
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

V této práci jsem se zabýval problematikou spalování biomasy v kotlích na tuhá paliva a 

analyzoval jsem celkový vývoj energie na českém trhu. Provedl jsem marketingovou analýzu 

vybraných produktů na našem trhu a zaměřil jsem se na nejčastěji pouţívané typy kotlů, 

kterým jsem vytýčil hlavní parametry a nakonec zhodnotil vzhledem ke stanoveným 

faktorům. 

Na základě získaných dat spotřebitelů jsem provedl statistické vyhodnocení poţadavků a 

stanovil váhy informací jednotlivých kritérií. Výstupem z těchto dat je model nejčastějších 

kritérií, které pouţívají spotřebitelé pro sběr informací a zkušeností od ostatních uţivatelů 

před samotnou koupí kotle. Závěrem jsem vyhodnotil modely a stanovil doporučení. 

Klíčová slova: biomasa, obnovitelné zdroje, marketingová analýza, biopaliva, kotel, Fullerův 

trojúhelník, Saatyho matice 

 

Abstract 

In this work, I dealt with the issue of biomass in kettle for solid fuels, and I analyzed 

the total energy development on the Czech market. I did a marketing analysis of selected 

products on our market and I focused on the most commonly used types of 

kettle, which I marked out the main parameters and then evaluated with respect to the factors. 

Based on the data consumer I conducted statistical analysis of requirements and 

weight information of each set of criteria. The output of this data model is the most 

common criteria used by consumers for the collection of information and experience from 

others before purchasing the kettle. Finally, I evaluace the modeland provided 

 recommendations. 

Keywords: biomass, renewable resources, marketing analysis, biofuels, kettle, Fuller’s 

triangle, Saaty matrix 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá problematikou získávání energie z obnovitelných zdrojů a 

poukazuje na tuto významnou alternativu pro pouţití na současný trh. Tento trend rozvoje 

získávání energie z obnovitelných zdrojů bude orientován na Českou republiku a poukáţe na 

moţnosti, které tento trh nabízí. Analýze bude věnována velká pozornost, jelikoţ bude mít 

rozhodující vliv na splnění adekvátního cíle. 

Cílem diplomové práce je analytické posouzení moţností spalování biomasy a navrţení 

vhodného modelu poţadavků zákazníka na produkt, který bude schopen spalovat biomasu a 

co nejvíce uspokojit jejich poţadavky. Pro získání poţadavků bude pouţita metoda 

pozorování a výsledky budou statisticky zpracovány. Informace budou získávány 

pozorováním uţivatelských prostředí, která zahrnují technické a poradenské diskuzní fóra, 

soukromé stránky distributorů, dodavatelů a výrobců kotlů. 

Diplomová práce bude slouţit převáţně jako doporučení pro ty, kteří v budoucnu plánují 

pořízení spalovacího kotle na tuhá paliva a chtějí znát chování spotřebitelů, nikoliv trhu. 

V této práci bude provedena analýza kritérií rozhodování spotřebitelů před samotným 

zakoupením produktu. Výstupem bude doporučení, kterým se při pořizování mohou řídit. 
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2. Analýza vybraných zdrojů energie 

Zásobování a výroba energií se poslední dobou stává strategickým problémem trvale 

udrţitelného ţivota. Příčina hrozby skleníkových plynů ovlivňující změny klimatu zřetelně 

vyplývá ze zvyšující se spotřeby fosilních paliv, která se ve světovém měřítku od r. 1970 do r. 

1998 téměř zdvojnásobila. Úměrně tomu vzrůstají průměrné teploty, které se za stejnou dobu 

zvýšily téměř o 0,5° C a průměrná koncentrace emisí CO2 vzrostla z 325 na téměř 365 ppm.  

Řešení situace je nutné hledat v obnovitelných zdrojích energie, z nichţ 

nejvýznamnější je biomasa
1
. Její význam spočívá nejen v největším podílu ze všech 

obnovitelných energií a v moţnosti jejího skladování, ale zejména ve zlepšení bilance tolik 

nebezpečných emisí CO2. Význam obnovitelných zdrojů byl jednoznačně zdůrazněn rovněţ 

oficiálním představitelem USA. Podle rozhodnutí presidenta Billa Clintona se má v USA 

vyuţívání obnovitelných zdrojů do r. 2010 ztrojnásobit a současně se má výrazně omezit 

těţba domácí ropy. Podle údajů UNESCO by mohla spotřeba obnovitelných energií 

dosáhnout v r. 2050 aţ 30% všech primárních zdrojů.  

Biomasa má nezastupitelnou úlohu ve sníţení skleníkových plynů, z nichţ 

nejvýznamnější je CO2. Vegetací rostlin dochází k odčerpávání CO2, čímţ se sniţuje 

koncentrace v ovzduší. To je jeden z nejdůleţitějších důvodů, proč začít záměrně pěstovat 

speciální energetické rostliny. Tím se zajistí účelná zemědělská produkce nepotravinářského 

charakteru. Podle údajů IEA (Mezinárodní energetická agentura) by měly být tyto energetické 

rostliny pěstovány na 4% zemědělské půdy v EU, coţ by mělo sníţit CO2 v ovzduší aţ o 18% 

celkové antropologické zátěţe. Velmi názorně je vyjádřena světová energetická situace téţ 

organizací British BioGen. Z údajů vyplývají vrcholy vyuţívání různých forem energie takto: 

od středověku aţ po r. cca 1700 má jednoznačný vrchol biomasa (vyuţívaná primitivním 

způsobem k přímému spalování), která je vystřídána uhlím, následuje ropa a zemní plyn. Jeho 

spotřeba by měla klesat na začátku 21. století a v r. 2060 by měla nastoupit opět biomasa, a to 

na téměř stejnou úroveň, jako předchozí spotřeba zemního plynu. Způsob jejího vyuţívání 

bude samozřejmě oproti středověku odlišný, jelikoţ budou vyuţívány výkonné moderní 

technologie. [1] 

                                                 
1
 Biomasa je substance biologického původu (pěstování rostlin, chov ţivočichů, organické odpady, produkce 

organického původu). Biomasa je buď záměrně získávána jako výsledek výrobní činnosti, nebo se jedná o 

vyuţití odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z komunálního hospodářství, z údrţby krajiny a 

péče o ni. [2] 



5 

 

Biomasa má význam nejen pro vlastní zdroj energie, ale je rozhodující rovněţ pro 

sociálně ekonomické aspekty, zejména na venkově. Vytváří totiţ řadu nových pracovních 

příleţitostí a současně zajišťuje údrţbu krajiny. 

Nesmíme však opomenout, ţe biomasy lze vyuţít nejen k výrobě energii, ale rovněţ 

jako surovina pro průmyslové výrobky. Tyto výrobky jsou biodegradabilní
2
, a tudíţ 

recyklovatelné. Z těch jednodušších se jedná zejména o nejrůznější folie a balící materiály, 

plastové výrobky, jako jsou kalíšky, nádobí, květináče apod. 

Poznatek č. 1 - Ze zahraničí 

V Dánsku je hlavní pozornost věnována konopí, ze kterého se vyuţívají vlákna i 

ostatní části rostlin. Studují a vyvíjí se nové metody výroby celulosy, hemicelulosy
3
 apod. 

Vyuţívají se meziprodukty a dále zpracovávají polymerizací i dalšími metodami pro zajištění 

výrobků různých vlastností. Z nich lze jmenovat např. různé izolační hmoty, výlisky do 

vnitřků automobilů, nebo i lisovaný nábytek, zejména ţidle apod. Představitelé dánského 

zemědělství si slibují od rozvoje nepotravinářské produkce novou šanci pro zemědělce a 

jejich další prosperitu. V Dánsku se věnují rovněţ výrobkům ze škrobu, odpadního papíru, 

drcených plastů a jílu, z čehoţ po speciálním zpracování vznikají velmi zajímavé stavební 

materiály. Perspektivní jsou rovněţ olejnatá semena vyuţívaná ve směsi s dalšími přísadami, 

kdy vzniknou další výrobky stavebnicového charakteru. Z brukvovitých
4
 rostlin se vyuţívají 

různé bioaktivní komponenty a zkouší se dokonce jako přísada do pesticidních látek. 

Rovněţ významná je výroba biopaliv, jako pohonných hmot, čímţ se zabývá také řada 

zemí zejména pak Německo. 

                                                 
2
 Biodegradabilita: je specifická vlastnost daného materiálu, která definuje jeho kompletní biologickou 

rozloţitelnost. Výrobky z biodegradabilních materiálů nepodléhají degradaci a jsou plnohodnotnou plastickou 

hmotou, dokud se nedostanou do prostředí bohatého na vlhkost a mikroorganismy, jakým je například kompost. 

[3] 
3
 Hemicelulosy: ve vodě nerozpustné polysacharidy doprovázející ve dřevě a v jiných rostlinách celulosu, od 

které se liší jednak niţším polymeračním stupněm (aţ po oligomery), jednak rozličností základních 

sacharidových jednotek. [4] 
4
 Brukvovité rostliny: jsou to rostliny čeledi vyšších dvouděloţných rostlin. Jsou jednoleté i trvalé, nejčastěji se 

s nimi setkáme v lidské potravě  rod brukev (květák, kedlubna, zelí…), získáváním oleje (řepka olejka), píce ( 

rostlinné druhy pěstované ke krmným účelům) a medonosné rostliny. 
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2.1. Analýza procesu výroby obnovitelné energie v ČR 

Pro vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle jednotlivých zdrojů 

(MVE
5
, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, větrné elektrárny, fotovoltaické systémy) 

se Česká republika, jako členský stát Evropské unie, zavázala ke zvýšení výroby elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Stanovení potenciálu obnovitelných zdrojů, 

diskuse o reálně dosaţitelném podílu, o formách a výši podpory byly v letech 2003 aţ 2004 

významným tématem při projednávání Státní energetické koncepce, novely energetického 

zákona. Po více neţ ročním projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu vyústily v 

přijetí zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Zákonem byly vytvořeny stabilní podmínky pro podnikatelské rozhodování tím, ţe zákon 

definuje systém podpory formou pevných výkupních cen, případně příplatků k trţním cenám 

elektřiny. Zároveň garantuje výši výnosů z jednotky vyrobené elektřiny po dobu 15 let. 

Systém podpory OZE, doplněný od roku 2004 o moţnost podpory ze strukturálních fondů 

EU, pomáhá ke splnění cíle 8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě 

elektřiny. Na splnění stanoveného podílu obnovitelných zdrojů má velký vliv samostatná 

hrubá domácí spotřeba. [5] 

2.1.1. Výroba elektřiny  

Nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem, z hlediska instalovaného výkonu i výroby 

elektřiny je biomasa. Problém je do jisté míry ve skutečnosti, ţe biomasa je pro výrobu 

elektřiny pouţívána především ke spalování ve velkých uhelných elektrárnách. Vzhledem k 

nízkému vyuţití odpadního tepla je nízké i celkové energetické vyuţití biomasy jako 

primárního energetického zdroje.  

                                                 
5
 Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW 

včetně. 
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Obr. 1 - Instalovaný výkon výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. [6] 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je rozvíjena mimo jiné na základě závazku, 

který Česká republika uzavřela v rámci přístupových dohod při vstupu do Evropské unie. 

Výroba této elektřiny je velmi závislá na klimatických podmínkách v daném roce. Vliv 

můţeme vidět zejména u vodních elektráren. Málo kdo zapomenu na povodně v  roce 2006, 

které měly za následek nemalé hmotné škody. Uţitek z povodní zaznamenaly právě vodní 

elektrárny, u kterých můţeme vidět znatelný nárůst výroby, oproti jiným letem. 

 

Obr. 2 - Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. [6] 

I přes povodně, lze vidět zřetelný trend růstu jak instalovaného výkonu, tak výroby 

elektřiny. V současnosti je z hlediska vyváţenosti energetického mixu vhodné rozvíjet 

především bioplynové stanice a zdroje na biomasu s vyuţitím odpadního tepla. 
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2.1.2. Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny 

Náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou jednou z regulovaných 

sloţek ceny elektřiny u nás. Mezi další regulované sloţky patří náklady na distribuci 

elektřiny, ale cena silové elektřiny regulována není. Tato cena se stanovuje při obchodování 

na energetické burze na základě nabídky a poptávky. V současnosti je velmi silně 

medializován růst nákladů na podporu OZE. Naproti tomu o vývoji cen na energetické burze 

je uváděno pouze, ţe ceny klesly o 15 % (údaje z ledna 2010).  

Poznatek z Energetické burzy 

Power Exchange Central Europe, a.s., (PXE, dříve Energetická burza Praha) je 

obchodní platforma určená pro obchodování s elektrickou energií v České republice, na 

Slovensku a nově i v Maďarsku. Byla zaloţena 5. března 2007 s cílem nastavit pravidla pro 

obchodování s elektrickou energií na základě aktuální nabídky a poptávky. Zakládajícím 

subjektem PXE je Burza cenných papírů Praha, a.s. 

Ceny elektřiny do jisté míry reagují na vývoj cen jiných energetických komodit - uhlí, 

zemního plynu a ropy. V roce 2008 došlo k prudkému růstu, který byl následován pomalejším 

poklesem, viz obr. 3. Začátkem roku 2010 ceny víceméně stagnovaly, po odeznění krize je 

však očekáván růst tempem asi 10 % ročně, jak vyplývá z vývoje cen pro následující roky. V 

grafech je uveden vývoj cen roční dodávky v základním zatíţení (Base Load), špičková 

elektřina (Peak Load) je přibliţně o 40 aţ 50 % draţší. 

 

Obr. 3 - Vývoj cen roční dodávky na energetické burze. [8] 
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Vysvětlivky k grafu:  

CAL - 09 až CAL – 13 jsou jednotlivé nakupované produkty viz. http://www.pxe.cz/.  

Teď se dostáváme k odpovědi na meziroční pokles cen na burze 15 %. Tuto hodnotu 

dostaneme, jestliţe spočítáme průměrnou cenu všech kontraktů na produkt BL CAL-09 a 

porovnáme ji s průměrnou cenou všech kontraktů na produkt BL CAL-10. Rozdíl je 15,3 %, 

jedná se však o průměry vţdy za dva roky obchodování, nikoli tedy o meziroční pokles. Tato 

hodnota neinformuje o vývoji cen na energetické burze, ale o schopnosti obchodníků vyuţít 

pokles cen ve prospěch koncových odběratelů elektřiny. 

Podpora obnovitelných zdrojů 

Výše příspěvku se určuje jako podíl součtu nákladů na jednotlivé podporované zdroje 

a celkové čisté spotřeby elektřiny. Náklady na jednotlivé zdroje lze zjednodušeně počítat jako 

rozdíl mezi průměrnou výkupní cenou a průměrnou cenou silové elektřiny, která je daným 

zdrojem nahrazena. Toto zjednodušení zanedbává sníţení ztrát v energetické síti z důvodu 

decentralizace výroby elektřiny, které je závislé na velikosti zdroje. Malé rozptýlené zdroje 

připojené na nízké napětí sniţují ztráty v síti významněji neţ zdroje větší, které jsou obvykle 

připojeny do sítí vysokého napětí. 

V předchozích několika letech spotřeba elektřiny v České republice rostla tempem 1 

aţ 3 % ročně. Namísto očekávaného růstu zhruba o 2 % však nastal v roce 2009 propad 

spotřeby téměř o 6 %. Spotřeba se tak vrátila na úroveň, která zde byla přibliţně před pěti 

lety. Odpovídající výše příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů v roce 2009 by byla o 7 

aţ 8 % vyšší, neboli 55 aţ 56 Kč/MWh. 

http://www.pxe.cz/
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Obr. 4 - Růst nákladů na jednotlivé kategorie zdrojů energie. [7] 

Výši příspěvku pro rok 2010 určil Energetický regulační úřad (ERÚ) na 166,34 

Kč/MWh, coţ odpovídá necelým 17 haléřům na kWh. Nárůst příspěvku v roce 2010 vypadá 

dramaticky, překvapivé však je, ţe náklady na podporu obnovitelných zdrojů od roku 2004 do 

roku 2006 klesaly a i následující růst byl poměrně mírný. Je otázkou, zda Energetický 

regulační úřad mohl v předchozích letech nastavit vyšší úroveň příspěvku tak, aby změny 

byly meziročně niţší. V současnosti by v takovém případě dřívější přebytky plateb mohly být 

vyuţity ke sníţení meziročního růstu podpory. 

 

Obr. 5 - Procentuální růst nákladů ve srovnání s rokem 2009. [7] 
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Většina zpráv v médiích působí dojmem, ţe růst nákladů na podporu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů je způsoben výhradně fotovoltaikou. Ve skutečnosti se fotovoltaika 

podle údajů ERÚ na zvýšení celkových nákladů podpory z 3,0 mld. v roce 2009 na 7,7 mld. v 

roce 2010 podílí asi 1,6 mld., většina ze zbývajících 3,1 mld. je rovnoměrně rozdělena mezi 

čistou biomasu, bioplyn, malé vodní elektrárny a větrné elektrárny, viz obrázek 4. 

Procentuálně příspěvek na tyto zdroje roste rychleji neţ příspěvek na fotovoltaiku, viz 

obrázek 5. Podíl fotovoltaiky na příspěvku na podporu ve srovnání s loňským rokem zůstal 

podle údajů ERÚ přibliţně na stejné úrovni, viz obrázek 6.  

 

Obr. 6 - Vývoj podílu jednotlivých kategorií zdrojů na nákladech. [7] 

Velmi rychlý je i rozvoj vyuţití čisté biomasy a bioplynu, boom podobný fotovoltaice 

však pravděpodobně nehrozí. Výrazně vyšší vyuţití biomasy naráţí kromě nízkého zájmu 

zemědělců na produkční potenciál biomasy. V současnosti se jiţ v některých krajích začínají 

projevovat problémy se zásobováním biomasou. Například známá výtopna ve Ţluticích začíná 

mít problémy v důsledku výstavby velkého kotle na biomasu v Plzni. [7] 
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2.2. Analýza energie z biomasy 

V roce 2009 bylo vyrobeno v České republice celkem 1 396 GWh elektřiny z biomasy, 

coţ je více neţ v roce předchozím (1 171 GWh). Výroba byla statisticky sledována u 44 

výrobců oproti 27 v předchozím roce. Více neţ polovina vyrobené elektrické energie (55 %) 

byla dodána do sítě, zbytek elektřiny byl vykázán jako vlastní spotřeba podniku (vč. ztrát). 

Podíl biomasy na zelené elektřině dosáhl 30 %. [13] 

Tab. 1 - Výroba elektřiny z biomasy podle jejich typů v roce 2009 [13] 

  
Počet 

respondentů 

Výroby 

elektřiny Vlastní spotřeba 
vč. ztrát v MWh 

Dodávka do 

sítě 

MWh MWh 

Dřevní štěpka, odpad 23 650 060,60 112 116,80 537 943,80 

Celulózové výluhy 2 500 511,20 474 838,50 25 672,70 

Rostlinné materiály 7 72 918,20 8 526,80 64 391,40 

Brikety a pelety 10 164 170,10 32 095 132 075,10 

Ostatní biomasa 1 8 601 0 8601 

Kapalná biopaliva 1 10 10 0 

Celkem 44 1 396 271,10 627 587 768 684 

 

Vedle růstu spotřeby „tradičních“ paliv – dřevního odpadu, pilin a štěpky (650 tisíc 

tun) a celulózových výluhů (500 tisíc tun) byl v roce 2009 zaznamenán také růst spotřeby 

neaglomerované rostlinné hmoty (z 15 tisíc tun – v roce 2008 na téměř 73 tisíc tun). Současně 

také vzrostla spotřeba pelet a briket z rostlinných materiálů (z 24 tisíc tun na rekordních 164 

tisíc tun). V roce 2009 bylo k výrobě elektřiny celkem pouţito 1 076 tisíc tun biomasy, coţ je 

o 200 tisíc tun více neţ v roce 2008. Překvapivý je minimální meziroční růst u dřevního 

odpadu, pilin a štěpky. 

 

Rozlišení biomasy podle obsahu vody: 

1. Suchá - dřevo a dřevní odpady, sláma a další suché zbytky z pěstování zemědělských 

plodin. Lze ji spalovat přímo, případně po dosušení. 

2. Mokrá - tekuté odpady, jako kejda a další odpady ze ţivočišné výroby a tekuté 

komunální odpady. Nelze ji spalovat přímo, vyuţívá se zejména v bioplynových 

technologiích. 
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3. Speciální biomasa - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Vyuţívají se ve 

speciálních technologiích k získání energetických látek - zejména bionafty nebo lihu. 

2.3. Rozvoj biomasy v ČR 

Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky vyuţitelný potenciál z 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla. Vyuţívání biomasy je tradiční, hlavně v 

oblasti výroby tepla. Elektřina vyrobená z biomasy nemá problémy se stabilitou dodávek a 

stabilitu lze dále maximalizovat současným vyuţíváním biomasy s fosilními palivy. Avšak 

biomasa má své limity. Jedná se především o dopravní dostupnost. Pěstování biomasy k 

energetickým účelům je efektivní pouze v okruhu do 50 km od uvaţovaného vyuţití. Dále je 

biomasa limitována rozlohou půdy danou tzv. potravinovou bezpečností. 

Energetickým vyuţíváním biomasy se rozumí spalování dřevní nebo rostlinné hmoty 

včetně celulózových výluhů, a to jak samostatně, nebo společně s fosilními palivy za účelem 

výroby elektřiny nebo tepla. Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky jiţ standardním 

doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách. Přesto, ţe se obrovská mnoţství briket a 

pelet vyváţejí, rostou také jejich dovozy. Hnědouhelné brikety se u nás přestaly vyrábět v 

závěru roku 2010, na druhé straně však raketově rostou jejich dovozy z Německa. Na trhu se 

objevují také netradiční paliva jako rostlinné a papírové brikety. V posledních letech byla z 

veřejných zdrojů investičně podpořena výstavba velkého mnoţství briketáren a peletáren. [9] 

Pro výrobu elektřiny byly v roce 2009 nejčastěji vyuţívány následující druhy biomasy: 

 pelety dřevěné, 

 pelety rostlinné, 

 brikety dřevěné, 

 brikety rostlinné, 

 brikety papírové, 

 brikety hnědouhelné, 

 brikety rašelinové. 

 

Graf vývoje spotřeby pelet ve velké energetice je uveden v příloze č.1 - Vývoj spotřeby pelet 

ve velké energetice. 
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Pelety dřevěné 

Světlé pelety se vyrábějí velkým tlakem zpracovaného suchého dřevního prachu, drtě 

nebo pilin zpravidla do tvaru válečků o průměru 6 nebo 8 mm. Bez pouţití pojiv. Tmavé 

pelety obsahují příměs kůry. Reálná průměrná výhřevnost pelet v původním vzorku se 

pohybuje okolo 16,5 GJ/t (a více – závisí na vlhkosti a materiálu, z něhoţ jsou lisovány). 

Dřevěné pelety jsou zařazeny v niţší sazbě DPH. 

Tab. 2 - Základní bilance dřevěných pelet v tis. tun: [11] 

  Produkce Dovoz Vývoz Tuzemský trh vč. zásob 

2003 4 0 3 1 

2004 11 0 9 2 

2005 16 0 12 4 

2006 27 0 20 7 

2007 60 0 46 14 

2008 135 0 112 23 

2009 158 4 134 28 

 

Vyuţívání pelet má rostoucí charakter a kaţdoročně se mnoţství produkce i vývozu 

zvyšuje.  V roce 2009 bylo vyrobeno zhruba 158 tisíc tun dřevěných pelet, z toho vývoz činil 

134 tisíc tun, dovoz přesáhl 4 tisíce tun. Tuzemská spotřeba se tak pohybuje okolo 30 tisíc 

tun. Spotřeba dřevěných pelet stabilně roste především v domácnostech. 

Poptávka roste i po automatických kotlích na pelety, kterých se v roce 2009 prodalo 

přes 2600. Jejich celkový počet však dosud není nijak vysoký, v domácnostech pouze něco 

přes šest tisíc kusů (ke konci roku 2009). Zcela zřejmý je dopad státní dotační politiky, která 

pozitivně ovlivňuje prodej těchto zařízení. V posledních dvou letech (2009/2010) byl 

podpořen rekordní počet automatických kotlů na pelety, v programu Zelená úsporám jsou 

nově podporovány i krbová kamna na pelety. 
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Pelety rostlinné 

Tyto pelety se vyrábějí velkým tlakem suchých, drcených nebo nakrátko řezaných 

stébelnin (sláma obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny) do tvaru válečků většinou o 

průměru 6 nebo 8 mm. Pelety z odpadních surovin jsou vyráběny z odpadu po čištění např. 

pšenice, ječmene, hrachu, máku, lnu, kukuřice, řepky apod. Výhřevnost rostlinných pelet je v 

průměru 15,4 GJ/t (průměr dodávek pro energetiku v letech 2009/2010). Rostlinné pelety jsou 

zařazeny ve vyšší sazbě DPH. 

Tab. 3 - Základní bilance rostlinných pelet v tis. tun: [11] 

  Produkce Dovoz Vývoz Tuzemský trh vč. zásob 

2003 - - - - 

2004 1 0 0 1 

2005 7 0 0 7 

2006 26 0 0 26 

2007 40 2 0 42 

2008 60 2 0 62 

2009 110 10 0,4 120 

 

V současné době je evidováno více jak 100 výrobců rostlinných pelet. [10] Lze 

odhadovat, ţe výrobní kapacita zařízení dosáhla ke konci roku 2009 necelých 200 tis. tun/rok. 

Vyrobeno bylo cca 110 tis. tun rostlinných pelet, dovezeno bylo nejméně 10 tis. tun pelet a 

vývoz činil nejméně 400 tun. Převáţná většina spotřeby je realizována v sektoru velké 

energetiky (obr. 7) a pouze menší část je spotřebována výrobními závody především v sektoru 

zemědělství (do 1000 tun). Dodávky malých spotřebitelům (domácností) byly ve výši 4900 

tun, lze však odhadovat, ţe jsou pro sektor domácností nadhodnocené. Zde se předpokládá 

spotřeba ve výši max. 2 tis. tun, spíše však menší. Je moţné, ţe zmíněný rozdíl v dodávkách 

malospotřebitelům bude směřován do spotřeby malých zdrojů v malých a středních podnicích. 

Pro rok 2010 se odhaduje spotřeba nejméně cca 230 tis. tun rostlinných pelet ve velké 

energetice. V blízké budoucnosti lze předpokládat rostoucí dovoz těchto pelet. 
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Brikety dřevěné 

Tyto brikety se vyrábějí ze stejných surovin jako dřevěné pelety za vysokého tlaku. 

Výsledný tvar je však odlišný, zpravidla do tvaru malých nebo velkých válečků s dírou i bez 

díry, hranolů (RUF), čtyř, šesti, nebo osmistěnů (Pini & Key), o průměru 40 aţ 100 mm. Na 

trhu je moţno zakoupit i čistě kůrové brikety. Reálná průměrná výhřevnost briket se pohybuje 

okolo 16,5 GJ/t (a více – závisí na vlhkosti a materiálu, z něhoţ jsou lisovány). Dřevěné 

brikety jsou zařazeny v niţší sazbě DPH. 

Tab. 4 - Základní bilance dřevěných briket v tis. tun: [11] 

  Produkce Dovoz Vývoz Tuzemský trh vč. zásob 

2003 90 0 65 25 

2004 110 1 82 29 

2005 103 1 80 24 

2006 111 3 82 32 

2007 113 6 67 52 

2008 96 8 69 35 

2009 106 22 65 63 

 

Spotřeba dřevních briket je ovlivněna především jejich prodejní cenou. Pro toto palivo 

je zde vysoká konkurence německých uhelných briket. Navíc jsou tuzemští výrobci omezeni 

kapacitou a cenou vstupní suroviny a z toho důvodu rostou dovozy. Dřevěných briket se v 

roce 2009 dovezlo okolo 22 tisíc tun. Novinkou na trhu jsou zvýšené dodávky briket z 

Ukrajiny (většinou kvalitní brikety typu Pini & Key) – jenom v prvním čtvrtletí roku 2010 se 

jich dovezlo 4 tisíce tun při průměrné dovozní ceně 2,8 Kč/kg (FCO hranice). Ze Slovenska se 

dováţejí brikety RUF. Z bilance je zřejmý nárůst spotřeby briket v roce 2010.  
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Brikety rostlinné 

Vyrábějí se velkým tlakem suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma 

obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů o 

průměru 40 aţ 100 mm. Výhřevnost 12 aţ 19 GJ/t. V nabídce dnes především ve formě válce 

s dírou vyrobené na šnekových lisech. Tyto brikety nebývají válce bez díry, nebo hranaté. Z 

dovozu jsou nabízeny slunečnicové brikety Pini & Key. Jsou zařazeny ve vyšší sazbě DPH. 

Tab. 5 - Základní bilance rostlinný briket v tis. tun: [11] 

  Produkce Dovoz Vývoz Tuzemský trh vč. zásob 

2009 1 - - 1 

 

Mnoho malých výrobců se jiţ několik let snaţí o produkci rostlinných briket. Jako 

vstupní surovina se dříve vyuţíval šťovík, konopí, dnes spíše sláma klasických obilnin a 

olejnin. Část produkce se jiţ spaluje ve velkých zdrojích (vykazováno pro zjednodušení v 

kategorii pelety). Ve větší míře jsou rostlinné brikety nabízeny v maloobchodě aţ od roku 

2009. V té době se na trhu objevují téţ první dovozové (slunečnicové) brikety z Ukrajiny. 

Tento dovoz však v současné době nelze statisticky podchytit. Celkově je však tuzemská 

spotřeba, vzhledem ke konkurenčním dřevěným briketám, v současné době nevýznamná. O 

vývoji do budoucna rozhodne cena, mechanické (rozpadavost) a energetické vlastnosti 

(popelnatost a průběh spalování). 
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Brikety hnědouhelné 

Hnědouhelné brikety jsou lisovány z hnědouhelného prachu bez pouţití pojiva. Na 

trhu jsou tuzemské sokolovské brikety Triumph z briketárny Vřesová (hranol 7"; kostka 3,5") 

o výhřevnosti 23,75 GJ/t. Z Německa jsou dováţeny z luţické briketárny Schwarze Pumpe 

brikety Rekord (7"; 6"; 4"; 2") o výhřevnosti 19 GJ/t a brikety Union z briketárny Frechen v 

Porýní (7"; 6"; 3") o výhřevnosti 19,8 GJ/t. Zařazeno ve vyšší sazbě DPH, briketa je označena 

jako fosilní palivo. 

Tab. 6 - Základní bilance hnědouhelných briket v tis. tun: [11] 

  Produkce Dovoz Vývoz Tuzemský trh vč. Zásob 

2003 314 0 191 123 

2004 301 3 161 143 

2005 301 0 152 149 

2006 345 1 191 155 

2007 247 7 112 142 

2008 156 66 61 161 

2009 170 129 89 210 

 

V posledních letech prudce roste dovoz německých hnědouhelných briket, oproti tomu 

tuzemská výroba pomalu končí. Uhelné brikety, dle sdělení prodejců, nahrazují částečně uhlí 

– kostku (vzhledem k niţším cenám např. v roce 2009). Nově jsou uhelné brikety 

doporučovány výrobci krbových kamen jako povolené palivo především pro udrţení ohně 

přes noc. Cenově konkurují dřevěným briketám. Jsou stále standardním palivem na chatách a 

chalupách. 

Pozn.: Na trhu se objevují i černouhelné brikety a rašelinové, ale objem těchto 

dodávek zatím není statisticky podchycen.  
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Brikety papírové 

Brikety jsou vyráběny z kartonu, lepenky i odpadového papíru, ale i z reklamních 

letáků a barevných časopisů. Vyráběny jsou i směsné brikety z papíru a rostlinných materiálů, 

nebo z papíru a pilin. Tvar je většinou malý válec, nebo můţe mít i tvar malého zkoseného 

hranolu. Výhřevnost je 12–15 GJ/t. Zařazeno ve vyšší sazbě DPH. 

Tab. 7 - Základní bilance papírových briket v tis. tun: [11] 

  Produkce Dovoz Vývoz Tuzemský trh vč. zásob 

2009 9 - - 9 

 

Průmyslově vyráběné papírové brikety se objevily jako novinka na českém trhu v 

průběhu roku 2009. Spotřeba byla realizována zatím spíše u výrobců a v podnikových 

zdrojích. V maloobchodním prodeji pro domácnosti jsou nabízeny od jara 2010. Pro další 

rozvoj tohoto paliva bude hrát roli jeho cena, kvalitativní vlastnosti a legislativní prostředí. 

Rozhodující bude zájem odběratelů, který je, podle upozornění výrobců, na přelomu let 

2009/2010 značný. [11] 

2.4. Zhodnocení vhodnosti biomasy vzhledem k poptávce 

Český trh a jeho zákazníci jsou spíše orientováni na pelety neţ brikety, čehoţ je důkazem 

mnoţství prodejců právě s peletami. Mnozí z jich investovali i několik miliónů euro do 

zařízení moderní peletovací linky, aby tím získali velkou konkurenční výhodu a expanzi do 

okolních zemí. Názorným příkladem je firma Royal Pellets z Paskova, která ročně 

vyprodukuje 60 – 80 tisíc tun dřevěných pelet (z hoblin a pilin). Toto mnoţství převyšuje 

poptávku v Česku, a proto většinu své produkce vyváţí do zahraničí. [6] 

I kdyţ je mnoţství firem orientovaných na výrobu pelet a briket, poptávka po rostlinných 

peletách převaţuje ostatní druhy výše zmíněných druhů biomasy (viz. bod 2.3.). Tento trend 

je znatelný i u výrobců kotlů na biopaliva, kteří nabízejí automatické provozy většinou pro 

sypné materiály, tedy pelety doporučených průměrů, pro bezpečný a optimální provoz 

v rozmezí  6 - 8 mm. 

Toto zhodnocení tedy odpovídá poţadavkům trhu a trendům vývoje kotlů na biopaliva. 
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3. Marketingová analýza vybraných produktů 

 

Pro získání podrobných informací o trhu, na kterém působíme nebo chceme začít 

působit, je důleţité definovat a analyzovat potřebné informace. Tyto klíčové informace 

můţeme získat buď koupí, tzn. najetím externí společnosti, která za úplatu zjistí veškeré 

informace, které pro analýzu potřebujeme, nebo provedeme analýzu svépomoci. Pokud se 

rozhodneme tak nebo tak, postup získávání informací bude podobný.  

Nejprve bychom se měli zaměřit na faktory, které ovlivňuji náš podnik i naše okolí. 

Tyto získané informace jsou potom vyuţity při definici marketingových cílů, marketingových 

strategií i při marketingovém plánování.  

První pohled při analýze zaměřujeme na analýzu externích faktorů. 

3.1. Analýza makroprostředí 

Pro poznání externího prostředí je tato analýza velmi důleţitá. Poznáváme tak okolí, ve 

kterém podnik působí, a můţeme z něj dále vycházet pro identifikaci trendů a změn 

provázející podnik. Mezi analýzu makroprostředí můţeme zařadit PEST nebo SLEPT model, 

který se zabývá sociálními (Social), právními (Legal), ekonomickými (Economic), 

politickými (Political) a technologickými (Technological) otázkami. V následující tabulce 

jsou uvedeny příklady těchto faktorů ovlivňujících okolí podniku.  

Tab. 8 – Faktory PEST analýzy [14] 

Politické/právní Ekonomické Sociální Technologické 

Legislativa regulující  

podnikání 

HDP, ekonomický růst 

 (obecný či určitého 

odvětví), 

 výdaje spotřebitelů 

Rozdělení příjmů Vládní výdaje na 

výzkum 

Legislativa určující 

zdanění (podniků, 

jednotlivců) 

 

 

 

Monetární politika 

(úrokové sazby) 

Demografické faktory 

(např. věková struktura 

obyvatelstva, pohlaví, 

velikost rodiny, povolání, 

stárnutí obyvatelstva) 

Zaměření průmyslu 

na zlepšení 

technologií 
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Předpisy pro 

mezinárodní obchod 

Vládní výdaje Pracovní mobilita Nové objevy, 

patenty, vývoj 

nových technologií 

Ochrana spotřebitelů Politika proti 

nezaměstnanosti 

(minimální mzda, výhody 

v nezaměstnanosti) 

Změny ţivotního stylu 

(práce z domova, více 

volného času) 

Míra 

technologického 

opotřebení 

Pracovní právo Zdanění (vliv na příjem 

spotřebitelů, na spoření) 

Postoje k práci a volnému 

času 

Spotřeba energie a 

náklady na energii 

Předpisy a regulace 

upravující 

konkurenční 

prostředí, monopoly 

Měnové kurzy (vliv na 

poptávku zahraničních 

zákazníků, vliv na 

náklady importovaného 

zboţí) 

Vzdělání Vliv změn v 

informačních 

technologiích 

Vládní rozhodnutí, 

ustanovení, nařízení 

Inflace (vliv na náklady a 

prodejní ceny) 

Móda a záliby, koníčky, 

módní výstřelky 

Internet, satelitní 

komunikace 

Předpisy Evropské 

unie, jiné mezinárodní 

právo či nařízení 

 Kulturní faktory mající 

vliv na způsob uţití 

výrobku 

 

Předpisy na ochranu 

ochranných známek, 

patentů 

 Regionální rozdíly  

Předpisy na ochranu 

prostředí, recyklační 

nařízení 

   

 

Příklady vlivu vybraných faktorů externího prostředí na firmu [14]:  

Ekologické faktory – ovlivňují vše od výroby aţ po balení a samotný prodej. Je třeba 

sledovat veškerou legislativu na ochranu prostředí a řídit se jejími ustanoveními. 

Legislativa – změna Zákoníku práce či úprava minimální mzdy má dopad na naši firmu. 

Předpisy Evropské unie také ovlivňují naše podnikání, proto musíme mít přehled o 

jednotlivých nařízeních a předpisech, aby naše podnikání s nimi nebylo v rozporu. 
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Měnové kurzy – posílení české koruny bude mít pozitivní vliv na podniky dováţející zboţí. 

Oslabení koruny bude mít opačný efekt. 

Nové objevy a technologie – mohou změnit konkurenční prostředí v odvětví, např. tím, ţe se 

díky nim změní způsob výroby, vzniknou noví konkurenti z nových odvětví. 

Kulturní faktory – je důleţité je znát, zejména pokud firma obchoduje se zahraničními 

podniky, neboť tyto faktory mohou být klíčem k neúspěchu určitého výrobku na jistém trhu.  

Jako příklad můţe slouţit Coca-Cola, která měla problémy v Číně vinou překladu 

názvu, který zněl „ţíznivá pusa plná vosku“. Firma přišla s novou výslovností jejího názvu, 

coţ v překladu znamenalo „radostné chutě a štěstí“ a napomohlo jí to k průniku na trh. 

3.1.1. Analýza trhu 

Důleţitým faktorem při analýze trhu je správné vymezení trhu ve smyslu výrobků a 

sluţeb uspokojujících určitou potřebu. Chybné vymezení trhu můţe mít váţný následek 

pro podnik. Při úzkém vymezení můţete opomenout na významného konkurenta, nebo na 

určitý poţadavek zákazníků a podnik se při změnách na trhu můţe náhled ocitnout před 

bankrotem. Naopak při širokém vymezení budou zákazníci směřovat k někomu jinému, 

kdo lépe jejich potřeby uspokojí. 

Nejsledovanější faktory analýzy trhu: 

 velikost trhu, 

 vymezení trhu, 

 míra růstu trhu, 

 atraktivita trhu, 

 ziskovost trhu, 

 vývoj a predikce poptávky, 

 predikce potřeb, 

 trţní trendy. 
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3.1.2. Analýza odvětví 

Do analyzovaného odvětví můţeme zařadit skupinu firem, které zásobují určitý trh 

s vymezenou hranicí tohoto trhu. Hranice odvětví jsou stanoveny na straně poptávky 

moţností substituce výrobků i sluţeb za jiné a na straně nabídky jednoduchostí, s níţ 

můţe firma přemístit výrobky a sluţby na nové trţní segmenty. 

Analýza odvětví je často spojována s modelem pěti sil od M. Portera – obr. 7. 

 

Obr. 7 – Model pěti sil Michaela Portera. 

Poznatek č. 2 – Vznik nových firem v ČR v roce 2010 

V České republice vzniklo loni 23 634 nových firem, to je o 3,4 procenta víc neţ v 

roce 2009. Z 56 procent případů se jedná o zcela nový byznys. Dvě třetiny těchto společností 

se zabývají nemovitostmi, sluţbami, obchodem a zpracovatelským průmyslem. Celkem bylo 

koncem roku 2010 registrováno přes 340 tisíc kapitálových společností, coţ představuje 

meziroční nárůst o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů agentury Čekia. [17] 
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Během sledování konkurence na trhu a trhu samotného bychom si měli odpovědět na 

nejsledovanější otázky odvětví: 

 Jaká je velikost a hodnota odvětví? 

 Je odvětví rostoucí, nebo klesající a jaká je míra růstu / poklesu? 

 Jaké jsou bariéry vstupu na trh a odchodu z trhu? 

 Jaký je vliv těchto hráčů na trh a na naši firmu? 

 Kdo jsou největší hráči trhu a jaký je jejich trţní podíl? 

 Jaká je dostupnost substitučních výrobků? 

 Jaké jsou budoucí trendy v odvětví? 

 Jaká je rovnováha sil mezi kupujícími, dodavateli a konkurent na trhu? 

 Jaké výrobky / sluţby ještě nebyly nabízeny na tomto trhu? 

 Jaké je úroveň koncentrace nebo roztříštění v odvětví? 

3.1.3. Analýza konkurence 

Tato část analýzy makroprostředí je nejdůleţitější částí plánovacího procesu. Takto má 

firma moţnost identifikovat své přímé, nepřímé a také potencionální konkurenty. 

Z hlediska úspěšnosti na trhu, orientaci na zákazníka a sledování vývoje trhu by se této 

části měly věnovat všechny firmy. 

Analýza konkurentů dává firmě přehled o: 

 svých konkurenčních výhodách či nevýhodách,  

 budoucích marketingových rozhodnutí konkurentů, 

 předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic, 

 strategiích, pomocí nichţ firma dosáhne v budoucnu konkurenčních výhod, 

 příleţitostech a hrozbách na trhu. 

Při analýze konkurentů je nutné se vyvarovat zaslepenosti, kvůli které bychom mohli 

přehlédnout budoucí konkurenty dodávající výrobky či sluţby, které zákazníci mohou chápat 

jako substituty. Pro definování přímých a nepřímých konkurentů se můţeme řídit 

strategickými mapami, Porterovým modelem nebo následující maticí: 
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Obr. 8 – Matice identifikace konkurentů [14] 

Tato matice je založena na dvou faktorech: 

a) společný trh – do jaké míry si konkurenti konkurují na společných trzích; kdo je 

přímý a nepřímý konkurent, 

b) podrobnost schopností – zaměřují se na podobnost v silných stránkách posuzovaných 

firem; vyjadřuje nakolik je příslušný konkurent schopen uspokojit potřeby daného trhu 

v současnosti i v budoucnosti. 

Přímí konkurenti jsou takové firmy, které bodují vysoko na obou osách, zatímco firmy, 

které mají podobné schopnosti, ale neoperují na stejném trhu, jsou označovány za potenciální 

konkurenty. Firmy skórující nízko na obou osách nejsou naši konkurenti v současnosti, ale je 

třeba monitorovat případné změny v jejich aktivitě či schopnostech v budoucnu. Velkou 

pozornost si zaslouţí poslední typ, nepřímí konkurenti, kteří se vyskytují na našem trhu, ale 

jejich skóre v podobnosti schopností je malé. [14] 

Tab. 9 – Žádoucí informace o konkurenci [14] 

Co podniky zřejmě vědí o své konkurenci Co by podniky rády věděly o své konkurenci 

Celkové prodeje a zisky Prodeje a zisky podle výrobků, hlavních značek 

Prodeje a zisky podle trhů Relativní náklady 

Trţní podíly Spokojenost zákazníků a úroveň sluţeb 

Organizační uspořádání Míra návratnosti zákazníků 

Systém distribuce Náklady na distribuci 

Vedení firmy a jejich profily Strategie nových výrobků 

Profil zákazníků/spotřebitelů a jejich postoje Velikost a kvalita databáze zákazníků 

 Efektivita reklamy 

Strategie budoucích investic 

Smluvní podmínky s hlavními dodavateli 

Podmínky strategických partnerství 
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Příklady sledovaných otázek v rámci analýzy konkurence naleznete v příloze č. 2.  

Informace o své konkurenci můţeme získat relativně snadno. Ţijeme v době internetu 

a sdělovacích prostředků a většina firem o sobě zveřejňuje dostatek informací, abychom si 

mohli udělat určitou představu. V tab. 10 uvádím zdroje informací o konkurenci. 

Tab. 10 – Zdroje informací o konkurenci [14] 

Lehce dostupné zdroje Další zdroje 

informací 

Příleţitosti pro získání dalších 

informací 

Výroční zprávy a finanční výkazy Cenový list Setkání s dodavateli 

Články v novinách, časopisech, na internetu Reklamní 

kampaně 

Veletrhy, výstavy 

Analytické zprávy Propagační akce Semináře, konference 

Vládní zprávy  Výběrová řízení  Zaměstnání bývalých 

pracovníků konkurentů 

Prezentace, propagační materiály o firmě a 

výrobcích 

Přihlášky na 

patent 

Diskuse se společnými 

distributory 

Databáze informací shromaţďované 

nezávislými subjekty 

 Sociální kontakty s konkurenty 

 

Obchodní komory, různé asociace, sdruţení, 

ministerstva  

  

  

Údaje o konkurenci je třeba shromaţďovat a dále analyzovat. Pomocí analýzy 

konkurence se můţeme poučit z jejich chyb a vyvarovat se jim. Na obr. 10 můţeme vidět 

mapu výrobců kotlů na biopaliva v České republice. Nejbliţší významný výrobce kotlů 

v Moravskoslezském kraji je společnost Viadrus, které je členem skupiny ŢDB Group a.s. 

z Bohumína s denní produkcí přes 200 ks kotlů v mimosezonním reţimu. V sezónu, která je 

pro výrobce kotlů na biopaliva v letních měsících, je denní produkce více jak dvojnásobná. 

Z tohoto malého srovnání můţeme vidět, ţe zájem o vytápění pevnými palivy a 

biomasou neustále stoupá. Vlivu na poptávku po těchto kotlech má jistě i finanční hledisko, 

na které je poslední dobou čím dál více myšleno. Kaţdý ekonomicky smýšlející člověk dá 

jistě přednost levnější variantě před draţší. Některé uţivatele můţe odradit počáteční 

investice, které u kotlů na biopaliva můţe přesáhnout osmdesát tisíc korun, ale varianty pro 

rodinné domy lze bezpečně pořídit za 20 tisíc korun, jsou plně dostačující a vydrţí na celý 

ţivot. 
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3.2. Analýza kotlů spalující biopaliva  

 

Během marketingového výzkumu jsem se zaměřil na běţně pouţitelné a snadno 

dostupné kotle na českém trhu. Český trh byl vybrán z důvodu analýzy výrobců těchto 

produktů a získání základního přehledu o výrobcích u nás. V budoucnu bych rád vlastnil kotel 

na biopaliva a tento výzkum by mi měl pomoci k dalšímu rozhodnutí, zda si vybrat právě 

tento typ druh spalovaného materiálu. 

Na našem trhu je velké mnoţství výrobců kotlů na biopaliva. Jejich seznam je uveden 

v tabulce č. 11 a na obrázku č. 9 - Mapa výrobců kotlů na biopaliva v ČR. Z hlediska 

přehlednosti jsou výrobci rozděleni do několika skupin a to dle převáţného zaměření na druh 

spalovaného materiálu (kotle na pelety, brikety a štěpku). Omezil jsem se právě na tyto typy, 

jelikoţ splňují tyto mé poţadavky: 

a) dostupnost na českém trhu, 

b) vhodnost pro jedno nebo dvou poschoďový rodinný dům, 

c) většinou litinové články, 

d) výkon 10 - 20 kW, 

e) nejednotnost spalovaného materiálu, 

f) automatický nebo poloautomatický provoz. 

Tyto poţadavky byly sestaveny z hlediska maximalizace funkčnosti a pouţití pro 

zmiňovaný rodinný dům s jedním nebo dvěma podlaţími.  
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Poznatek č. 3 – Mapa výrobců kotlů v ČR 

Pro zajímavost uvádím mapu výrobců těchto typů kotlů. Z tabulky č. 11 je zřetelné, ţe 

nejvíce se výrobci zaměřují na spalování pelet a štěpky. To je dáno také tím, ţe spalování 

těchto relativně sypkým materiálů je moţné automatizovat. Automatické přikládání se provádí 

většinou šnekovými dopravníky a tady se právě nejdůleţitější vhodná sypkost a u briket se 

spíše počítá s manuálním přikládáním. 

  

Obr. 9 - Mapa výrobců kotlů na biopaliva v ČR [15] 

 

Tab. 11 - Výrobci kotlů na biopaliva v ČR 

   
Vyncke s.r.o., F-M EKO KOMFORT Vyncke s.r.o., F-M 

HAMONT - Contracting and 

Trading spol. s r.o., Sedliště 

Vyncke s.r.o. EKOPEL, Ostrava 

EKOPEL, Ostrava OPOP spol. s r. o. Kotle EKO KOMFORT, Orlová 

EKO KOMFORT, Orlová LING Krnov s.r.o VIADRUS, Bohumín 

VIADRUS, Bohumín Euro4energy s.r.o. JT POTOS s.r.o., Vlachovice 

OPOP spol. s r. o., Valašské THERMONA, spol. s r.o. BENEKOVterm s.r.o., Horní 
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Meziříčí Benešov 

JT POTOS s.r.o., Vlachovice VERNER a.s. EKO-VIMAR ORLAŇSKI CZ 

spol. s. r. o., Javorník 

Pest Control Corporation, s.r.o., 

Vlčnov 

NOVATOP, Dobronín ECO-SERVICE, s.r.o., Veselí 

nad Moravou 

Euro4energy s.r.o., Uherský 

Ostroh 

PolyComp, spol. s r.o. , 

Poděbrady 

HERZ, s.r.o., Brno 

ECO-SERVICE, s.r.o., Veselí 

nad Moravou 

Latop s.r.o. - Pobočka 

Chotoviny 

K.T.O. International spol. s r.o., 

Třebechovice p. Orebem 

HERZ, s. r. o., Brno Agromechanika v.o.s. Lhenice Step TRUTNOV a.s., Trutnov 

EKO-PEL s.r.o., Prostějov Zdeněk Kulda - ekopaliva, Stará 

Huť 

PILA.EKOPAL s. r. o., 

Chotěvice 

Ekologické vytápění peletami, 

Přerov 

Europalivo, s.r.o., Praha Ekotherm servis - Josef 

Janeček, Liberec 

BENEKOVterm s.r.o., Horní 

Benešov 

Hostomský Pavel , Brandýs nad 

Labem 

Esel technologies, s.r.o.,  

Kostelec nad Černými Lesy 

LING Krnov s.r.o., Krnov ATMOS Cankař Jaroslav a syn 

Bělá pod Bezdězem 

TTS energo s.r.o., Třebíč 

MADER lesnická firma, s.r.o., 

Vrbno pod Pradědem 

Hoval CZ s.r.o., Plzeň Latop s.r.o., Pelhřimov 

EKO-VIMAR ORLAŇSKI CZ 

spol. s. r. o., Javorník 

 Latop s.r.o., Pelhřimov, 

Chotoviny, Tábor, České 

Budějovice 

K.T.O. International spol. s r.o., 

Třebechovice p. Orebem 

Rioni, s.r.o., Praha 

NOVATOP, Dobronín Sandex s.r.o., Křivoklát 

PILA.EKOPAL s. r. o., 

Chotěvice 

Quadriga Praha, s.r.o., Louny 

VERNER a.s., Červený 

Kostelec 

Jan Růţička, JR Technik, Ústí 

nad Labem 

Latop s.r.o., Pelhřimov, 

Chotoviny, Tábor, České 

Budějovice 

 

Agromechanika v.o.s. Lhenice, 

Lhenice 

Hoval CZ s.r.o., Plzeň 

Zdeněk Kulda - ekopaliva, Stará 

Huť 

Sandex s.r.o., Křivoklát 

TOP-EL, spol. s r.o., Praha 

Rioni, s.r.o., Praha 

Esel technologies, s.r.o., 

Kostelec nad Černými Lesy 

ATMOS Cankař Jaroslav a syn, 

Bělá pod Bezdězem 

Ekotherm servis - Josef 

Janeček, Liberec 

Jan Růţička, JR Technik, Ústní 

and Labem 

EKOEFEKT a.s. Třebívnice 

Quadriga Praha, s.r.o., Louny 
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3.2.1. Analýza prodávaných kotlů na tuhá paliva  

 

Z hlediska pouţitelnosti, vyuţitelnosti a účinnosti spalování jsem rozdělil kotle na tyto 

základní druhy, které budou dále podrobněji popsány: 

1. zplyňovací a polozplyňovací kotle (pomocí pyrolýzy), 

2. kombinované kotle, 

3. kotle na pelety, 

4. kondenzační kotle. 

Zplyňovací kotel - pyrolýza 

Biomasu lze procesem pyrolýzy přeměnit na pyrolýzní plyn a pyrolýzní olej. Olej lze 

pouţít jako standardní palivo pro 

výrobu tepelné a elektrické energie 

nebo ho vyuţít jako surovinu v 

chemickém průmyslu. Rychlá 

pyrolýza je proces, při kterém jsou 

organické materiály rychle zahřány 

bez přístupu vzduchu na teplotu 

450 – 600 °C. Během této teploty 

se vstupní surovina přemění na 

stabilní plyny a pevný zbytek (např. 

dřevěné uhlí). Vznikají také plyny, 

které se odvádí do kondenzátoru, 

kde zkondenzují na pyrolýzní olej. 

Ze vstupní suroviny vzniká 

přibliţně 50 – 75 % váhového 

mnoţství bio-oleje. Energetická 

hustota vzniklého oleje je 4 – 

 5x vyšší neţ u vstupní suroviny, coţ výrazně 

usnadňuje logistiku a výhřevnost se pohybuje mezi 17 a 22 MJ/kg podle spalované biomasy. 

Účinnost kotle je více jak 90 % (Viadrus Hefaistos P1). 
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Kombinovaný kotel 

Největší výhodou kombinovaného 

kotle je moţnost výběru reţimu. 

Pokud potřebujeme topit přes den, 

nebo tehdy, kdy máme čas zajít 

přiloţit, nabízí se moţnost např. 

spalování kusového dřeva. 

V opačném případě mámě moţnost 

u stejného kotel vyuţít automatický 

reţim, kdy naplníme zásobník, 

nastavíme poţadovanou teplotu a 

uţ se nemusíme starat o přikládání. 

Tento reţim nejvíce oceníme 

v noci, abychom udrţovali teplotu 

v domácnosti a nemuseli přikládat. 

V automatickém reţimu však 

musíme pouţít sypký materiál, 

nejvhodnější pelety, pro které je 

 zásobník uzpůsoben (moţno naplnit jak černým i 

hnědým uhlím).  

Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. 

Vrchní dvě komory slouţí ke zplynování dřeva, tak jak to znáte u klasických zplynovacích 

kotlů, které se vyrábí standardně. Třetí, nejspodnější komora je zpředu osazena poţadovaným 

hořákem a vyloţena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Oba systémy jsou od sebe 

odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují a tím dosahuje kotel vysoké 

účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním 

hrdlem, a proto stačí pouze jeden komín. 
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Kotel na pelety 

Tyto kotle bývají automatizované s dobrými spalovacími vlastnostmi s nízkými 

emisemi díky přesnému elektronicky řízenému systému dávkování paliva a spalného vzduchu. 

Tepelný výkon je řízen plynule regulovaným přívodem paliva a vzduchu v závislosti na 

venkovní teplotě a poţadované vnitřní teplotě. Účinnost kotle dosahuje aţ 94 %. Důleţitou 

součástí peletového kotle je hořák, základní typy hořáku jsou posuvný nebo hrncový hořák. 

Zapalování kotle se děje automaticky horkým vzduchem, přísun paliva do hořáku je také 

automatický a zpravidla elektronicky řízený. Pelety jsou dávkovány na odhořívací talíř nebo 

šnekovým dopravníkem do odhořívacího hrnce.  
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Kondenzační kotle 

Kondenzační kotel je plynový kotel, který pomocí tzv. kondenzačního výměníku 

vyuţívá laicky řečeno odpadní teplo ze spalin. Ve spalinách vznikají hořením plynu vodní 

páry, které z kotle bez tohoto výměníku odejdou komínem do vnějšího ovzduší. V 

kondenzačním kotli se spaliny v kondenzačním výměníku ochlazují pomocí ochlazené vratné 

vody z topení, zkondenzují a předají část tepelné energie topné vodě. Můţeme říct, ţe se tato 

vratná voda v kondenzačním výměníku vlastně předehřívá. Tyto kotle mají tím pádem větší 

účinnost neţ kotle bez kondenzace. Podmínkou je však, aby byl vhodně navrţen topný 

systém, protoţe největší účinnost mají tyto kotle při teplotách topné vody na výstupu z kotle 

do 50° Celsia. Velmi vhodný je tento typ kotlů při pouţití s podlahovým topením, kde se na 

ohřev topného systému pouţívá topná voda právě v těchto, pro kondenzační kotel, vhodných 

teplotách. [5] 
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3.3. Analýza kotlů dostupných na českém trhu 

Na českém trhu s kotly spalující biopaliva je velké mnoţství produktů, které se 

rozdělují dle rozsahu tepelného výkonu. Podle tohoto parametru se nejčastěji rozhoduje při 

volbě jaký kotel si pořídit. Pro ukázku jsem rozdělil kotle do čtyř nejpouţívanějších skupin 

vyuţitelnosti.  

3.3.1 Kotle malých výkonů do 80 kW 

První rozdělení je dle pouţitelnosti např. pro rodinné domy a budovy do 80 kW. 

Takové kotle se pouţívají většinou pro spalování kusového dřeva a pelet nebo uhlí. Na 

některé kotle lze připojit i olejový hořák a tím se účinnost kotle zvýší aţ na 90 %. 

Kontrolované vyuţití zbytkového tepla ručí za malou spotřebu tepla. Kotle pro rodinné domy 

bývají určeny k úspornému a ekologickému vytápění s poţadavky na automatický provoz a 

minimálními nároky na obsluhu kotle. Vybraným kotlům byla udělena značka „Ekologicky 

šetrný výrobek“.  

Konstrukce kotle a palivové cesty - kotlové těleso je tvořeno litinovými články nebo 

ocelovým pláštěm, ta zaručuje vysokou ţivotnost kotle. Palivo u automatizovaného kotle je 

dopravováno pomocí šnekových dopravníků se samostatnými pohony, které bývají propojeny 

propadovou hadicí. Je tak zabráněno případnému prohořívání cest, čímţ je zajištěna 

bezpečnost provozu kotle. Některé kotle je moţné propojit i se solárními systémy (např. od 

firmy Viadrus, model Hercules ECO). Kotle umoţňují uţivateli plně a efektivně vyuţít 

vlastností automatických kotlů na pelety, zejména hospodárného provozu, řízeného procesu 

spalování a tím i minimalizaci škodlivin. 

3.3.2. Kotle středních výkonů od 80 kW 

U dalšího rozdělení kotlů je výkon o něco vyšší, jelikoţ slouţí převáţně k vytápění 

rozlehlejších objektů. Takto stavěné kotle mívají maximální výkon aţ 13 MW. Kotle jsou 

stavěny pro spalování téměř čehokoliv. Tím se myslí jak kusové dřevo, tak i pelety nebo 

štěpka do vlhkosti max. 35 %. U kotlů vysokých výkonů jako jsou kotle pro bytové domy a 

průmyslové objekty se u většiny pouţívají automatizované podavače a dvojíte rošty pro 

efektivnější spalování a vyšší vyprodukovaný výkon. 

Kotel vyšších výkonů mají spalovací komoru s rotačním prouděním spalin. Šnekový 

podávací dopravník plynule přivádí palivo na pohyblivý rošt, na kterém dochází ke 
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zplyňování paliva (s přesně řízeným přívodem primárního vzduchu). Hořlavé plyny pak 

vstupují do rotační spalovací komory, kde se střetnou s vířicím sekundárním vzduchem 

vystupujícím ze speciálního rotačního ventilátoru a tím dojde k dokonalému promíšení. 

3.3.3. Kotle velkých výkonů až do 13 MW 

Průmyslové objekty mají podobné nároky jako předchozí skupina kotlů např. pro 

bytové domy. V těchto objektech se také jedná o co nejniţší provozní náklady a maximální 

výkon. Takové kotle jsou většinou konstruovány na vysoké výkony, které musí zabezpečovat 

plynulé vytápění objektu. Kotle na spalování dřeva jiţ mívají topeništěm s přímým foukáním 

a tak zvyšují jak účinnost, tak i rozsah jmenovitého tepelného výkonu. S vysokým výkonem 

je spojena i další vymoţenost kvalitních kotlů jako je samočisticí stupňový rošt. Vhodně 

umístěný rošt zajišťuje pohyb v topeništi a odsun popela. Vznikající spaliny jsou ve velkorysé 

zóně dohořívání a pomocí sekundárního vzduchu jsou přeměňovány v tepelnou energii. 

Některé společnosti, pro příklad firma Guntamatik pouţívá u kotlů vysokých výkonů 

speciálně vyvinuté reakční trubce. Tyto trubice bezpečně oddělují prach od topiva a tak 

agresivní látky kondenzují na dvouplášťové ploše a nemohou způsobit ţádné škody. Účinnost 

tohoto systému zvyšují připojením trubkového výměníku tepla, který je trvale čištěn pomocí 

pohybujících se vířidel a tak je vyuţíván kaţdý stupeň tepla. 

3.4. Stanovení nejvhodnější varianty kotle  

Pro můj účel s danými poţadavky se jako nejvhodnější a ekonomicky přijatelná varianta 

kotle jeví kotel nízkého výkonu. Tyto druhy jsou jiţ přizpůsobeny pro většinu uţivatelů 

objektů menší zástavby, které slouţí většinou pro ohřev vody a vytápění. Pro tyto účely jsou 

navrţeny a udána účinnost, takţe je poměrně jednoduché si spočítat jakou variantu vyuţít.  

Podrobné zkoumání variant by bylo na samostatnou práci o desítkách stran, proto se jí 

nebudu zabývat, ale pouze si vytýčím cíle, kterých bych chtěl dosáhnout a určit co nejpřesněji 

druh, který by nejlépe odpovídal mým, jiţ na začátku kapitoly zmíněným poţadavkům. 

Z hlediska analyzovaných kotlů se budu orientovat směrem poloautomatizovaných kotlů a 

budu zjišťovat nejčastější poţadavky spotřebitelů a uţivatelů kotlů na tuhá paliva. 
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4. Model kritických trendů pro oblast spalování biomasy 

 

Z předchozích analýz jiţ máme určitý přehled konkurenci a výrobcích na trhu. Je nutné i 

nadále sledovat, zkoumat výrobky a také predikovat chování trhu. Trh je totiţ v dnešní době 

velmi ovlivnitelný reklamou a můţe se stát, ţe konkurence přijde s novým výrobkem, vytvoří 

chytlavou reklamu a vyvolá tak umělou poptávku po zboţí, které na trhu nebylo a najednou 

je. Lidé často sledují televizní vysílání, denně v práci, za chůze nebo při jízdě autem 

poslouchají rádio a všude tam, kam jdeme, nebo to co slyšíme a také vidíme je důsledkem 

mediální podpory prodeje. 

Proto, kdo dnes nemá reklamu, ví se o něm jen v úzkém okruhu (nemyslím velké zaţité 

značky, které mají mnohaletou tradici a lidé jsou na ně zvyklí a jejich výrobky automaticky 

kupují, aniţ by nad tím uvaţovali, zda viděli reklamu na výrobek nebo ne). Pokud firma 

nechce být součástí této malé skupinky odběratelů (nebo kupujících), měla by se orientovat na 

zákazníka a jeho poţadavky. 

4.1. Aplikace poznatků do požadavkového modelu 

Aby byly společnosti konkurenčně schopné, musí získávat a vyhodnocovat chování, 

potřeby zákazníka a nesmí zapomenout na zpětnou vazbu. Vzhledem k získaným poznatkům 

a vytýčeného cíle analýzy, z předchozí kapitoly, jsem se rozhodl pro statistické vyhodnocení 

poţadavků. 

Zanalyzoval jsem nejčastější poţadavky a faktory, které ovlivňují chování při koupi 

spalovacího kotle na tuhá paliva. Tyto poznatky jsem statisticky zpracoval a výsledky se 

dozvíte v následujících kapitolách. 

4.2. Vícekriteriální analýza variant za jistoty 

Slouţí k porovnání různých variant, umoţňujících dosaţení sledovaného cíle, vč. hledání 

a identifikace varianty, která je nejlepší. K tomu pouţívá kombinací ekonomických a 

ekologických nákladů a uţitků objektivizuje rozhodovací proces a potlačuje přirozenou snahu 

subjektu rozhodovat na základě intuice.  
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Nejprve jsem specifikoval terminologii a vypracoval postup: 

Varianty (alternativy) – jsou zaměnitelné řešení záměru, zabezpečující stejný účel splnění 

zadaného cíle. 

Kritéria – hlediska, ze kterých jsou varianty posuzovány. 

Postup hodnocení variant: 

• výběr sledovaných kritérií, 

• určení váhy jednotl. kritérií (vyjádření relativní důleţitosti kritéria v porovnání s ostatními), 

• stanovení pořadí variant z hlediska zvolených kritérií. 

Poznatek č.4 - Klasifikace kritérií 

Předpokladem kvalitního posouzení stanovení výběru optimální varianty řešení je 

správný výběr sledovaných kritérií. Ten musí splňovat předpoklad individuálního a 

systémového přístupu vyznačující se společnými parametry.  

Kritéria jsem stanovoval podle nejčastějších dotazů a připomínek zákazníků 

pouţívajících kotle na tuhá paliva. Tyto cenné poznatky jsem shromaţďoval z diskuzních fór, 

jak veřejných, tak i ze stránek výrobců, kteří většinou sami uvádějí nejčastější dotazy 

zákazníků. Podle těchto dotazů jsem vybral nejdůleţitější a nejvíce se opakující. 

4.2.1. Klasifikace a stanovení metody kritérií 

Kritéria jsem rozdělil podle povahy a počtu.  

A. Dle povahy: 

Maximalizační – nejlepší hodnoty mají nejvyšší hodnoty (jsou nejdůleţitější). 

Minimalizační – nejlepší hodnoty mají nejmenší hodnoty (jsou méně důleţité oproti 

předchozí). 

B. Dle kvantifikovatelnosti: 

Kvantitativní – objektivně měřitelné údaje. 
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Kvalitativní – nelze objektivně měřit, nutné uţít různé bodovací stupnice či relativní 

hodnocení (př. moţnost kvalifikačního růstu na pracovišti). 

Důleţitější částí je však samotné stanovení vah, kdy jsem si vybral metodu párového srovnání 

pomocí Fullerova trojúhelníku. 

4.2.2. Analýza kritérií pozorováním spotřebitelů  

Dnešní doba je velmi rychlá a čas neúprosně utíká. Mnoho z nás nemá čas skoro na nic a 

pořád někam spěchá. Pokud máme chvíli času navíc, sportujeme, relaxujeme a snaţíme se 

svůj zbývající čas dobře zuţitkovat a také šetřit. Největší úspora času nastala na počátku 21. 

století, kdy byl online propojen téměř svět, a naučili jsme se nakupovat na internetu. Tento 

luxus, kterým můţeme šetřit náš drahocenný čas má pozitivní vliv na získání informací o 

různých výrobcích či sluţbách. My, jakoţ to uţivatelé, nebo budoucí zákazníci si můţeme na 

internetu zjistit téměř cokoliv o čemkoliv. Toho jsem se v mé diplomové práci snaţil 

dosáhnout a pouţil jsem netradiční metodu získání informací pozorováním uţivatelů. 

K tomuto způsobu jsem se rozhodl proto, jelikoţ jsem v roli uţivatele, který na internetu 

hledá téměř vše a s počítačem je za jedno, vím, jak se ostatní uţivatelé chovají. Určitě nelze 

s jistotou přesně zjistit, co kdo hledá, ale existují různá uţivatelská fóra nebo diskuze 

společností, kde je znalou veřejností i zaškolenými pracovníku odpovídáno na dotazy 

uţivatelů. 

Rozhodl jsem se vyuţít právě těchto uţivatelsky přijatelných prostředí pro získání 

povědomí o nejčastějších situacích, které zaţili spotřebitelé s danými výrobky. Jelikoţ jsem 

analyzoval jednotlivé druhy kotlů spalující tuhá paliva, seznámil jsem se s propagačními 

stránkami firem a také zjistil potřebné informace. Ty jsem se snaţil sepsat do tabulky č. 12 

v poměrech vzhledem k četnosti dotazů a deset nejčetnějších z nich jsem v dalších bodech mé 

práce statisticky analyzoval. 
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Tab. 12 – Kritéria pozorování dotazů spotřebitelů 

poř.č. dotaz počet dotazů poměr v % 

1 cena kotle 86 12,22 

2 spotřeba paliva 72 10,23 

3 cena paliva 72 10,23 

4 dostupnost servisu 65 9,23 

5 délka záruční doby 63 8,95 

6 snadnost obsluhy 58 8,24 

7 velikost spalovací komory 46 6,53 

8 prestiž značky 45 6,39 

9 druh provozu 36 5,11 

10 účinnost 33 4,69 

11 údržba + číštění 26 3,69 

12 materiál tělesa 18 2,56 

13 přímý ohřev vody 18 2,56 

14 dehtování při provozu 11 1,56 

15 velikost otvoru pro spalování 7 0,99 

16 rozsah regulace teploty vody 7 0,99 

17 teplota spalování 7 0,99 

18 doba hoření 7 0,99 

19 životnost 7 0,99 

20 legislativa 5 0,71 

21 provozní teplota 4 0,57 

22 příkon 4 0,57 

23 vlivy na ŽP 4 0,57 

24 světový trend 3 0,43 

 

Tato tabulka zahrnuje nejčastější dotazy, problémy a jiné události, o kterých se na 

diskuzních fórech nejčastěji bavilo. 

Seznam druhů získávání informací je uveden v příloze č. 3. 

4.2.3. Stanovení vah pomocí Fullerova trojúhelníku 

Fullerova metoda je skoro jako bodovací metoda a pouţil jsem ji, protoţe se především 

pouţívá v situacích, kdy pro velký počet kritérií, je obtíţné obodovat. Pro pouţití této metody 

stačí, kdyţ dokáţe rozhodnout o důleţitosti kritérií vţdy pouze mezi nimi. Princip této 

metody spočívá v tom, ţe na obr. 14 jsou uvedena dvojíce preferenčních kritérií. Z této 
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dvojice jsem určil to kritérium, které je důleţitější. Takto jsem postupoval aţ do poslední 

poloţky, tedy porovnáváním všech kombinací dvou prvků. 

Lze to napsat matematicky takto: 

𝑁 = (2
𝑘) =

𝑘 𝑘−1 (𝑘−2)

2(𝑘−2)
=

𝑘(𝑘−1)

2
  (1)  kde k…počet kritérií 

Počet řádků trojúhelníku lze analogicky odvodit, ale váhu jednotlivých kritérií jsem musel 

spočítat vzorcem následovně: 

𝑣𝑖 =
𝑛𝑖

 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

=
𝑛𝑖

𝑁
 (2)  kde ni … počet zakrouţkovaných i pro kritérium 

 

Výpočet pro Fullerovu tabulku 

Pro porovnávání jednotlivých párů kriterií jsem pouţil vyhodnocenou tabulku č. qaqc, 

ve které jsem stanovil deset základních kritérií, podle kterých se rozhodují spotřebitelé při 

získávání informací pro budoucí koupi kotle na tuhá paliva. Pro tato kritéria jsem vypočítal 

počet kombinací porovnání dle vzorce (1). 

Dle tabulky č. 12 jsem určil k=10 a dosadil do vzorce 

𝑁 = (2
10) =

10 10 − 1 (10 − 2)

2(10 − 2)
=

10(10 − 1)

2
= 45 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐í 

Na závěr porovnávání jsem sečetl počet bodů přidělený jednotlivým kritériím a 

normalizací jsem získal váhy a zapsal do tabulky č.13 – Vyhodnocení Fullerova trojúhelníku.  

Pokud by se však stalo, ţe by jedno kritérium mělo nula bodů, je moţné provést normalizaci, 

při které se nulové hodnotě přičte jeden bod. V tabulce č. 12 tento případ nenastal.  
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Vysvětlivky k Fullerovu trojúhelníku: tučně jsou označena jednotlivá kritéria a modrou barvou 

zvolené, preferovanější kritérium oproti bílému pod ním. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 2 2 2 2 2 
 3 4 5 6 7 8 9 10 
 3 3 3 3 3 3 3 

  4 5 6 7 8 9 10 
  4 4 4 4 4 4 

   5 6 7 8 9 10 
   5 5 5 5 5 

    6 7 8 9 10 
    

6 6 6 6 
     7 8 9 10 
     7 7 7 

      8 9 10 
      8 8 

       9 10 
       9 

        10 
         

Obr. 14 – Fullerův trojúhelník 

Podle výsledků z Fullerova trojúhelníku jsem sečetl jednotlivé počty všechny kritérií, 

vypočítal váhu kritérií a zaznamenal vše do tabulky č. 13. 

Počet označených i jsem spočítal dle vzorce (2) se stanovení ni=45   

𝑣1 =
7

45
= 0,16  (3) 

Tab. 13 – Vyhodnocení Fullerova trojúhelníku 

kritéria počet kritérií 
nové 

pořadí 
váha 

kritérií 

1 cena kotle 7 1 0,16 

2 spotřeba paliva 4 8 0,09 

3 cena paliva 6 2 0,13 
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4 dostupnost servisu 5 4 0,11 

5 délka záruční doby 2 10 0,04 

6 snadnost obsluhy 4 7 0,09 

7 velikost spalovací komory 3 9 0,07 

8 prestiž značky 4 6 0,09 

9 druh provozu 4 5 0,09 

10 účinnost 6 3 0,13 

  45   1,00 

Seřazením podle nového pořadí jsem získal podklad pro kvantitativní metodu párového 

srovnávání.  

 

4.2.4. Stanovení vah z kardinální informace o preferencích kritérií 

Další metodu stanovení vah kritérií jsem pouţil Saatyho metodu, tu lze rozdělit do dvou 

kroků.  

1. Krok: zjišťujeme preferenční vztahy dvojic kritérií a zapisujeme do tzv. Saatyho 

matice S, která je symetrická, s prvky sij. Na rozdíl od metody párového srovnávání se 

však kromě směru preference dvojic kritérií určuje také velikost této preference, která 

je vyjádřena určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice opatřené deskriptory, 

2. Krok je výpočet normalizované váhy kritéria. 

V tabulce č.14. je uvedena bodové stupnice se Saatovými deskriptory, kterými jsem 

vyplnil matici dle následujícího postupu. Hodnoty 2,4,6 a 8 jsou určeny pro hodnocení 

mezistupňů. 

Tab. 14 – Hodnoty deskriptorů Saatyho matice 

Deskriptory Saatyho metody 

1 i a j jsou rovnocenné 

3 i je slabě preferováno před j 

5 i je silně preferováno před j 

7 i je velmi silně preferováno před j 

9 i je absolutně preferováno před j 
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Postup výpočtu Saatyho matice vah 

Sílu preferencí jsem vyjádřil v intervalu sij ∈ [1;9]. Výsledkem tohoto kroku je získání 

pravé horní trojúhelníkové části matice velikostí preferencí (Saatyho matice). Pro diagonální 

prvky platí, ţe sij = 1, protoţe kritérium je rovnocenné samo se sebou. Pro ostatní prvky platí 

vztah dle rovnice 

𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑠𝑖𝑗
   (4) 

pro všechna i. Hodnota sij představuje přibliţný poměr vah kritérií i a j, v matematickém 

zápise 

sij𝑠𝑖𝑗 ≈
𝑣𝑖

𝑣𝑗
  (5) 

Předpokládám, ţe je skutečný poměr vah  
𝑣𝑖

𝑣𝑗
  vyjádřen poměrem odhadnutých hodnot sij a 

pokud chci, aby se odhadnuté hodnoty co nejméně lišily od skutečného poměru vah, musím 

tedy pouţít metodu geometrického průměru. Tato metoda přináší snadnější výpočet oproti 

moţné pouţité metodě kvadratického programování. 

Geometrické průměry jsou vypočítány pro jednotlivá kritéria a zapsány v tabulce č. 15. Dle 

vzorce 

 𝐹 =   (ln s𝑖𝑗 − (𝑙𝑛𝑣𝑖 − 𝑙𝑛𝑣𝑗 ))2
𝑗>𝑖

𝑘
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  za podmínky:  𝑣𝑖 = 1𝑘

𝑖=1  (6). 

 

Dalším krokem jsem vypočítal geometrický průměr řádků matice S podle vztahu: 

𝑣𝑖 =
  𝑠𝑖𝑗

𝑘
𝑗=1  

1
𝑘

   𝑠𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1  𝑘

𝑖=1

 (7) 

pro i=1,2,3…, k. Jako poslední bod při vyplnění Saatyho matice jsem určil váhy kritérií podle 

vztahu 

𝑣𝑖 =
𝑅𝑖

 𝑅𝑖
𝑘
𝑖=1

  (8). 
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Pomocí takto vypočtených normalizovaných vah se změnilo pořadí kritérií, které nejčastěji uváděli budoucí zákazníci a současní uţivatelé 

kotlů spalujících tuhá paliva. Při uplatnění Saatyho metody obvykle dochází k výraznější diferenciaci vah kritérií, jak lze vidět v posledním 

sloupci tabulky. Pořadí zůstalo u prvních dvou kritérií i nadále nejdůleţitější a proto není pochyb, ţe v dnešní době je velká orientace nejen na 

technické parametry kotlů, ale také na cenu, za kterou teplo z kotle získáme. 

 

Tab. 15 – Saatyho matice 

    i                                          j 1 3 10 4 9 8 6 2 7 5 Geometrický průměr Normalizované váhy Pořadí dle váhy

1 cena kotle 1 3 1/3 1/3 7 5 5 3 5 7 2,3910 0,1841 1

3 cena spal. Materiálu 1/3 1 1 3 3 5 3 1 3 5 1,9180 0,1477 2

10 účinnost 3 1 1 3 7 5 1/3 1/3 3 1/3 1,4270 0,1099 6

4 dostupnost servisu 3 1/3 1/3 1 1/3 7 3 1 5 5 1,5020 0,1157 5

9 druh provozu 1/7 1/3 1/7 3 1 1/3 7 3 1 1/3 0,7353 0,0566 8

8 prestiž značky 1/5 1/5 1/5 1/7 3 1 1/5 1/5 3 3 0,5117 0,0394 9

6 snadnost obsluhy 1/5 1/3 3 1/3 1/7 5 1 1/3 1 5 0,7762 0,0598 7

2 spotřeba paliva 1/3 1 3 1 1/3 5 3 1 7 7 1,7330 0,1334 3

7 velikost spalovací komory 1/5 1/3 1/3 1/5 1 1/3 1 1/7 1 5 1,5942 0,1228 4

5 délka záruční doby 1/7 1/5 3 1/5 3 1/3 1/5 1/7 1/5 1 0,3981 0,0307 10

12,98650 1,0000

 

 

 



45 

 

4.2.5. Vyhodnocení výsledků Saatyho matice 

 

V tomto posledním kroku výpočtu Saatyho matice jsem pomocí výpočtu normalizované 

váhy dospěl k závěru, ţe spotřebitelé roztřiďují své poţadavková kritéria do tří skupin. Tyto 

skupiny jsem zvolil dle váhy a také podle popisu kritéria. Pro kaţdou skupinu kritérií jsem 

zpracoval model a naznačil v něm vzájemné působení. 

4.2.5.1. Model finančních kritérií 

Tento model č. 1 v sobě zahrnuje převáţně kritéria finanční. Je to zřejmě způsobeno 

neaktuálními daty z internetových diskuzí, jelikoţ obsahují stará data i několik měsíců a 

zaznamenávají také projevy světové krize. To však nemění nic na faktu, ţe pokud chceme 

investovat do spalovacího kotle, řešíme stránku finanční náročnosti jako prioritní. V dnešní 

době se všechno „točí“ kolem peněz a tak se většina z nás i orientuje. Kdyţ máme na výběr a 

dnes určitě máme, je dobré si promyslet a stanovit částku, jakou chceme na pořízení 

vynaloţit. Není totiţ důleţité utratit ohromné mnoţství peněz ve velké spalovací komoře, ale 

je důleţité své finance dobře vloţit a mít z nich nejen úsporu, ale také uţitek. 

 

Obr. 15 - Model č. 1 – Finanční kritéria spotřebitele. 

 

priorita 
č. 1

1. cena 
kotle
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3. 
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paliva
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4.2.5.2. Model služeb a pohodlí 

 

Tento model jsem takto nazval z několika důvodů, které potvrdila jak analýza, tak i 

pozorování chování a dotazů spotřebitelů. 

Mezi hlavní příčiny, proč se tento model jmenuje „Model sluţeb a pohodlí“ není ani tak 

nejistota, ale spíše nedůvěra v nové věci, kterou jsme si po několik generací vypracovali. 

Jestliţe si pořizujeme nové věci, které jsou několikrát vyšší neţ je průměrný měsíční plat, 

začínáme se více zajímat o moţnosti dobré dostupnosti servisu, na který se v případě 

problémů s kotlem můţeme okamţitě obrátit. Toto rozhodovací kritérium má velmi velkou 

váhu, i kdyţ se o něm otevřeně nemluví, mnoho z nás si prověřuje své okolí, zda i v něm 

nalezne autorizovaný servis. Podle zákona je stanovena minimální záruční lhůta, která nám 

usnadňuje zajištění případné opravy, ale po uplynutí se můţe lecos přihodit, a proto 

potřebujeme mít moţnost rychlé opravy co nejblíţe. 

Dalším faktorem ovlivňující posuzování vhodnosti kotle je účinnost spalování. Toto 

v pořadí šesté kritérium má statisticky niţší váhu, neţ tomu doopravdy je. Technické 

parametry většiny kotlů jsou uváděny výrobcem a mediálně prezentovány, takţe není zde 

příliš relevantních dotazů na toto téma, ale naopak jsem zjistil, ţe si spotřebitelé často stěţují 

na účinnost niţší, neţ výrobce uvádí. Nikdo z nás přece nehledá spalovací stroj bankovek, ale 

tuhých paliv.  

 

Obr. 16 - Model č. 2 – Model sluţeb a pohodlí. 

priorita 
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4.2.5.3. Model spokojenosti a kvality 

 

Třetí a poslední skupinou kritérií je statisticky určena spokojenost zákazníka s pořízeným 

výrobkem. Spokojenost vzniká tehdy, pokud pouţívání produktu naplní očekávání kupujícího. 

Kladné spokojenosti lze dosáhnout několika druhy akcí, které vyvolají u spotřebitele dobré 

ohlasy. Uvedl bych např.: 

a) Naplnění poţadavků zákazníka se zakoupeným produktem. 

b) Předčení očekávání od produktu. 

c) Uţivatelsky přívětivé prostředí (obsluha, design…). 

d) Garancí spokojenosti a poskytnutí nadstandardní doby záruky. 

e) Kvalitní pouţité materiály a příslušenství vysoké kvality. 

f) A další. 

Pokud splníme převáţnou část těchto poznatků, máme na své straně dalšího spokojeného 

zákazníka. Pokud však bude zákazník s produktem nespokojen, dozví se to mnohem více lidí 

a negativní reklama můţe ve velké míře, pro malou firmu mít i likvidační následky. 

 
Obr. 17 - Model č. 3 – Spokojenosti a kvality. 
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4.3. Zhodnocení modelu a doporučení spotřebiteli 

 

Jelikoţ je u tohoto modelu převaha finančních kritérií, navrhuji následující kotel na tuhá 

paliva s touto specifikací a parametry, která je doporučující na základě statistických metod: 

A) Priorita č. 1 

1. Cena kotle: 

Podle Saatyho metody se jedná o nejpreferovanější kritérium, coţ můţeme porovnat 

s tabulkou č. 12 a je velmi důleţité si nejprve stanovit částku, jakou chceme investovat, 

jelikoţ se nejedná pouze o pořízení kotle, ale kotel se musí zapojit do připraveného prostoru 

se všemi náleţitostmi a specifikovat kritéria. 

2. Cena paliva, spotřeba paliva a velikost komory: 

Jako druhá část prvního prioritního bloku jsou tato kritéria úzce spjata a velmi závisí na 

specifikovaných kritériích. Důleţitým faktorem není jen cena kotle, ale také cena spalovaného 

materiálu a jeho spotřeba. U této poloţky si musíme dávat zvláště pozor, jelikoţ při 

nekvalitním palivu můţe dojít (a z poznatků vím, ţe dochází) k poškození kotle a následky 

mohou být aţ takové, ţe bude zapotřebí instalace kotle nového.  

B) Priorita č. 2 

Při aplikaci „modelu spokojenosti a kvality“ do reálných podmínek na vlastní osobu 

dávám přednost účinnosti spalování před dostupností servisu. Jak jiţ bylo zmíněno, hodnota 

analýzy této priority je uměle podhodnocována. Účinnost je jedna z velmi důleţitých 

parametrů kotle a kritérií, které si zákazníci všímají a porovnávají s dalšími typy spalovacích 

kotlů. Proto by neměla být brána v potaz hodnota váhy z tohoto modely, ale selský rozum.  

C) Priorita č. 3 

Tímto vyhodnocením se jiţ dostáváme do fáze uspokojování našich potřeb pomocí 

usnadnění práce a obsluhy. Přes tuto analýzu jde vidět, ţe se orientujeme na známé značky, 

které jsou zaţité (Viadrus, Dakon…) a věříme v jejich kvalitu. Je to také dáno tím, ţe firmy 

neustále vyvíjí nové výrobky a produkty, kterými se snaţí co nejlépe odhadnout trh. Velké i 

malé firmy musí predikovat určitý směr vývoje a měly by být o krok napřed, aby mohly 

uspokojit naše náročné poţadavky. 
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Model spokojenosti a kvality vychází z poţadavků, které beru jako samozřejmost a 

doufám, ţe mne výrobek něčím novým překvapí. Stačí, aby se inovoval např. šnekový 

dopravník do kotle, a jiţ nikdy se nemusím ohýbat pro zaseknutou briketu a na tento popud 

doporučím výrobek dalších osobám. Je to uzavřený kruh, který nás všechny ovlivňuje a ţene 

výzkum a vývoj nových věcí kupředu. 
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5. Závěr 

 

Z veškerého pozorování a provádění analýz jsem dospěl k závěru této diplomové práce. 

Ze získaných a vyhodnocených kritérií poţadavků zákazníků a z hlubšího pohledu na 

energetický trh, si dovoluji udělat několik závěrů, které se opírají o analyzovaná data a vlastní 

názory. 

Cíl diplomové práce byl naplněn zejména výsledky provedené analýzy a navrţením 

modelu poţadavků zákazníka na českém trhu. Tento model je moţné aplikovat do reálné 

praxe a vyuţít jej v oblasti strategického rozhodování. 

Ze získaných dat je poměrně jednoduché udělat si základní představu o 

nejprodávanějších kotlích na tuhá paliva. Mým názorem je, ţe nejvíce se prodávají kotle na 

tuhá paliva, ve kterých je moţné topit více druhy paliv a provoz je ruční nebo 

poloautomatizován. 

Mezi nejpouţívanější a nejznámější značky na trhu patří kotle od firem Verner, Viadrus, 

Dakon, Atmos a další. Stačí, aby si kaţdý spotřebitel co nejpřesněji specifikoval vyhodnocená 

kritéria ze Saatyho matice a aplikoval analyzované modely pro svou oblast pouţití a získá 

doporučení, na co se při výběru kotle zaměřit. 

Pomocí modelových zhodnocení jsem došel k závěru, ţe nejvhodnější kotel pro oblast 

mého působení, coţ je Moravskoslezský kraj je kotel od společnosti Viadrus s.r.o., jelikoţ 

splňuje nejvíce mých definovaných kritérií. Při aplikaci této společnost do modelů, vznikne 

nástroj, který mi pomůţe v rozhodování jaký typ si přesně pořídit.  

Závěrem uvádím nejvhodnější variantu kotle pro mé účely dvoupodlaţního rodinného 

domu. 

Pomocí této práce jsem se utvrdil v tom, ţe pro moje kritéria je nejvhodnější automatický 

kotel na pelety s moţností ručního přikládání. Tento typ je určen k úspornému a 

ekologickému vytápění v automatickém reţimu s minimálními nároky na obsluhu. Preferuji 

dopravu paliva do hořáku samospádem (nemusím se strachovat o zaseknutí paliva), a také 

propojení se zásobníkem ohebnou propadovou hadicí. Účinnost takových typů kotlů bývá 

kolem 90%. To řeší finanční úsporu i šetrnost k ţivotního prostředí. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 - Příklady otázek sledovaných v rámci analýzy konkurence [14] 

 Jak intenzivní je konkurence? 

 Kdo jsou naši konkurenti? 

 Jaké jsou jejich trţní podíly? 

 Jaký je profil našich konkurentů? 

 Jaké je pojetí našich konkurentů v myslích zákazníků? 

 Jak chtějí být naši konkurenti vnímáni na trhu? 

 Jaké jsou současné cíle našich konkurentů a jak se zřejmě změní? 

 Jaké strategie mají naši konkurenti a jak jsou úspěšné? 

 Co jsou silné a slabé stránky našich konkurentů? 

 Jaké hrozby pro nás naši konkurenti představují? 

 Jaká jsou odvetná opatření od konkurentů? 

 Jak pravděpodobně budou reagovat naši konkurenti na změny způsobu našeho 

podnikání? 

 Jak vypadá konkurenční nabídka výrobků a sluţeb na trhu? 

 Jaké ceny mají naši konkurenti? 

 Na čem je zaloţen úspěch prodeje u našich konkurentů? 

 Jak konkurenti distribuují výrobky? 

 Jak konkurenti reagují na hrozby? 

 Jaké je technologické vybavení našich konkurentů? 

 Je výzkum a vývoj pro naše konkurenty důleţitý? Jak často naši konkurenti inovují 

své výrobky/sluţby?  

 Kolik investují do vývoje a výzkumu? 

 Jaké inovace či zlepšení výrobku byly konkurencí v poslední době uvedeny na trh? 

 Jaká je finanční situace našich konkurentů? 

 Jak se odlišují úspěšní konkurenti od těch méně úspěšných? 

 Co se píše o konkurenci v odborném a ekonomickém tisku u nás i ve světě? 

 Do jaké míry vyuţívají konkurenti podobné výhody a zdroje jako my?  
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Příloha č. 2 - Vývoj spotřeby pelet ve velké energetice. [11]

 

Obr. 7 – Vývoj spotřeby pelet ve velké energetice. [11] 
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33. http://www.thermona.cz 

34. http://www.viadrus.cz 

35. http://www.viessmann.cz 

36. http://www.ygnis.cz 
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