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Summary 

In the present thesis is elaborated economic assessment of heating houses 

conventional and renewable energy. The first part of the listed sources of selected theories 

of heating systems and their properties. The second part is devoted to describing the model 

house, for which heating is proposed to calculate the heat loss of the rooms and the 

calculation of the annual heat consumption to meet the thermal comfort. In the last part of 

this work is the final assessment of costs associated with the selected heating system. 
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Anotace 

 V předložené bakalářské práci je zpracováno ekonomické posouzení vytápění 

rodinných domů klasickými a obnovitelnými zdroji energie. V první části je vypsaná teorie 

zdrojů energie vybraných otopných systémů a jejich vlastností. Druhá část je věnována 

popisu modelového rodinného domu, pro který je vytápění navrhováno, výpočtům jeho 

tepelných ztrát jednotlivých místností a výpočtu roční spotřeby tepla tak, aby byla splněna 

tepelná pohoda. V poslední části této práce se nachází konečné zhodnocení nákladů 

spojené s vybranými otopnými systémy. 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje, tepelná ztráta, tepelná pohoda 
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1 ÚVOD 

V dnešní době zdražování a zvyšování daní každý člověk uvažuje, kde by mohl 

ušetřit každou korunu. Není tomu jinak ani v oblasti bydlení, spotřeby energií a 

samozřejmě vytápění rodinného domu, které je důležitým faktorem pro dosažení tepelné 

pohody ve vnitřních prostorách budovy tak, aby člověku nebyla zima ani horko. V našich 

klimatických podmínkách se vytápí 7 až 8 měsíců ročně, což je dost na to, aby majitelé 

rodinných domů přemýšleli nad tím, jak své peněžence do budoucna ulehčit změnou 

vytápěcího systému. 

Ale ne všichni majitelé domů touží po snižování nákladů na vytápění svého domu 

za každou cenu. V posledních letech se hodně mluví o pokročilejších systémech vytápění 

pomocí obnovitelných zdrojů, jako je například sluneční záření nebo geotermální energie, 

které jsou šetrné k životnímu prostření.  

Takové systémy ovšem ještě nejsou natolik rozšířené, aby si je mohl dovolit 

každý občan republiky, zejména majitelé starších rodinných domů, z důvodu vysokých 

pořizovacích nákladů. Nicméně v některých novostavbách se už tyto systémy objevují, 

nebo se jim dokonce celé stavby přizpůsobují, stejně jako celkově úsporám energií a 

ochraně životního prostředí. To je nadměrně zatěžováno především zastaralým otopným 

systémem na tuhá paliva, která jsou vzhledem k cenové dostupnosti stále hojně 

vyhledávaným palivem. 

Ministerstvo životního prostředí České republiky se snaží zvyšovat kvalitu 

ovzduší různými dotacemi, například dotací na výměnu stávajících ručně plněných kotlů 

na tuhá paliva za nové, nízkoemisní automatické kotle, které lze získat za určitých 

podmínek, aby lidem tuto změnu k lepšímu vytápění a zároveň ochraně životního prostředí 

ulehčili. 

Součástí této bakalářské práce je také vyhodnotit nejlevnější vytápění modelového 

domu, který jsme si vybrali. Náš modelový rodinný dům se nachází v Klimkovicích, 

v okrese Ostrava. Domek je orientován na západ, leží v normální krajině, poloha budovy je 

nechráněná a výpočtová venkovní teplota je -15°C. Dům má 2 obytná podlaží a zateplenou 

střechu. Pod úrovní podlahy se nachází garáž s technickým suterénem. 
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Cílem této bakalářské práce je ekonomicky posoudit vytápění tradičními a 

obnovitelnými zdroji energie. 
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2 ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ 

Každý majitel rodinného domu má možnost vybrat si, jakým způsobem bude svůj 

dům vytápět. U většiny domů převažují tradiční zdroje energie, ovšem v posledních letech 

se lidé snaží prosadit ekologické způsoby vytápění s ohledem na životní prostředí. Jednou 

z hlavních  rolí v rozhodování hrají ceny samotného paliva, které se neustále zvyšují a 

nedokážeme říct, jaká bude situace na trhu za 5 nebo 10 let.  

Dalším aspektem je pohodlnost. Při topení uhlím je třeba mít suchý sklep, počítat se 

zatápěním, přikládáním, vybíráním popela, čištěním komínu apod. Tam, kde je proveden 

rozvod zemního plynu, se dnes většinou všichni na rozvod napojují a využívají tak výhod 

této možnosti vytápění. V místech, kde není zaveden plynovod, je možno si vybrat ze dvou 

ekologických, z hlediska využitelnosti vysoce účinných a z hlediska pohodlnosti 

výhodných paliv. Je to topení elektrickou energií nebo propan-butanem, případně 

samotným propanem. Firem, které provádějí instalaci topení tímto palivem stále přibývá, 

neboť přibývá i zájemců právě o takové vytápění. [2] 

2.1 Tradiční zdroje energie 

Tradičními zdroji energie se rozumí palivo, které se používá od zrodu člověka, 

kdy se naučil rozdělávat oheň, který byl zdrojem tepla a hlavně byl důležitý při přípravě 

potravy. V té době se topilo hlavně dřevem, kterého bylo v přírodě velká spousta.  

   Ve  20.století před naším letopočtem lovci zkoušeli místo dřeva topit uhlím, které 

se místy objevovalo ve svazích koryt řek. K zdokonalení černého uhlí v podobě koksu pak 

došlo až na začátku  17. století na počátku průmyslové revoluce, kdy tento postup 

zpracování uhlí navrhnul sir Henry Platt. Dalším produktem tradičních zdrojů energie je 

zemní plyn, který roku 1831 poprvé rozsvítil lampy plynového osvětlení na londýnském 

Westminsterském mostě. Na konci 19. století po řadě vynálezů se také přišlo na to, jak 

vyrábět elektrickou energii, v té době pomocí páry v kotlích vytápěných převážně uhlím. 
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Tabulka 1: Spotřeba primárních zdrojů energie v ČR 

Druh zdroje energie % PJ 

Hnědé uhlí 53,0 958,19 

Černé uhlí 11,5 207,91 

Elektrická energie z 
vodních elektráren 14,5 262,15 

Zemní plyn 0,5 9,04 

Elektrická energie z 
jaderných elektráren 13,0 235,03 

Ostatní zdroje 
energie 7,5 135,59 

Celkem 100,0 1 807,91 
Zdroj: [1] 

2.1.1 Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí je druh méně kvalitního uhlí, používaný jako palivo. Jde o fytogenní 

kaustobiolit v nižším prouhelňovacím stádiu. Je uloženo nehluboko pod povrchem, těží se 

skrývkou a jeho těžba je poměrně levná.  

Nejčastěji používané druhy uhlí se označují jako ořech 1 až 5 (větší číslo znamená 

menší velikost). Pro představu, ořech 5 má v průměru 5 až 10 mm. Nejlevnějším druhem uhlí 

na trhu je ořech 2. Trh nabízí hnědé uhlí s různým obsahem uhlíku 32 až 80%, různou 

výhřevností 13-23 MJ/kg a množstvím vody 20 až 50%. Cena hnědého uhlí, nejlevnějšího 

typu ořech 2 se pohybuje od 2 000  do 2 600 Kč/t. [1] 

 

 

Obrázek 1: Hnědé uhlí 

 (http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%C4%9Bd%C3%A9%20uhl%C3%AD.htm) 
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2.1.2 Černé uhlí 

Černé uhlí patří mezi jedno z nejdůležitějších fosilních paliv. Na rozdíl od 

hnědého uhlí se černé uhlí těží hlavně v podzemí. Také se liší vyšší výhřevností, barvou, 

tvrdostí a také množství popela po jeho spálení. Nerostné bohatství v tuhé podobě vzniklo 

dlouhodobým procesem z odumřelých živočichů a rostlin v bažinách. V dnešní době je 

černé uhlí jedním z hlavních surovin při výrobě elektřiny a lze jej zušlechťovat na koks. [3] 

Černé uhlí obsahuje 74 - 91% uhlíku, výhřevnost 20 – 35MJ/kg a maximální 

množství vody 11,5%. Cena černého uhlí, typu ořech se pohybuje od 3 500 do 5 500 Kč/t. 

 

 

 

Obrázek 2: Černé uhlí 

 (http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/%C4%8Dern%C3%A9%20uhl%C3%AD.html) 

 

Co se spalovacích kotlů na hnědé a černé uhlí týče, v dnešní době už jsou 

převážně automatické, což znamená, že člověk naplní zásobník určitým množstvím uhlí a 

kotel si sám automaticky reguluje doplňování paliva. Ceny těchto kotlů se pohybují od 

55 000Kč do 100 000Kč podle velikosti a výkonu.  
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Obrázek 3: Automatický kotel na spalování uhlí AM24 Licotherm 

 (http://www.tema-kotle.cz/?97,am24-licotherm) 

2.1.3 Koks 

Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného 

černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem 

kyslíku při teplotách nad 1000 °C. Jako palivo pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody 

je koks povolen jako jediné tuhé palivo i v centrech měst, protože jeho spálením vzniká 

prakticky pouze CO2 a proti jiným tuhým palivům má relativně nízkou prašnost. Používá 

se i jako redukční činidlo např. ve vysoké peci. Koks z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý a má 

výhřevnost 25-30 MJ/kg. [4] 

 

 

Obrázek 4: Koks 

 (http://www.mmpaliva.cz/galleries/fotogalerie) 
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2.1.4 Zemní plyn 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. 

Jeho hlavní složkou je metan (obvykle přes 90 %) a etan (1–6 %). Nachází se v podzemí buď 

samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě 

dusíkatých hnojiv.  

Zemní plyn je bezbarvý, nejedovatý, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů 

a využívá se k vytápění, vaření a přípravě teplé vody, v elektrárnách a teplárnách. 

Prokázané zásoby zemního plynu vydrží při současné těžbě do roku 2060, celkové zásoby 

mají životnost až 200 let. ČR nemá žádná významná ložiska zemního plynu, hlavními 

dodavateli jsou Rusko a Norsko. Zemní plyn je ekologické palivo, při jehož spalování 

vzniká ve srovnání s uhlím nebo s kapalnými palivy daleko méně škodlivin. Přes masivní 

podporu plynofikace v ČR nezaujímá zemní plyn, na rozdíl od jiných zemí EU, v tuzemské 

bilanci energetických zdrojů tak významnou pozici. V ČR využívá zemního plynu zhruba 

2,5 milionů domácností, z toho více než 1 milion k individuálnímu vytápění. Výhřevnost 

zemního plynu je 9,31kWh/m
3
. [5] 

 

 

Obrázek 5: Hoření zemního plynu 

 (http://www.r1lyra.cz/5468-zemni-plyn-zdrazi) 
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2.1.5 Elektrická energie 

Elektřina, jako tepelný zdroj pro vytápění, je z hlediska nároků na výrobu 

nejnáročnější. Není tedy překvapivé, že je to nejdražší zdroj energie. K celkovému zlepšení 

nevede ani fakt, že mezi cenou energie, cenou topidla a komfortem obsluhy, se oproti 

ostatním zdrojům nejsnáze mění v tepelnou energii. Z hlediska komfortu obsluhy, mohou 

být otopná zařízení u tohoto zdroje malá, výkon se snadno reguluje a při reprodukci 

energie se neuvolňují žádné zplodiny. Elektřina je zkrátka dostupná všude.[7] 

2.2 Obnovitelné zdroje energie 

Často používané sousloví obnovitelný zdroj energie někdy vede k nejasnostem 

v důsledku možného dvojího chápání zmíněné vazby „zdroj energie“. Chápeme-li totiž 

zdroj energie jako její určitou kvantitativně stanovenou zásobu, je pouze vyčerpatelný, a ve 

své původní podobě může být obnoven. Zdroj energie je tedy z logického hlediska 

neobnovitelný. Pojem obnovitelný zdroj energie je obdobný např. pojmu vodní pramen, 

který stále vytéká, ale činí tak na úkor skutečného zdroje (např. zásobníku vody, který již 

není samovolně doplňován). Vzhledem k této dvojakosti výkladu slovní vazby obnovitelný 

zdroj energie se v odborné literatuře dává přednost termínu obnovitelná energie a slovo 

zdroj se vypouští. Tato kombinace slov, založená na zákonu zachování energie, je 

jednoznačná a přibližuje se k přesnější fyzikální terminologii. Nejde ovšem o zásadní 

zmatení pojmů a z obsahového hlediska je většinou zcela jasné, oč jde.[1]  

Obnovitelné zdroje energie jsou takové přírodní energetické zdroje, které mají 

schopnost alespoň částečné anebo úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří 

především sluneční, větrná a vodní energie a tzv. biomasa. Mezi méně časté obnovitelné 

zdroje, které lze využít pouze v některých částech světa, řadíme také energii mořského 

přílivu a geotermální energii, což je energie pocházející z nitra Země.[6]  
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Tabulka 2: Energetický potenciál obnovitelných zdrojů energie v ČR 

Druh zdroje energie kt OErok
-1 PJrok

-1 

Sluneční energie 56 2,35 

Větrná energie 25 1,05 

Biomasa 3 100 130,00 

Geotermální energie 1 400 59,00 

Malé vodní elektrárny 12 200 511,00 

Celkem 16 781 703,40 

Zdroj: [1] 

2.2.1 Biomasa 

Za biomasu je v užším pojetí považována organická hmota rostlinného původu 

získaná na bázi fotosyntetické konverze sluneční energie. Pro naše účely se jeví vhodnější 

definice biomasy jako substance biologického původu, která zahrnuje rostlinnou biomasu 

pěstovanou na půdě, hydroponicky nebo ve vodě, živočišnou biomasu, vedlejší organické 

produkty a organické odpady. Biomasa využívaná k energetickým účelům je buď záměrně 

získávána jako výsledek výrobní činnosti nebo jde o využití odpadů ze zemědělské, 

potravinářské a lesní výroby, průmyslové výroby, z komunálního hospodářství, z údržby a 

péče o krajinu. Stojí za připomínku, že celý proces využití biomasy k energetickým účelům 

musí odpovídat obecně platné právní a technické legislativě i lokálně platným opatřením a 

rozhodnutím správních orgánů. 

  Všude ve světě je do biomasy určené k energetickému využití vkládána naděje, 

že se stane alternativním obnovitelným energetickým zdrojem a v budoucnosti nahradí 

podstatnou část mizejících neobnovitelných klasických zdrojů energie (uhlí, ropné 

produkty, zemní plyn).  

Odhadovaná roční celosvětová produkce energeticky využitelné biomasy 

převyšuje téměř desetkrát svým energetickým potenciálem roční objem světové produkce 

ropy a zemního plynu. Přesto je podíl obnovitelných zdrojů energie, kam biomasa patří, na 

celkové spotřebě energie poměrně malý. Průměrný podíl všech obnovitelných zdrojů 

kolem 5% má například patnáct zemí EU, přičemž špičkových hodnot ve využití pouze 

biomasy dosahují nově asociované země Švédsko, Finsko a Rakousko, dále Portugalsko, 



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  10 

Německo, Belgie, Dánsko atd. Situace ve využití obnovitelných zdrojů energie v České 

republice koresponduje se světovým průměrem. Jejich podíl na celkové energetické 

spotřebě se odhaduje na 2 až 2,5% primárních zdrojů energie. Teoretický potenciál 

obnovitelných zdrojů energie se pohybuje kolem 40% celkové spotřeby primárních zdrojů 

energie, a je tudíž využíván pouze na přibližně 6,5%.[1] 

 

 

Obrázek 6: Zdroje biomasy 

 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa) 

2.2.2 Geotermální energie  

Princip tepelného čerpadla byl popsán již v minulém století anglickým fyzikem 

lordem Kelvinem. Tepelná čerpadla umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět 

na vyšší teplotní hladinu a předávat je pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové 

vody. 

O využitelnosti tepelné energie rozhoduje kromě jejího množství zejména teplota 

látky, na niž je tato energie vázána. Voda, vzduch, půda i lidská činnost jsou zdrojem 

nesmírného množství tepla. Ačkoli má teplonosná látka o něco vyšší teplotu než okolí, 

není přímé využití tohoto tepla možné. Má-li se toto teplo využít, je zapotřebí převést je na 
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vyšší teplotu. Tak, jako vodní čerpadlo přečerpává vodu z nižší hladiny na hladinu vyšší, 

tepelné čerpadlo totéž dělá s teplem. 

Zařízení pracuje obdobně, jako obyčejná domácí chladnička. Jde o chladící 

zařízení, které je primárně určeno k produkci tepla, nikoliv ke chlazení. Výměníkem tepla 

na své zadní straně chladnička hřeje, vytápí naši kuchyni. Zbavuje se tak tepla, které 

převedla z nižší hladiny (+5 až +10C) na hladinu vyšší (asi +30C na povrchu tepelného 

výměníku). Tepelné čerpadlo místo potravin ochlazuje jiný zdroj tepla, například vzduch 

v okolí domu, podzemní vodu (v hlubinných vrtech), povrchovou vodu (v řece, rybníku), 

půdu na zahradě nebo v okolí domu. 

Možnosti získávání tepla jsou z okolního vzduchu, z odpadního vzduchu, 

z povrchových vod, z půdy, z podzemní vody a z odpadního tepla z technické výroby.[1] 

 

 

Obrázek 7: Princip tepelného čerpadla 

(http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-prostredi-geotermalni-

energie-tepelna-cerpadla) 

 

Činnost tepelného čerpadla je založena na pochodech spojených se změnou 

skupenství v závislosti na tlaku pracovní látky, jež se nazývá chladivo. Ve výparníku 

chladivo za nízkého tlaku a teploty odnímá teplo ochlazované látce, dochází k varu a 
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kapalné chladivo přiváděné do výparníku se postupně mění v páru. Páry chladiva jsou 

z výparníku odsávány, stlačeny na kondenzační tlak a v kondenzátoru předávají 

kondenzační teplo ohřívané látce a mění své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je po 

snížení tlaku přiváděno zpět do výparníku, kde doplňuje vypařené chladivo. Tím je oběh 

uzavřen (viz obr. 7.)[1] 

 

 

Obrázek 8: Geotermální čerpadlo 

 (http://www.topeni-topenari.eu/topeni/topidla-alternativni/tepelna-cerpadla.php) 

2.2.3 Fotovoltaická energie 

Elektrickou energii lze získat ze sluneční energie různými způsoby, přímo i 

nepřímo. 

Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce 

působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Tento jev může nastat v některých 

polovodičích (např. v křemíku, germaniu, sirníku kadmia aj.). Fotovoltaický článek je 

tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i polykrystalický 

materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např. boru), z 

druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu). Když na destičku dopadnou fotony, 

záporné elektrony se uvolňují a zbývají kladně nabité "díry". Přiložíme-li na obě strany 

destičky elektrody a spojíme je vodičem, začne protékat elektrický proud. Jeden cm
2
 dává 

proud okolo 12 mW (miliwattů). Jeden m
2
 slunečních článků může dát v letní poledne až 
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150 W stejnosměrného proudu. Sluneční články se zapojují bud' za sebou, abychom 

dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V), nebo vedle sebe tak, abychom 

získali větší proud. Spojením mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká sluneční panel. 

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. V 

ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická 

přeměna spočívá na tzv. Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých drátů vzniká 

elektrický proud, pokud jejich spoje mají různou teplotu). Jednoduché zařízení ze dvou 

různých drátů spojených na koncích se nazývá termoelektrický článek. Jeho účinnost závisí 

na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou dráty vyrobeny, a na rozdílu teplot mezi teplým a 

studeným spojem. Větší množství termoelektrických článků vhodně spojených se nazývá 

termoelektrický generátor.[10] 

 

 

Obrázek 9: Síťový provoz fotovoltaické elektrárny 

 (http://www.brana-bydleni.cz/solarni-panely/) 

3 STANOVENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT PRO MODELOVÝ DŮM 

Před navržením jakéhokoli otopného systému se počítají tepelné ztráty vytápěné 

budovy. Jde o zjištění množství tepla, které v zimním období uniká z budovy prostupem 

přes obvodové zdi, střechu, podlahu a dále netěsností oken a dveří. Toto množství tepla 

musí dodávat vytápěcí systém do jednotlivých místností, aby v nich byla určitá teplota.[1] 
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3.1 Popis rodinného domu 

Rodinný dům se nachází v Klimkovicích, v okrese Ostrava. Domek je orientován 

na západ, leží v normální krajině, poloha budovy je nechráněná a výpočtová venkovní teplota 

je -15°C. Dům má 2 obytná podlaží a zateplenou střechu. Pod úrovní podlahy se nachází garáž 

a technický suterén.  

Sklep  slouží jako garáž a technický suterén, kde je umístěn plynový kotel. Podlaha i 

stěny jsou odizolovány proti vlhkosti vodorovnou i svislou izolací asfaltovými pásy, která je 

chráněna betonovým potěrem na podlaze o tloušťce 10cm a na svislých stěnách cihelnou 

přizdívkou s omítkou s cementovou maltou. Sklep je odvodněn.  

V prvním nadzemním patře se nachází zádveří, chodba, schodiště, prádelna, kuchyň, 

jídelna, obývací pokoj, ložnice koupelna, WC. V druhém podlaží se nachází schodiště, chodba, 

3 pokoje a koupelna+WC.  

Obvodové zdivo je na betonových základech spodní stavby, vyzděno z tvárnic 

POROTHERM a síle zdiva 44 cm. Vnitřní nosné zdivo je z téhož materiálu. Příčky jsou 

z dutých pálených cihel. Překlady nad okny a dveřmi i celá konstrukce stropu jsou z prvku 

POROTHERM. Po obvodu nad okenními překlady probíhá železobetonový věnec, který je 

v úrovni montovaného stropu. 

Druhé nadzemní podlaží má charakter částečného podkroví. Podhledy stropů 

v místnostech z části kopírují sklon střechy. Z hlediska protipožární ochrany je pro podhled 

použito sádrokartonu, vyhovujícího požární odolnosti výrobce KNAUF. 

Všechna okna na rodinném domě jsou plastová, dveře typizované až na dveře 

vchodové, do obývacího pokoje a z kuchyně na terasu, které jsou vyrobeny jako atypické 

s prosklením se zvětšeným tepelným odporem. 

Vytápění je teplovodní v podlaze, rozvodem v hadicích. Ty jsou napojeny na plynový 

kotel ve sklepní místnosti. 

Plány našeho modelového rodinného domu naleznete v příloze. 
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Obrázek 10: Modelový rodinný dům – pohledy ze světových stran 

4 VZTAHY PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

Vztahy byly citovány z normy ČSN EN12831. 

4.1 Celková tepelná ztráta 

                   (1) 

      - tepelné ztráty prostupem tepla vytápěného prostoru (i)ve W 

      - tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru (i)ve W 
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4.2 Tepelné ztráty prostupem tepla 

                                                   (2) 

       - měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí  

  (e) přes obvodový plášť budovy ve W/K 

       - měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí  

   (e) přes nevytápěný prostor (u) ve W/K 

      - měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) ve W/K 

      - tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do vedlejších vytápěných prostor(j) 

 s výrazně odlišnou teplotou, tj. přilehlé části budovy ve W/K 

       - vnitřní návrhová teplota vytápěného prostoru (i) v °C 

  - venkovní teplota lokality (e) v °C – v našem případě byla vzhledem k poloze  

domu zvolena teplota -15, která vychází z  průměrné teploty pěti po sobě 

následujících nejchladnějších dní. 

4.2.1 Měrná tepelná ztráta HT,ie  

Výpočet je platný pro všechny prvky budovy a lineární tepelné mosty oddělující 

vytápěný prostor od venkovního prostředí, jako jsou stěny, podlaha, strop, střecha, dveře, 

okna. 

                         (3) 

   - plocha konstrukce budovy v    

   - korekční činitel zahrnující klimatické vlivy, odlišnou izolaci, nasákavost,  

 rychlost větru a teplotu. Běžně je 1,0 

                         

   - součinitel prostupu tepla konstrukce ve W/  .K 
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      - podle ČSN EN ISO 730540-4  

 0,02 konstrukce téměř bez tepelných mostů (projektový předpoklad)  

 0,05 konstrukce s mírnými tepelnými mosty  

 0,10 konstrukce s běžnými tepelnými mosty (dříve standardní) 

   
 

  
 

    - tepelný odpor konstrukce [      ] 

               

   -  tepelný odpor jednotlivých vrstev          

    - tepelný odpor při přestupu tepla z vnitřního prostředí do konstrukce  

 [      ] 

    - tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do vnějšího prostředí [      ] 

   
  

  
 

   - tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

   - výpočtová tepelná vodivost materiálu z tabulek normy 73 0540-4 nebo z  

firemních podkladů [W/mK] 

4.2.2 Měrná tepelná ztráta HT,iue  

Pokud je nevytápěný prostor (u) mezi vytápěným prostorem (i) a venkovním 

prostředím (e), počítá se měrná tepelná ztráta HT,iue z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí podle 

                                (4) 

   - je redukční činitel teploty zahrnující rozdíl mezi teplotou nevytápěného  

 prostoru a teplotou venkovního prostředí 
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Měrná tepelná ztráta HT,ig  

Hodnota tepelné ztráty přes podlahu a suterénní stěny v kontaktu se zeminou 

závisí na několika faktorech. Obsahují plochu a obvod podlahy, hloubku podlahy a tepelné 

vlastnosti podlahy. 

                                       

     - korekční činitel zahrnující vliv ročního kolísání venkovní teploty = 1,45 

     
           

         
  

    - plocha konstrukce budovy v    

          - ekvivalentní součinitel prvku (k) ve [      ] 

       - korekční činitel zahrnující vliv podzemní vody 

4.2.3 Měrná tepelná ztráta HT,ij  

Měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do sousedního vytápěného prostoru 

(j) se vypočítá podle 

                              (5) 

    - je činitel teplotní redukce zahrnující rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru 

a venkovní teplotou 

     
         

         
 

     - plocha konstrukce budovy v    

     - součinitel prostupu tepla konstrukce ve W/  .K 

     - teplota vedlejšího vytápěného prostoru ve °C 
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4.3 Tepelné ztráty větráním 

                                 (6) 

     - měrná tepelná ztráta větráním ve W/K 

                  

    - množství vzduchu přiváděného do místnosti  

(  . c = 1224 pro Vi v   /s nebo   . c = 0,34 pro Vi v m
3
/h ) 

Hodnota Vi se určí z maximální hodnoty Vinf,i a Vmin,i 

Infiltrace přes obálku budovy Vinf,i se určí ze vztahu 

                        [ 
   ] 

   - objem vytápěného prostoru počítaný z vnitřních rozměrů v    

     - výměna vzduchu při tlaku 50 Pa mezi vnitřním prostorem a vnějším  

 prostředím 

   - koeficient chránění budovy 

    - korekční činitel výšky, který zahrnuje nárůst rychlosti větru s výškou prostoru  

 nad terénem 

Hygienické minimum Vmin,i se určí ze vztahu 

                       

      - je minimální výměna vzduchu     
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4.4 Celková tepelná ztráta 

 Před výběrem určitého otopného systému pro daný rodinný dům je potřeba 

nejprve vypočíst celkovou tepelnou ztrátu ze vztahu (1). Výsledky se nacházejí v tabulce č. 

3, kde máme také tepelnou ztrátu jednotlivých místností. 

 

Tabulka 3: Celková tepelná ztráta rodinného domu 

  
Podlaží Název místnosti 

Tepelná ztráta 
[W] 

1. 0.NP Předsíň 800 

2. 0.NP Garáž 1 000 

3. 0.NP Tech. suterén 600 

4. 1.NP Předsíň 1 266 

5. 1.NP Hala 1200 

6. 1.NP Kuchyň 813 

7. 1.NP Jídelna 1 000 

8. 1.NP Obývací pokoj 1500 

9. 1.NP Ložnice 1 565 

10. 1.NP Koupelna 700 

11. 1.NP WC 300 

12. 1.NP Prádelna 700 

13. 2.NP Chodba 1 291 

14. 2.NP Koupelna 1 500 

15. 2.NP Pokoj 1 1 624 

16. 2.NP Pokoj 2 878 

17. 2.NP Pokoj 3 1 076 

Celkem 16 547 
Zdroj: Vlastní zdroj 

 Hodnoty tepelných ztrát rodinného domu vypočteny v tabulce č.3 jsou graficky 

znázorněny v grafu č.1. 
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Graf 1: Tepelná ztráta pro jednotlivé místnosti 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

 

Po vložení výsledků tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti do grafu můžeme 

pozorovat místnosti zbarvené do červena, což znamená, že v těchto místnostech je tepelná 

ztráta největší. Za důsledek považujeme orientaci většinu těchto místností na sever. 

Obývací pokoj je sice orientován na jih, ovšem obsahuje větší množství oken, čímž 

dochází k velké tepelné ztrátě větráním. Předsíň je orientovaná na západ, jenže obsahuje 

v konstrukci velkou skleněnou plochu, kvůli které také dochází k tepelné ztrátě větráním. 

4.5 Vztahy pro výpočet roční spotřeby tepla 

       
 

     

 
       

        
                     (7) 
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    - celková tepelná ztráta [W] 

    - vnitřní návrhová teplota vytápěného prostoru [°C] 

    - venkovní výpočtová teplota [°C] 

           

    - nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

    - snížení teploty v místnosti během dne, respektive noci 

    - zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu 

              

 d – délka otopného období [dny] 

      - průměrná venkovní teplota během otopného období [C] 

 Postup výpočtu roční spotřeby tepla jsou uvedeny v příloze č.1 

5 POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PŘI POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ 

VYTÁPĚCÍCH SYSTÉMŮ 

Náš modelový rodinný dům je vytápěn zemním plynem. Výpočtová roční potřeba 

tepla je 116,8GJ=32,4MW/h, která je vypočtena pomocí vztahu (7). Výpočet se nachází 

v příloze 1. Díky vypočtení roční spotřeby plynu se s ohledem na náklady za rok 

dostaneme na cenu 61 324Kč. Informace o nákladech na ostatní paliva vzhledem k naší 

potřebě vyčtete z tabulky č.4. a z následujícího grafu. K výpočtu byl použit internetový 

program.[8] 
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Porovnání nákladů na vytápění za rok 

5.1 Náklady na paliva 

Informace o nákladech na paliva byly nalezeny na internetové stránce[9] Ceny 

paliv jsou k roku 2012. Ovšem každý rok nastává k růstu cen za tyto paliva. 

Tabulka 4: Porovnání nákladů  při použití různých druhů vytápěcích systémů 

Palivo 
Cena tepla 

Kč/GJ 
Cena Kč/rok 

Hnědé uhlí 201 23 281 

Černé uhlí 260 30 026 

Koks 386 44 664 

Zemní plyn 530 61 324 

Elektrická energie 782 90 449 

Biomasa 325 29 301 

Geotermální energie 278 32 089 
Zdroj: [8] 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že nejdražším palivem pro vytápění modelového domu by 

bylo vytápění elektrickou energií, za kterou bychom zaplatili 90 449Kč. Použitý zemní plyn 

Graf 2: Porovnání nákladů na vytápění při použití různých druhů vytápěcích systémů 

Zdroj: [8] 
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Náklady na pořízení kotlů   

je na druhém místě a nejlevnější vytápění by bylo pomocí hnědého uhlí, za které bychom 

ročně zaplatili 23 281Kč a tím v naší situaci ušetřili 38% nákladů na palivo. 

5.2 Náklady na pořízení kotlů 

Na základě hledání na internetu jsem došel k následujícímu grafu nákladů na 

pořízení kotlů našich vytápěcích systémů, které porovnáváme. Tyto klasické kotle jsou 

běžně dostupné v každém obchodě zaměřeném na vytápění rodinných domů. 

 

 

 V grafu číslo 3 máme zobrazeny náklady na pořízení kotlů našich systémů 

vytápění, které porovnáváme. Nejvíce nákladné je tepelné čerpadlo, které by nás stálo  

okolo 350 000Kč. Nejméně nákladný je pak kotel na zemní plyn, který se pohybuje kolem 

20 000Kč. 

Graf 3: Náklady na pořízení kotlů 

Zdroj: [11][12][13][14][15] 
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Tabulka 5: Náklady na různé druhy otopných systémů 

 

 

 

 

Zdroj: [8] 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem mé bakalářské práce bylo porovnat náklady na vytápění rodinného 

domu tradičními a obnovitelnými zdroji energie. Paliva na vybrané otopné systémy jsou 

popsaná a obrázky doložená v první teoretické části práce.  

Pro praktickou ukázku jsem si vybral modelový rodinný dům, kterému jsem 

vypočítal prostupnost tepla jednotlivých místností, která v součtu činí 16 547W a díky 

kterému jsme mohli navrhnout nejefektivnější variantu vytápění. Dále jsem také vypočítal 

roční spotřebu tepla tak, aby byla uvnitř domu dosáhnuta tepelná pohoda. Výsledkem 

výpočtu roční spotřeby tepla je 116,8GJ=32,4MW/h. 

Můj vybraný modelový dům se nachází v Klimkovicích v okresu Ostrava. Domek 

je orientován na západ, leží v normální krajině, poloha budovy je nechráněná a výpočtová 

venkovní teplota je -15°C. Dům má 2 obytná podlaží a zateplenou střechu. Pod úrovní podlahy 

se nachází garáž a technický suterén. 

 Podle výpočtu roční spotřeby tepla a zjištěných cen jednotlivých paliv jsem zjistil, 

že nejvíce finančně náročné je vytápění elektrickou energií, díky které by majitel zaplatil 

za rok 90 449Kč. Ovšem s  tímto způsobem vytápění není téměř žádná starost. Jde jen o 

nastavení termostatu na požadovanou teplotu. Na druhou stranu jako nejlevnější palivo mi 

vyšlo hnědé uhlí, za které bychom ročně zaplatili 23 281Kč. Jenže s tímto otopným 

systémem nastávají starosti s ohledem na suché uskladnění zásoby paliva a také jsou nutné 

občasné návštěvy kotelny z důvodu naplnění zásobníku dnes už vyhledávanějšího 

automatického kotle. Graficky znázorněné výsledky naleznete v grafu č. 2. 

 Další důležitou součástí výběru otopného systému je pořizovací cena kotlů 

vybraných otopných systémů. Podle zjištěných informací v internetových obchodech 

zaměřené na vytápění domů jsem zjistil, že nejdražším kotlem na vytápění je geotermální 

čerpadlo, které se pořizuje v rozmezí od 300 000Kč do 400 000Kč. Nejlevnějším kotlem 

byl zjištěn kotel plynový, který stojí od 50 000 do 100 000Kč. Grafické posouzení 

pořizovacích cen kotlů otopných systémů naleznete v grafu č. 3. 
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 Při výběru otopného systému si majitel musí uvědomit své prostorové možnosti 

s ohledem na uskladnění paliva, pohodlnost a hlavně finanční možnosti, které jsou jedním 

z hlavních důvodů při výběru. Movitější majitelé, kterým nedělá problém vyšší pořizovací 

cena otopného systému bych doporučil tepelné čerpadlo, kterým by nezatěžovali životní 

prostředí a roční náklady nejsou tak obrovské, jako například za elektrickou energii. Méně 

movitý majitelům domu bych doporučil otopný systém na biomasu. Pořizovací náklady 

jsou sice asi o 10 000Kč vyšší, ovšem roční provozní náklady na palivo jsou srovnatelné 

s černým uhlím a navíc by díky biomase šetřili životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  28 

Seznam použitých zdrojů 

[1]  Cenka, M. at al. Obnovitelné zdroje energie. Praha:FCC PUBLIC, 2001 ISBN 80-

901985-8-9 

[2]  DUFKA, J. Vytápění domů a bytů. Praha: Grada Publishing, 1997. 112 s. ISBN 80-

7169-401-0 

 [3]  Černé uhlí [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW:  

http://www.cerneuhli.cz/ 

[4]  Koks [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

   http://encyklopedie.divoch.info/cs/Koks 

[5]  Zemní plyn [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

http://energetika.tzb-info.cz/zemni-plyn 

[6]  Obnovitelné zdroje energie [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

http://www.cenyenergie.cz/obnovitelne-zdroje-energie-oze.dic 

 [7]  Elektřina [online] [2012-04-20]. Dostupná na: WWW: 

 http://www.vytapeni-rodinnych-domu.cz/elektrina 

[8] Porovnání nákladů při použití různých druhů vytápěcích systémů [online].  

[2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-

podle-druhu-paliva 

 [10]  Fotovoltaická energie [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

http://www.alternativni-zdroje.cz/slunecni-solarni-elektrarny.htm 

[11] Automatické kotle na tuhá paliva [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

http://www.kotlegolem.cz/automaticke-kotle 

[12] Plynové kotle [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW: 

http://www.gas.cz/category/plynove-kotle:17/ 

[13] Kotle na biomasu [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW:  

http://www.ekologicke-kotle.cz/ekologicke-kotle/eshop/10-1-Kotle-pro-spalovani-

biomasy 



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  29 

[14] Tepelná čerpadla [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW:    

http://www.tepelnacerpadla-cz.eu/eshop/tepelna-cerpadla 

[15] Fotovoltaika  [online]. [2012-04-20]. Dostupné na: WWW:     

 http://fotovoltaika-material.cz/cenik 

  



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  30 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Hnědé uhlí ....................................................................................................... 4 

Obrázek 2: Černé uhlí ....................................................................................................... 5 

Obrázek 3: Automatický kotel na spalování uhlí AM24 Licotherm ..................................... 6 

Obrázek 4: Koks ................................................................................................................ 6 

Obrázek 5: Hoření zemního plynu...................................................................................... 7 

Obrázek 6: Zdroje biomasy .............................................................................................. 10 

Obrázek 7: Princip tepelného čerpadla ............................................................................ 11 

Obrázek 8: Geotermální čerpadlo .................................................................................... 12 

Obrázek 9: Síťový provoz fotovoltaické elektrárny ........................................................... 13 

Obrázek 10: Modelový rodinný dům – pohledy ze světových stran ................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

  



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  31 

Seznam tabulek a grafů 

Tabulka 1: Spotřeba primárních zdrojů energie v ČR ........................................................ 4 

Tabulka 2: Energetický potenciál obnovitelných zdrojů energie v ČR ................................ 9 

Tabulka 3: Celková tepelná ztráta rodinného domu ......................................................... 20 

Tabulka 4: Náklady na různé druhy otopných systémů ..................................................... 25 

Tabulka 5: Porovnání nákladů  při použití různých druhů vytápěcích systémů ................. 23 

 

Graf 1: Tepelná ztráta pro jednotlivé místnosti ................................................................ 21 

Graf 2: Porovnání nákladů na vytápění při použití různých druhů vytápěcích systémů ..... 23 

Graf 3: Náklady na pořízení kotlů .................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

  

file:///E:/Davča/Škola/VŠB/Bakalářka/Bakalářka.docx%23_Toc323112186
file:///E:/Davča/Škola/VŠB/Bakalářka/Bakalářka.docx%23_Toc323112187


David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  32 

Seznam příloh 

Příloha 1: Výpočet roční spotřeby tepla 

Příloha 2: Půdorys 1. podlaží modelového domu 

Příloha 2: Půdorys 2. podlaží modelového domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  33 

Přílohy 

Příloha 1: Výpočet roční spotřeby tepla 

       
 

 
 
  

 

 
       

        
          

     

      
 
              

       
         

             
     

   
         

 

Příloha 2: Půdorys 1. podlaží modelového domu 

 

 

 

 



David Čáň: Ekonomické posouzení vytápění rodinných domu tradičními a obnovitelnými 

zdroji energie 

 

 

2012  34 
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