jeden z nejdražších zdrojů tepla. Proti jeho 

používání také hovoří, v případě akumulačních kamen, nutnost dobře dimenzovaných 

rozvodů elektřiny v domě, aby nedocházelo k výpadkům. 

Akumulační kamna mohou plně nahradit teplovodní topný systém. Náklady na pořízení 

jsou několikrát nižší než u instalace plynového kotle s teplovodním oběhem, který má však 

levnější provoz. Další nevýhodou je hlučnost akumulačních kamen, která je způsobená 

ventilátorem, který rozhání ohřátý vzduch po místnosti. [10] 

Cena za 1 kWh elektrické energie vyjde domácnost v současnosti průměrně na 4,64 Kč. 

Tato průměrná cena elektřiny pro rok 2013 je kalkulována pro sazbu D02d, kterou využívá 

téměř 70 % všech domácností v ČR.  
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2.5.2 Tepelné čerpadlo 

Hledání nových způsobů, jak získávat teplo pro vytápění domu z nevyčerpatelných zdrojů, 

slaví v posledních desítkách let úspěchy. Jednou ze zajímavých možností, jak uspořit 

velkou část vynaložených nákladů za vytápění domácností a domů, je využití dvou 

různých teplot ve vrstvách země, vody a vzduchu. Zařízení, které umí získávat prospěšné 

teplo k vytápění využitím takového jevu, se jmenuje tepelné čerpadlo. 

Kolem všech domů je mnoho nahromaděného tepla, které se tam dostalo slunečním 

zářením nebo jej dodala samotná Země. Příroda je sama nejvýkonnějším akumulátorem 

slunečního i geotermálního tepla. To je nahromaděno v půdě, vodě i ve vzduchu. Proč tedy 

toto nakumulované teplo nevyužít pro vytápění rodinného domu nebo firmy? Až do 

nedávných dob bylo teplo akumulované v okolním prostředí pro jakékoliv vytápění zcela 

nevyužitelné, a to z jednoho prostého důvodu. Pokud nám byla zima, pak jsme potřebovali 

teplotu v domácnosti zvýšit nad okolní teplotu a teplo akumulované v prostředí nám tedy 

bylo k ničemu.  

Moderní technologie však umožnily teplo z okolního prostředí jednoduchým stlačením 

vzduchu zvednout na vyšší hladinu a docílit tak teploty vyšší, než nám poskytuje okolí. 

Tak vzniklo tepelné čerpadlo. Rozvoj a technický pokrok vpřed udělal z tepelných 

čerpadel jedno z nejspolehlivějších a nejžádanějších alternativních ekologických topidel. 

Tepelná čerpadla se neustále stávají součástí většího množství novostaveb i starších 

rekonstruovaných domů a přispívají tak podstatnou měrou nejen k úsporám nákladů na 

vytápění, ale i k šetření neobnovitelných zdrojů energie. 

Pokud se rozhodneme pro vytápění tepelným čerpadlem, máme na výběr z těchto čtyř 

možných druhů provedení. Záleží na tom, jaký zdroj tepla chceme zvolit a také, jaké 

teplosměnné médium budeme používat. 

 Tepelná čerpadla vzduch/voda - Teplo je odebíráno ze vzduchu a je předáváno 

otopným systémem naplněným vodou. Rozvod topné vody po objektu může být 

proveden radiátory nebo podlahovým topením. Vzduch je nejdostupnější zdroj 

tepla a přístup k němu je téměř neomezený.  

 Tepelná čerpadla voda/voda - Teplo je odebíráno z podzemní (vzácněji 

povrchové) vody, otopný systém je naplněn vodou. Ze zdroje (většinou ze studny) 



Ondřej Hruška: Porovnání vybraných způsobů vytápění rodinného domu 

2013  14 
 

odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), 

který z ní odebere teplo. Vypouštíme ji většinou do vsakovacího objektu. 

 Tepelná čerpadla země/voda - Teplo je odebíráno ze země a rozváděno je 

systémem s vodou. Při získávání tepla, akumulovaného v zemské kůře, se využívá 

rozsáhlých zemních kolektorů nebo hloubkových zemních vrtů. 

 Tepelná čerpadla vzduch/vzduch - Teplo je odebíráno ze vzduchu a rozváděno 

teplovzdušným otopným systémem. U tohoto systému není možný ohřev užitkové 

vody a pro rozvod teplého vzduchu po budově je nutná instalace vzduchotechniky. 

Tepelná čerpadla fungují na totožném principu jako chladničky. Mají pouze jeden rozdíl, 

pracují přesně naopak. Tepelné čerpadlo z venkovního prostoru odebírá teplo a do 

vnitřního prostoru teplo vydává. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a prostřednictvím 

otopných těles je pak předává do vytápěných místností. Základem celého systému jsou 

kompresor, kondenzátor a výparníky. [1] 

Největší výhodou vytápění objektu tepelným čerpadlem je finanční úspora ročních 

provozních nákladů na vytápění. Počáteční investice je sice vyšší než například 

u plynového kotle, návratnost investice je však kolem 4 let. Pak již majitel objektu pouze 

šetří. Ovládání tepelného čerpadla je jednoduché, stejně komfortní jako vytápění zemním 

plynem nebo elektřinou. Za zmínku stojí také ekologická stránka, protože používáním 

tepelného čerpadla snižujeme emisní zatížení okolí našeho bydliště, což ocení nejen 

sousedé. 

2.5.3 Solární energie 

Slunce a energie zemského jádra jsou jedinými zdroji obnovitelné energie, které jsou pro 

lidstvo reálně využitelné. Všechny ostatní druhy energie a její zdroje jsou pouze 

akumulovanou energií slunečního záření. Solární vytápění je přímým využitím sluneční 

energie pro potřebu lidstva bez nutnosti těžby neobnovitelných zdrojů. 

 Na Zemi dopadá až tisíckrát víc energie ze Slunce, než celé lidstvo momentálně potřebuje 

a je schopno zpracovat. Přesto byla ještě nedávno solární energie k vytápění objektů 

obtížně využitelná. V létě a přes den, když vytápění není potřeba, je slunečních paprsků 
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dostatek. V noci a v zimě, když dojde k ochlazení a potřebujeme zvýšit teplotu v domě, 

solární energie není k dispozici.  

Právě z tohoto důvodu lidstvo až doposud využívalo k vytápění zejména fosilní zdroje, 

protože je s nimi možné zatopit, kdykoliv je to potřeba. Až objevy různých prostředků 

k akumulaci solární energie s rozvojem technologií umožňujících přeměnu slunečního 

záření na teplo s vysokou účinností, vedly k pokusům o využití energie slunečního svitu 

k vytápění domů nebo bazénů. 

Můžeme si zvolit ze tří různých způsobů provedení solárního vytápění. Solární kapalinové 

vytápění je vhodné k ohřevu vody, která je pak využívaná k vytápění nebo jako teplá 

užitková voda. Druhou možnou variantou je solární vytápění teplovzdušné. Teplovzdušné 

solární kolektory ohřívají vzduch, který je pak pomocí ventilátorů rozváděn po domě. 

Ve třetím případě se jedná o způsob vytápění solárním fotovoltaickým panelem (obr. 9.), 

který vyrábí ze slunečního záření elektrickou energii. Ta je v místě potřeby přeměněná na 

teplo například klasickým elektrickým přímotopem. 

Vytápění za pomoci solární energie je schopno uspořit až 70% celkových nákladů na 

vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Velkou výhodou je přístup ke slunečnímu záření 

kdekoliv na světě, je to obnovitelný zdroj energie a je zcela ekologický. Navíc energie 

vzniká přímo na místě, kde bude využita, nemusí se proto převážet žádné palivo. [2] 

 

  

 

 

 

 

      

 

Obrázek 9: Fotovoltaické panely [19] 
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3 Charakteristika rodinného domu 

Rodinný dům byl postaven v roce 1974 a je řešen jako jednopatrový, podsklepený, 

samostatně stojící objekt s vnějšími rozměry 10,80 m x 10,25 m. Nachází se na území 

města Hlučína v Moravskoslezském kraji v nadmořské výšce 240 m. Dům je postaven na 

rovném pozemku o rozloze 707 m
2
. Stavba má plochou střechu a obsahuje dvě samostatné 

bytové jednotky s příslušenstvím. 

Obě bytové jednotky mají totožné rozdělení místností, v každé z nich se nachází obývací 

pokoj, kuchyň se spíží, dva pokoje, ložnice, chodba, koupelna, WC, malá šatna a venkovní 

lodžie. Tyto jsou spojeny dvouramenným dřevěným schodištěm. Každá z bytových 

jednotek má obytnou plochu 131 m
2
. 

Zdivo základů je provedeno z betonu proloženého lomovým kamenem, zdivo soklů je ze 

žulových kvádrů, uvnitř obezděné cihlovým zdivem o tloušťce 15 cm. Nosné obvodové 

zdivo je z pálených cihel a škvárobetonových tvárnic, vyzděno vápennou maltou. 

Vyzdívka příček o tloušťce 10 cm je z dutých nenosných příčkových cihel. Stropy všech 

pater jsou z pálených tvárnic HURDIS vsazených do ocelových nosníků. Plochá střecha 

má dřevěnou konstrukci, která je pokryta modifikovaným asfaltovým pásem Elastodek 40. 

Strop nad prvním patrem je tepelně izolován rohožemi ze skelné vaty a škvárovým 

násypem. Izolace proti zemní vlhkosti je provedena lepenkou A 500/H a asfaltovým 

nátěrem. 

Okna jsou dřevěná typizovaná, dveře rovněž dřevěné, vsazené do ocelových zárubní. 

Podlahy v kuchyních jsou z PVC, v obytných místnostech parketové a v ostatním 

příslušenství z keramické dlažby. Vnitřní omítky jsou vápenné, v suterénu částečně 

cementové. Koupelny a WC jsou obloženy keramickým obkladem.  

Dům je mimo jiné připojen na centrální plynový rozvod. Vytápění domu je provedeno 

ústředním topením na nízkotlakovou vodu, jako zdroj tepla je možné použít kotel na zemní 

plyn FAIS RSS 1025/25, který je umístěn v koupelně přízemí nebo starý kotel na pevná 

paliva umístěn ve sklepních prostorech. Pro ohřev teplé užitkové vody v domě je používán 

elektrický bojler GORENJE TG 100 N rovněž umístěn ve sklepních prostorech. 
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V případě tohoto modelového domu byly vypočteny tepelné ztráty dle  

ČSN 060210 pro venkovní oblastní teploty – 15 °C a pro vnitřní teploty v místnostech  

+ 20 °C. Z důvodu nezateplení obvodových stěn budovy a absence moderních 

vícekomorových oken je dle technické dokumentace domu tepelná ztráta poměrně  

vysoká a to 28 000 kcal/h = 32,564 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

Obrázek 10: Rodinný dům v Hlučíně [Vlastní zpracování] 
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4 Porovnání vytápění rodinného domu vybranými způsoby 

V této kapitole bude provedeno porovnání dvou způsobů vytápění na výše uvedeném 

příkladu rodinného domu z důvodu velmi vysokých a stále se zvyšujících ročních nákladů 

na vytápění. Stávající plynový kotel FAIS RSS 1025/25 byl v domě instalován v roce 1993 

a není již vyhovující po stránce technické ani ekonomické. Tato bakalářská práce by měla 

majiteli domu pomoci se rozhodnout mezi dvěma možnými variantami, jak dům vytápět 

levněji, ale při zachování tepelné pohody v objektu. Podmínkou majitele je také to, že 

systém musí být plně automatický, bezobslužný nebo pouze s minimální nutností lidské 

práce.  

Variantou číslo jedna je nákup nového kondenzačního plynového kotle na zemní plyn, 

který má oproti stávajícímu kotli mnohem vyšší účinnost při spalování, což se projeví nižší 

spotřebou zemního plynu, a tím i snížením ročních nákladů na vytápění.  

Jako varianta číslo dvě se nabízí vytápění automatickým litinovým kotlem, spalujícím uhlí 

či dřevěné pelety. Tento kotel pracuje zcela samostatně, lidská síla je nutná pouze při 

doplňování paliva do zásobníku kotle. Výhodou nákupu kotle tohoto typu je 

v Moravskoslezském kraji možnost získat dotaci 40 000 Kč od Ministerstva životního 

prostředí. Podmínkou získání dotace je výměna starého kotle za nový. 

V této práci je počítáno s tepelnou potřebou domu 249,7 GJ za rok. Při dodání takového 

množství tepla bude v domě splněna tepelná pohoda všech obyvatel po celou topnou 

sezónu. Momentálně je do objektu dodáváno menší množství tepla z důvodu neustálého 

růstu cen energií, tepelná pohoda však není vždy splněna. 
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4.1 Návrh varianty č. 1 – Plynový kondenzační kotel  

Jako první varianta možného způsobu vytápění byl zvolen nástěnný plynový kondenzační 

kotel Buderus Logamax Plus GB162-35. Výhodou tohoto kotle je jeho snadná montáž na 

místo původního zastaralého plynového kotle FAIS RSS 1025/25 bez výrazných 

stavebních úprav. Je pouze nutné udělat vnitřní obložení stávajícího komínu nerezovou 

vložkou. Dále pak je nezbytná montáž nového ovládacího panelu Buderus RC 35 

a připojení potrubí vody, plynu a elektrické instalace. Poté je nutné celý kotel zkontrolovat 

a uvést do provozu. Na základě konzultace byly informace poskytnuty odbornou 

topenářskou firmou. 

Tabulka 5: Pořizovací náklady varianty č. 1 [Vlastní zpracování ] 

Kotel Buderus Logamax Plus GB 162 - 35 60 100 Kč 

Ovládací panel Buderus RC 35 3 307 Kč 

Montáž vč. montážního materiálu 2 450 Kč 

Vyvložkování komínu 3 720 Kč 

Revize a uvedení do provozu 1 450 Kč 

Cena celkem (vč. 21% DPH) 71 027 Kč 

 

  

 

 

 

  

 

 

  Obrázek 11: Plynový kotel Buderus [23] 
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4.2 Návrh varianty č. 2 – Automatický litinový kotel 

Variantou č. 2 je automatický litinový kotel TIGER 35 kW od firmy Kovarson spalující 

hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety. Hořák je regulovatelný podle potřeby v rozsahu 7 – 35 

kW. Zásobník má objem 300 litrů a stačí jej doplnit jednou za dva až tři dny. Majitel domu 

by v kotli spaloval pouze dřevěné pelety, z důvodu lepší manipulace a čistější obsluhy. 

Montáž automatického kotle do rodinného domu v Hlučíně by byla provedena výměnou za 

nynější starý kotel na pevná paliva, který již není vyhovující svou nízkou účinností 

spalování. Tímto by byla splněna i podmínka dotace Ministerstva životního prostředí pro 

získání kotlíkové dotace ve výši 40 000 Kč na automatický kotel.  

 

 
Tabulka 6: Pořizovací náklady varianty č. 2 [Vlastní zpracování] 

Automatický litinový kotel TIGER 35 kW 83 990 Kč 

Kompletní instalace kotle 3 900 Kč 

Rozvod elektřiny ke kotli 800 Kč 

Revize a vyčištění stávajícího komínu 600 Kč 

Kotlíková dotace MŽP pro MS kraj -40 000 Kč 

Cena celkem (vč. 21% DPH) 49 290 Kč 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Automatický litinový kotel Tiger [22] 
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4.3 Roční náklady na vytápění 

Potřeba tepla a provozní náklady obou vybraných způsobů vytápění byly vypočítány za 

pomoci výpočtových tabulek, které jsou dostupné na webových stránkách 

www.tzb-info.cz. Do tabulky č. 7 pro výpočet potřeby tepla byly zadány údaje pro lokalitu 

Ostrava (město Hlučín není možné zvolit), podle které se určuje délka otopného období 

(d). Byla dosazena také venkovní výpočtová teplota (te), průměrná teplota během otopného 

období (tes) a střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období (tem). 

Dále pak tepelná ztráta objektu (Qc) a průměrná vnitřní výpočtová teplota (tis). Vlastnosti 

otopných soustav jsou zohledněny koeficientem účinnosti obsluhy (ηo) a koeficientem 

účinnosti rozvodu vytápění (ηr). Do tabulek nákladů byly uvedeny informace o zdroji 

tepla, použitém palivu, účinnosti zařízení a ceně paliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tabulka 7: Výpočtová tabulka tepelné potřeby domu [28] 
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Varianta č. 1 – Kondenzační kotel 

Cena 1 kWh zemního plynu odebíraného od firmy RWE Energie, a. s. je momentálně 

1,57514 Kč/kWh. Stálý plat za odběr plynu je 260,02 Kč měsíčně. 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2013. 

 

Podle výpočtu pomocí výpočtové tabulky nákladů na webových stránkách 

http://tzb-info.cz, byly po zadání potřebných údajů vypočítány celkové roční náklady na 

vytápění domu zemním plynem ve výši 110 698 Kč. 

 

Tabulka 8: Roční provozní náklady na vytápění – varianta č. 1 [27] 

Zdroj tepla Palivo 
Účinnost 

zařízení 
Cena paliva 

Spotřeba 

paliva 

Roční 

provozní 

náklady na 

vytápění  

[ Kč ] 

Kondenzační 

kotel 
Zemní plyn 102% 

1,57514 Kč/kWh 
68 398 kWh 110 698 

260,02 Kč/měsíc 

 

Varianta č. 2 – Automatický kotel 

Cena dřevěných pelet tmavých nakupovaných od firmy CDP s. r. o., je 5,50 Kč/kg. Firma 

garantuje bezplatný dovoz pelet k zákazníkovi při objednávce nad 4 tuny. Pelety je 

výhodnější nakupovat v letním období, kdy lze získat slevu 10 – 20 % oproti nákupu 

v zimě. 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2013. 

  

Podle výpočtu pomocí výpočtové tabulky nákladů na webových stránkách 

http://tzb-info.cz, byly po zadání potřebných údajů vypočítány celkové roční náklady na 

vytápění domu dřevěnými peletami ve výši 90 178 Kč. 
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Tabulka 9: Roční provozní náklady na vytápění – varianta č. 2 [27] 

Zdroj tepla Palivo 
Účinnost 

zařízení 
Cena paliva 

Spotřeba 

paliva 

Roční 

provozní 

náklady na 

vytápění 

 [ Kč ] 

Automatický 

kotel na pelety 

Dřevěné 

pelety 
82% 5,50 Kč/kg 16 396 kg 90 178 

 

4.4 Porovnání variant 

V následující tabulce č. 10 jsou shrnuty investiční náklady na pořízení daného zařízení, 

roční provozní náklady, celkové roční náklady a výše odpisu. Pro výpočet ročního odpisu 

kotle je nutno vydělit náklady na pořízení kotle jeho životností, která byla stanovena 

u obou zařízení na 12 let. 

Tabulka 10: Shrnutí nákladů [Vlastní zpracování] 

  Kotel na zemní plyn Kotel na dřevěné pelety 

Životnost kotle 12 let 12 let 

Roční odpis 5 919 Kč 4 108 Kč 

Pořizovací náklady 71 027 Kč 49 290 Kč 

Roční provozní náklady 110 698 Kč 90 178 Kč 

Celkové roční náklady 116 617 Kč 94 286 Kč 

 

V tabulce č. 11 jsou pro každý rok používání kotlů uvedeny celkové roční provozní 

náklady na vytápění po dobu dvanáctileté životnosti kotle. 

V jednotlivých ročních provozních nákladech je zohledněn také odpis kotle a nárůst ceny 

paliv. U zemního plynu je počítáno s ročním nárůstem ceny o 5 %. Dřevěné pelety zdražují 

v průměru o 3 % ročně. Procentuální zdražení těchto paliv bylo vypočítáno 

zprůměrováním jednotlivých zdražení od roku 2008 do roku 2012. Provoz obou kotlů je 

graficky znázorněn v grafu č. 1. 
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Tabulka 11: Celkové roční náklady na vytápění po dobu životnosti kotle [Vlastní zpracování] 

Rok 
Kotel na zemní plyn 

[Kč] 

Kotel na dřevěné pelety 

[Kč] 

1 116 617 94 286 

2 122 151 96  991 

3 127 962 99 777 

4 134 064 102 647 

5 140 471 105 603 

6 147 198 108 648 

7 154 262 111 784 

8 161 679 115 014 

9 169 467 118 341 

10 177 644 121 767 

11 186 230 125 289 

12 195 244 128 924 

Celkem  1 832 989 1 329 071 

 

 

 

Graf 1: Grafické znázornění provozu obou kotlů [Vlastní zpracování]
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4.5 Zhodnocení  

Z  výše uvedených údajů je zřejmé, že automatický kotel spalující dřevěné pelety je 

levnější variantou vytápění rodinného domu v porovnání s vytápěním kondenzačním 

kotlem spalujícím zemní plyn. 

 

 Ekonomická výhodnost automatického kotle na pelety je nejen v nižších pořizovacích 

nákladech díky využití kotlíkové dotace, ale zejména ve výrazně nižších nákladech na 

roční provoz tohoto zařízení. Pokud by dotace na pořízení nového kotle využita nebyla, 

byla by sice investice na pořízení této varianty vytápění ve srovnání s plynovým kotlem 

vyšší, vynaložené peníze by se však vrátily již po druhém roce používání. 

 

Výhodou spalování dřevěných pelet je také nižší míra zdražování tohoto paliva. Rozdíl 

mezi využíváním dřevěných pelet a zemního plynu pro vytápění po dvanácti letech činí 

více než 500 000 Kč, což jistě není zanedbatelná částka. 

 

Pokud by se majitel domu v Hlučíně rozhodl pro tuto variantu vytápění, musí vymezit ve 

sklepních prostorech domu natolik velkou plochu, aby zde bylo možno uskladnit 

dostatečné množství pelet pro stálý a bezproblémový provoz v topné sezóně. 

 

Rovněž je nutno počítat s obsluhou kotle, která spočívá v ručním doplňování pelet do 

zásobníku jednou za dva až tři dny. Občas je také potřeba vysypat popel ze shořelých pelet. 

Udává se 5 kg popele z jedné spálené tuny dřevěných pelet. V poměru s ušetřenými 

financemi je tato pracnost minimální. 
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5 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo porovnat dvě varianty vytápění rodinného domu a po 

zhodnocení těchto možných způsobů určit, který z nich by byl pro vytápění modelového 

domu vhodnější.  

 

První část práce se zabývá rozdělením a popisem všech běžně využívaných paliv 

k vytápění. Také jsou zachyceny výhody a nevýhody jejich používání a orientační ceny na 

trhu. V druhé části je pak charakterizován rodinný dům a proveden výběr vhodných zdrojů 

tepla podle kritérií majitele. Hlavní podmínkou byla minimální nebo nulová nutnost lidské 

práce při provozu zařízení. S přihlédnutím ke geografickým podmínkám, ve kterých se 

dům nachází a tepelným ztrátám objektu, byl vybrán kondenzační plynový kotel 

a automatický litinový kotel na dřevěné pelety.  

 

Ve třetí části bylo provedeno celkové srovnání dvou vybraných variant, a to zejména 

z pohledu pořizovacích a provozních nákladů. Na základě získaných hodnot doporučuji 

majiteli investovat do automatického litinového kotle spalujícího dřevěné pelety. Tato 

varianta je méně finančně náročná. Pořizovací i provozní náklady jsou podstatně nižší, než 

u druhé vybrané varianty. Navíc je možno na pořízení automatického kotle čerpat 

v Moravskoslezském kraji kotlíkovou dotaci z fondu Ministerstva životního prostředí. 
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