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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami 

či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje 

především obecné informace o jednotlivých způsobech vytápění. Druhá část je již praktická, 

kde jsou získané znalosti využity při návrhu tepelného zdroje pro konkrétní rodinný dům. 

V závěru práce jsou jednotlivé návrhy náležitě vyhodnoceny, porovnány a je vybrán vhodný 

zdroj, který by bylo možné pořídit při případné změně stávajícího tepelného zdroje 

v budoucnu. 

 
Klíčová slova 

Vytápění, zdroje tepla, kotel, tepelné čerpadlo, solární systém, rodinný dům 

 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with heating sources for family houses. Their advantages and 

disadvantages and issues with heat sources selection. The first part of the thesis contains basic 

information about methods of heating. The second part is already practical, where are used 

knowledge with heat source design for specific family house. In the end of the thesis are heat 

source designs evaluated, compared and a heat source is selected. This heat source would be 

possible to buy, if is there some possible change for current existing heating source in future. 
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1 ÚVOD 
Již od pravěku lidé vyžadovali určitý tepelný komfort. V té době především z důvodu 

přežití zimního období. V dnešní době u vytápění nejde jen o přečkání zimy, ale o vytvoření 

určité tepelné pohody. To je stav prostředí, kde je nám příjemně, dokážeme zde relaxovat 

a podávat co nejlepší výkony jak z fyzické stránky, tak i z psychické. Docílit tohoto stavu je 

problematické, protože nejde jen o teplotu v místnostech, ale i o vlhkost a s tím spojené 

pravidelné větrání. Abychom tohoto docílili, potřebujeme vhodnou celou otopnou soustavu. 

Jedná se především o zdroj tepla, který je nejdůležitější součástí celé soustavy. Dále také 

o potrubní systém, který bude teplo rozvádět a v neposlední řadě o otopná tělesa, která nám 

budou teplo v jednotlivých místnostech předávat. K docílení optimální vlhkosti 

a pravidelného větrání nám může napomoci pořízení rekuperační jednotky. 

Samotný výběr vhodného zdroje tepla není jednoduchý, protože každý člověk klade 

důležitost na jiné aspekty. Někdo preferuje především nízkou pořizovací cenu nebo následné 

náklady na vytápění. Dalšího zajímá hlavně dopad na životní prostředí, či částečná nezávislost 

na dodavatelích energií nebo komfort a v podstatě nulová přítomnost obsluhy. Dále je důležité 

si uvědomit, že každý dům je jiný, jak tepelnými ztrátami, tak konstrukcí nebo například jeho 

polohou. A z těchto důvodů zdroj vytápění, který vyhovuje v jednom domě nemusí vyhovovat 

v jiném.   

Cílem této bakalářské práce je provést rešerši dostupných technologií sloužících 

k vytápění a následně provést návrhy zdrojů tepla pro konkrétní rodinný dům. Na závěr ze 

získaných informací o vytápění a preferencí majitelů domu vybrat zdroj tepla z provedených 

návrhů, kterým by bylo vhodné nahradit stávající zdroj v budoucnu. 
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2 OTOPNÁ SOUSTAVA 
Otopná soustava je souhrn zařízení, která umožňují výrobu, rozvod a odevzdání tepla do 

vytápěné místnosti. Skládá se ze zdroje tepla, mezi které patří tepelná čerpadla, kotle, krby, 

kamna a solární systémy. Dále obsahuje rozvodovou síť potrubí, kterou se teplo dostává do 

otopných těles a ty jsou poslední důležitou částí celé soustavy. Trubky, které rozvádějí teplo 

se vyrábí nejčastěji z oceli, plastu nebo mědi a celý potrubní systém je obvykle pouze 

z jednoho materiálu. [1][2][3] 

 

Obrázek 1 Schéma otopné soustavy [1] 

2.1 Dělení otopných soustav  

Otopné soustavy lze dělit dle různých kritérií. Primární dělení je podle teplonosné látky. 

Teplonosnou látkou v soustavách u rodinných domů může být voda nebo vzduch. Soustavy 

s vodou se dělí dle její teploty na nízkoteplotní, teplovodní a horkovodní. Nízkoteplotní mají 

teplotu vody do 65 °C. Teplovodní soustavy jsou nejvíce využívané. Mezi jejich hlavní 

výhody patří velká kapacita a jednoduchá regulace. Maximální teplota vody dosahuje 115 °C. 

Horkovodním systémem proudí voda o teplotě vyšší než 115 °C a příliš se nevyužívá 

k vytápění rodinných a bytových domů, ale spíš pro dálkové přenosy tepla. Teplovzdušná 

otopná soustava obsahuje vzduch o nízkých pracovních teplotách a využívá se hojně 

u nízkoenergetických domů, protože je možné propojit vytápění s nuceným větráním 

a dosáhnout znatelných úspor. [2] 

Další rozdělení je dle způsobu proudění teplonosné látky na přirozený nebo nucený 

oběh. Podstata přirozeného proudění závisí na rozdílu hustot mezi topnou a vratnou vodou. 

Důležitý je i výškový rozdíl mezi zdrojem tepla a otopnými tělesy. Tento typ soustavy je 

vhodný pro rodinné domy a výhodou je nezávislost na dodávce elektrické energie, nenáročná 

a jednoduchá obsluha. Za nevýhody se považuje větší průměr trubek a delší doba roztápění 

otopných těles. Nucený oběh je mnohem rozšířenější, jelikož je ho možné využívat i pro 

rozlehlé objekty, tzn. není nutné dosáhnout výškového rozdílu od tepelného zdroje. Dalšími 

výhodami jsou efektivita, rychlý zátop a menší průměr trubek. Nevýhodou je závislost na 

elektrické energii díky čerpadlu, které vodu rozvádí a jeho případná hlučnost při provozu. 

[1][4] 

2.2 Otopná tělesa 

K vytápění se využívají otopná tělesa, která se v místnosti umisťují primárně na nejvíce 

ochlazovanou plochu. Obvykle je taková plocha vnější obvodová stěna a pokud obsahuje 

okno, tak se těleso umístí pod něj nebo do jeho blízkosti. Samotné otopné těleso předává teplo 

do prostoru sáláním, vedením a konvekcí. Sdílení tepla probíhá vždy všemi způsoby a jejich 

poměr závisí na jeho konstrukci. [4] 
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2.2.1 Desková 

Vyrábějí se z lisovaných ocelových plechů svařených dohromady. Deskové otopné 

těleso se skládá ze dvou plechů, mezi kterými proudí voda. Těchto plechů může být za sebou 

i více. Vyrábějí se jako jednořadé, dvouřadé i třířadé. Rozměry, tvar, barva a výkon jsou 

velice individuální. Na trhu je spousta typů, které uspokojí i náročné zákazníky. V poslední 

době získávají na oblibě, protože se jich tvar snadno přizpůsobí místnosti a také obsahují 

málo vody a tím umožňují rychlé vytápění. [3][4] 

 

Obrázek 2 Deskové otopné těleso [5] 

2.2.2 Článková  

Článkové otopné těleso neboli lidově radiátor je typický tím, že je složen z jednotlivých 

článků spojených závitovými vsuvkami. Vyrábějí se z hliníku, šedé litiny a ocelového plechu. 

Všechny materiály jsou vhodné pro teplovodní soustavy. Tělesa z hliníku se vyrábějí jako 

odlitek a jsou velmi vzhledné. Díky vysoké tepelné vodivosti hliníku snáze vytápí. Jejich 

hlavní nevýhodou je vysoká cena. Tělesa ze šedé litiny se vyznačují nejdelší životností a to až 

50 let. Oproti tomu ocelová článková tělesa jsou nejlevnější variantou. Jejich životnost je 

o poznání nižší a to okolo 18 let. [3][4] 

 

Obrázek 3 Článkové otopné těleso [6] 
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2.2.3 Trubková 

Trubková tělesa jsou tvořena soustavou svařených svislých nebo vodorovných trubek 

do různých tvarů a rozměrů. Vyrábějí se obvykle z oceli nebo mědi. Typickým příkladem je 

tzv. „koupelnový žebřík“. Mohou být připojena na teplovodní oběh nebo vytápět pomocí 

elektřiny. Lze je opatřit i kombinovaným vytápěním, které je vhodné především pro letní 

provoz. [3][4] 

 

Obrázek 4 Moderní koupelnový žebřík [7] 

2.2.4 Konvektory  

Konvektory jsou speciální trubková tělesa z měděných trubek. Jsou dva typy: podlahové 

a povrchové. Povrchové se oproti ostatním typům otopných těles nezavěšují na stěnu, ale jsou 

připevněny trubkami k podlaze. Podlahové nalezneme přímo v podlaze a jsou překryté 

mřížkou z různého materiálu, aby se designem hodila do interiéru. Jejich délka je velice 

individuální a jako všechna otopná tělesa se umisťují pod okna. Vyrábějí se jako jednořadé 

nebo dvouřadé. Nejčastěji je nalezneme v domech s prosklenými plochami až na zem nebo 

v zimních zahradách. Nejsou vhodné pro alergiky, protože kvůli jejich umístění v podlaze 

může docházet ke zvýšenému víření prachu. [3][4] 

 

 

Obrázek 5 Podlahový konvektor [8] 
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2.2.5 Sálavé plochy  

Sálavými plochami mohou být stěny, strop a podlaha. U vytápění rodinných domů se 

nejčastěji využívají podlahy. Otopnou plochu je možné zahřívat vodou, vzduchem nebo 

elektrickou energií. Celý princip spočívá v tom, že se potrubí vyrobené nejčastěji z plastových 

materiálů upevní pomocí systémové desky, lišt nebo rohoží. Otopný had z trubek se do této 

konstrukce klade meandrovým nebo spirálovitým způsobem. Celý tento systém je zafixován 

a připojen k rozvodové síti. Na závěr se na podlahu pokládá krytina s nižším tepelným 

odporem. V případě stropu či stěny je důležité zvolit vhodný druh omítky. [9][10] 

 

 

Obrázek 6 Otopné potrubí uchycené systémovou deskou [11] 

V této kapitole byla rozebrána otopná soustava a její dělení, především druhy otopných 

těles. K vytápění rodinných domů se nejčastěji využívá teplovodní soustava. Volba druhu 

otopných těles závisí především na preferencích obyvatel domu. Mně jsou nejvíce sympatická 

desková nebo článková tělesa do obytných místností a do koupelny trubkové neboli tzv. 

koupelnový žebřík s kombinovaným vytápěním pro možnost přitápění v letních měsících. 

Oproti tomu bych nepreferovala pořízení konvektorů, zejména kvůli víření prachu. A také 

podlahové topení, protože při případné poruše je komplikovaná oprava. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Zuzana Bartlíková  

Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

 

16 

 

3 ZDROJE VYTÁPĚNÍ 
Zdroje vytápění jsou nejdůležitější částí otopné soustavy, protože bez nich by nám 

nevznikalo žádné teplo. Jsou to zařízení, ve kterých se přeměňuje různý druh energie 

(v případě spalování se jedná o chemickou energii) v tepelnou a ta je rozvedena soustavou 

potrubí do místa jejího využití. Zdrojem tepla mohou být kotle, tepelná čerpadla, krby, kamna 

a solární systémy. [3][4] 

Vhodnou volbou zdroje tepla chceme dosáhnout tepelné pohody, a to nejlépe za co 

nejnižší možné náklady. Tepelná pohoda je stav prostředí, který je pro člověka nejvíce 

příjemný a dokáže zde podávat dobré pracovní výkony i relaxovat. Nezáleží pouze na teplotě 

vzduchu, ale i na vlhkosti. Ideální vlhkosti se dá docílit pravidelným větráním. Samotná 

kritéria pro výběr zdroje jsou různá – pořizovací cena, cena paliva, náklady na vytápění, 

ekologický dopad na životní prostředí atd. Každý člověk upřednostňuje více jiný aspekt, proto 

není volba zdroje tepla vůbec jednoduchá. [3][4] 

3.1 Kotle 

Kotle jsou nejpoužívanějším zdrojem vytápění. Teplo získáváme obvykle spalováním 

paliva, které je přírodní nebo upravené. Při dostačujícím přívodu vzduchu dochází ke 

vzplanutí. Podle skupenství se palivo dělí na tuhé, plynné a kapalné. Na spalování v kotlích se 

využívají energetická paliva, která nenaleznou využití v jiném odvětví (např. v chemickém 

průmyslu a hutnictví). Kotle využívající tuhé, plynné nebo kapalné palivo vytápějí pomocí 

odpadního tepla a nazývají se spalinové. Další možnost vytápění je pomocí elektrokotle, kde 

je „palivem“ elektřina. [12][13] 

Výběr druhu kotle ovlivňuje několik faktorů. Prvním je již zmíněné palivo, podle 

kterého je nazýváme, dále teplonosná látka. Záleží i na materiálu, ze kterého je kotel vyroben. 

Nejčastěji se používá ocel, litiny a různé kombinace materiálů. Důležité je i upevnění na zdi či 

na podlaze. [4][13] 

Kotle pro domovní vytápění pracují na jednoduchém principu. Palivo v různém 

skupenství je přivedeno do spalovací komory, kde probíhá hoření a vznikají spaliny, které 

odevzdávají teplo ve výměníku. Nejčastěji používaným druhem výměníku je typ spaliny-

voda, kde dochází k ohřevu topné vody. Všechny malé kotle se skládají ze stejných součásti 

jako jsou: 

• Spalovací komora se systémem přívodu paliva 

• Tepelný výměník, nejčastěji teplovodní 

• Komín pro odvod spalin (neplatí pro elektrokotel) 

• Systém regulace a automatizace 

• Bezpečnostní pojistka [14] 

Kotle jako zdroje tepla se rozdělují podle výkonu na malé, střední a velké. Předmětem 

této bakalářské práce je vytápění rodinného domu, proto se dále bude hovořit jen o malých 

zdrojích. Ty jsou typické právě pro vytápění rodinného domu nebo jedné bytové jednotky. 

Malé kotle jsou nejčastěji připojeny na teplovodní rozvody a obsahují jeden výměník spaliny-

voda k ohřevu topné vody. Obvykle kotle slouží i pro přípravu teplé užitkové vody. Jejich 

výkon se u rodinných domů pohybuje většinou od 15 kW do 24 kW. [12][14] 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Zuzana Bartlíková  

Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

 

17 

 

3.1.1 Elektrokotle 

Elektrokotle se zásadně liší oproti ostatním typům. Jako „palivo“ se využívá elektrická 

energie, která je snadno dostupná díky široké rozvodné síti, ekologicky nezávadná, čistá 

a bezpečná. Pokud je vytápěno pomocí elektřiny nevznikají spaliny, tudíž není potřeba ani 

komín k jejich odvodu. [4] 

Pro provozování elektrokotle musí být schválení od elektrorozvodného závodu a kotel 

musí mít samostatný elektrický obvod včetně jističe. Pro snížení nákladů je možné zažádat 

o tzv. dvoufázovou tarifní sazbu. Potom bude 20 hodin denně účtována elektrická energie 

s nízkou sazbou a zbylé 4 hodiny bude za vysoký tarif. Výslednou cenu elektřiny je možné 

ovlivnit vhodným výběrem dodavatele. [4][15] 

Elektrokotle se rozdělují do dvou základních skupin, a to podle způsobu připojení na 

otopnou soustavu. Napojení může být přímé nebo akumulační. U přímotopného vytápění je 

topná voda ohřívána pomocí spirály. Jedná se o bezobslužný, nehlučný a rychlý způsob 

vytápění. Druhý způsob je za využití akumulační nádrže, díky které je topná voda ohřívána 

pomocí topné tyče, a to pouze při nízkém tarifu elektřiny. Topná voda je ukládána 

v zásobníku a pomocí čerpadla rozváděna soustavou potrubí do otopných těles. [4][15][16] 

 

 

Obrázek 7 Sestava kotle THERM EL 8,15,23 kW [17] 
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Výhody: 

• Nízké pořizovací náklady  

• Plošná dostupnost elektrické energie 

• Velmi jednoduchá obsluha  

• Vhodný způsob vytápění pro nízkoenergetické domy 

• Není potřeba místo pro skladování paliva 

Nevýhody 

• Nejvyšší provozní náklady ze všech typů kotlů 

• Nestálá cena elektřiny [4][15][16][18] 

Hlavní a v podstatě jediná nevýhoda je vysoká cena elektřiny oproti jiným druhům 

paliv. Existují však i stavby, kde se elektrokotel vyplatí. A to u nízkoenergetických 

a pasivních domů. Tyto domy mají nízké tepelné ztráty, protože jsou kvalitně zatepleny 

a nároky na vytápění jsou minimální. Dále je vhodné elektrokotel použít jako doplňkový zdroj 

ke kotlům na tuhá paliva pro zvýšení komfortu a regulace. Ideální je i pořízení k tepelnému 

čerpadlu, které při velkých mrazech nedokáže objekt dostatečně vytopit. [19] 

3.1.2 Plynové kotle 

Kotle na plynná paliva patří v České republice k nejpoužívanějším. Dříve se jako palivo 

používal svítiplyn. Ten byl v roce 1996 nahrazen zemním plynem, který je lehčí než vzduch, 

dvojnásobně výhřevnější než svítiplyn, a především není jedovatý, protože neobsahuje oxid 

uhelnatý. Pro spalování v kotlech se využívá i bioplyn, který je záležitostí posledních let. 

Vzniká vyhníváním biomasy, ale pro vytápění rodinných domů se moc nevyužívá. [4][12][14] 

 Spotřebiče na zemní plyn se dělí do tří kategorií podle přívodu vzduchu a odvodu 

spalin. Do první kategorie A patří kuchyňské spotřebiče, plynové vařiče aj. Druhá kategorie B 

je pro nás o poznání zajímavější, protože se sem řadí většina plynových kotlů s otevřenou 

spalovací komorou. Vzduch do kotle je přiváděn z prostoru, kde je umístěn a spaliny jsou 

odváděny ven z domu. Díky odebírání vzduchu z místnosti musíme dbát na pravidelné 

větrání. Dále se tato kategorie dělí do pěti podskupin podle konstrukčního provedení. Poslední 

je kategorie C, kde je vzduch přiváděn z venkovního prostředí a spaliny jsou také odváděny 

do venkovního prostoru. Jsou sem řazeny hlavně závěsné kotle, u kterých je přívod vzduchu 

i odvod spalin řešen vyústěním na fasádu. [4][14] 

Plynové kotle se rozlišují podle teploty spalin. Klasické kotle mají teplotu spalin 

v rozsahu 120 až 180 °C a mají omezenou teplotu vstupní vody na 60 °C. Jejich účinnost je 

v průměru 91 %. Nízkoteplotní pracují se vstupní vodou okolo 35 °C a teplota spalin 

nepřesahuje 120 °C, účinnost se pohybuje okolo 93 %.  [14] 

Při vytápění zemním plynem je možnost využít kondenzační plynový kotel, který je 

zkonstruován, aby docházelo ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách přímo v kotli. 

To klade důraz na použití antikorozních materiálů. Díky kondenzaci se využívá teplo spalin, 

které by jinak nebylo zužitkované a jejich teplota při odvádění komínem je nízká. Pohybuje se 

v rozmezí 40 až 70 °C. Spotřeba plynu se snižuje o 3 %. Účinnost je nejvyšší, a to až 104 %. 

Z toho jsou již patrné hlavní výhody jako je menší spotřeba plynu a vysoká účinnost. Ale jsou 

zde i nevýhody a různá omezení. První nevýhodou je cena a složitost zařízení. Dále je nutný 

ventilátor k odvodu spalin a také se kladou vysoké stavební požadavky na konstrukci komínu. 

[14][20] 
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Obrázek 8 Schéma kondenzačního kotle [21] 

Výhody: 

• Nízké provozní náklady 

• Vysoká účinnost a dobrá výhřevnost  

• Jednoduchá obsluha  

Nevýhody:  

• Vybudování přípojky plynu 

• Výstavba komínu k odvodu spalin 

• Každoroční revize 

• Riziko úniku plynu, musíme zajistit bezpečí v případě zhasnutí plamene 

[4][14][18] 

3.1.3 Kotle na tuhá paliva 

V kotlích na tuhá paliva se spalují fosilní paliva jako je černé a hnědé uhlí. Tento typ 

paliva lze upravit na koks, brikety a dřevěné uhlí. Uhlí v minulosti patřilo k nejrozšířenějšímu 

palivu i přes to, že dříve mělo relativně nízkou účinnost a přikládání bylo pracné. Vznikaly 

také vysoké emise a v 90. letech došlo k velkému znečistění vzduchu a plošnému přechodu na 

plynové a elektrické kotle. V dnešní době jsou na trhu automatické kotle na uhlí, které zvýšily 

komfort a snížily emise. Dalším tuhým palivem je biomasa. Biomasa je organická hmota 

z obnovitelných zdrojů. Pro účely vytápění se využívají rychle rostoucích dřeviny a byliny.  

Patří sem především kusové dřevo, pelety, štěpka, obiloviny a různé travnaté rostliny. Jako 

čerstvá obsahuje hodně vody, proto je nutné ji před spalováním vysušit. Optimální obsah 

vody je kolem 20 %. Biomasa v posledních letech získává na oblibě především díky 

ekologickému hledisku. [12][22][23] 

Kotle na tuhá paliva se dělí do dvou skupin. Podle způsobu přikládání paliva jsou kotle 

s manuální obsluhou a automatické. Kotle s ruční obsluhou mají jednu hlavní výhodu a tou je 

nízká cena. Nevýhod však mají nespočet, např. časté přikládání, nízká účinnost, špatná 

regulace tepla a velmi vysoké emise plynů a prachu. Kotle automatické jsou sice výrazně 

dražší, ale jsou snadno regulovatelné a komfortní [14] 
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Prohořívací kotel: 

U toho typu kotle se palivo, které je obvykle černé uhlí, koks nebo dřevo přikládá přímo 

na již hořící vrstvu v intervalu 2-8 hodin. Pro plynulý chod je ideální přikládat každých 

30 minut. Spalovací vzduch je přiváděn do topného prostoru ze spodu skrz rošt. Veškeré 

palivo se rovnoměrně ohřívá a termochemické reakce probíhají v celém objemu současně. 

Prohořívací kotel má účinnost do 60 %. Jedná se o nejlevnější typ kotlů s nejvyššími emisemi 

prachu a to až 300 kg/rok. [14][24] 

 

 

Obrázek 9 Prohořívací kotel [25] 

Odhořívací kotel: 

 Odhořívání paliva, nejčastěji hnědého uhlí nebo dřeva probíhá ze spodu a spaliny jsou 

odváděny dolů nebo do jedné strany. Díky konstrukci spaliny neprocházejí celou vrstvou 

paliva, ale pouze částí, která právě leží na roštu. To vede k lepšímu prohořívání paliva. Je to 

další typ s ručním přikládáním v intervalu 2-8 hodin. Odhořívací kotel dosahuje účinnosti až 

75 %, jeho cena je vyšší než při prohořívání paliva, ale oproti tomu jsou emise prachu 

dvojnásobně menší. [14][24] 

 

Obrázek 10 Odhořívací kotel s bočním odvodem spalin [25] 
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Zplyňovací kotel: 

 Zplyňování paliva, především kusového dřeva je odlišné od předchozích dvou 

způsobů. Nejedná se již jen o spalování tuhého paliva, ale i plynů vznikajících při spalování. 

Do palivové násypky je přiváděn primární vzduch a zde se uvolňují prchavé složky paliva 

(suché dřevo jich obsahuje cca 70 %) a vytváří se hořlavý plyn, který je pomocí ventilátoru 

přiveden do spalovací komory. Do spalovacího prostoru je vháněn sekundární vzduch a plyn 

zde dohořívá. Vzniklé spaliny odcházejí přes výměník do komína. Zplyňovací kotle mají 

účinnost okolo 85 % a emise prachu jsou maximálně 15 kg/rok. [14][24] 

 

Obrázek 11 Zplyňovací kotel [25] 

Automatický kotel: 

 Již z názvu je patrná hlavní odlišnost od tří předchozích typů. Palivo je nejčastěji 

v podobě pelet či štěpky. Do spalovací komory je přiváděno ze zásobníku pomocí 

automatizovaného dopravníku, který dodává pouze potřebné množství paliva. Interval 

přikládání do zásobníku záleží na jeho velikosti. Standartní zásobníky vydrží cca 10 dní bez 

přikládky při plném provozu, avšak je možnost instalace externího zásobníku různých 

velikostí a tím si dobu přikládání značně prodloužit. I přes automatizovaný provoz se musí 

pravidelně vynášet popel. Jedná se o nejdražší druh kotle na tuhá paliva, ale nejvíce komfortní 

pro obsluhu a zároveň s nejnižšími negativními dopady na životní prostředí. Emise prachu se 

pohybují v rozmezí 0,5 až 10 kg/rok v závislosti na druhu paliva a účinnost je obvykle okolo 

90 %. [24] 

 

Obrázek 12 Automatický kotel [25] 
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Podle normy ČSN EN 303-5, která v České republice začala platit v roce 2000 se kotle 

na tuhá paliva rozdělují podle emisí CO, TZL (prachu) a organicky vázaného uhlíku na tzv. 

emisní třídy 5 kategorií. Nejhorší 1. a 2. emisní třída se vyráběla do roku 2012 a v současnosti 

se blíží dokonce zákaz používání kotlů této třídy, který bude platit od 1.9.2022. [14][26] 

 

Výhody: 

• Nízké provozní náklady 

• Vysoká účinnost (především u zplyňovacího a automatického kotle) 

• Rychlé vytápění 

Nevýhody: 

• Nutnost obsluhy (i při pořízení automatizovaného kotle) 

• Velký prostor pro skladování tuhých paliv 

• Pravidelné revize 

• Komín pro odvod spalin [14] [18] [24] 

3.1.4 Kotle na kapalná paliva 

Kotle na kapalná paliva disponují velmi podobnými vlastnostmi jako kotle na plynná 

paliva. Kapalná paliva určená k vytápění se dělí dle kvality na těžká např. mazuty, lehká což 

jsou různé topné oleje a extra lehká, kam se řadí ekologické topné oleje s nízkým obsahem 

síry. Tyto paliva jsou bezpečná, protože se vzduchem netvoří výbušnou směs. Nevýhodou je 

především nízký bod tuhnutí, a z tohoto důvodu je nutné jejich prohřívání. [12] 

Kotle na kapalná paliva se v České republice moc nevyužívají kvůli vysoké ceně paliva. 

Je vhodné zvažovat jejich použití především, když není možnost přívodu plynu nebo 

u starších objektů, které potřebují vysoký výkon zdroje. Provoz kotlů je automatický 

a bezobslužný. Je nutná instalace zásobníku na topné oleje, který je obvykle v samostatné 

místnosti a je připojen ke kotli. [27][28] 

 

Výhody: 

• Vysoká účinnost 

• Bezobslužný provoz 

Nevýhody: 

• Vysoká cena paliva 

• Potřeba odsiřování [27][28] 

Ze získaných informací o vytápění domů pomocí kotlů na různé druhy paliva je 

nevhodné využít kotel na kapalná paliva, protože se příliš neliší od kotle na zemní plyn až na 

vyšší cenu paliva. Kotel na zemní plyn je díky dostupnosti plynu, nízké ceně paliva, 

jednoduché obsluze a vysoké účinnosti zajímavou volbou. Zajímavé je i využití kotle na tuhá 

paliva, kde je přikládka paliva automatizovaná pro větší komfort. Také vznikají nejnižší emise 

proti kotlům s ruční přikládkou. Použití elektrokotle je nejjednodušší na realizaci a pozdější 

obsluhu, ale otázkou zůstává, jestli se v horizontu několika topných sezón finančně nevyplatí 

jiná volba zdroje s vyššími počátečními náklady. 
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3.2 Tepelná čerpadla 

Základní myšlenku fungování tepelného čerpadla formuloval již v roce 1852 lord 

Kelvin ve druhé větě termodynamické. Ten však ještě žádné tepelné čerpadlo nesestrojil. To 

bylo sestrojeno v podstatě náhodou v první polovině minulého století Američanem Robertem 

C. Weberem, který prováděl pokusy s mrazícím zařízením a omylem se dotknul výstupního 

potrubí o které se popálil. [29][30] 

K prvnímu většímu využívání tepelných čerpadel (dále jen TČ) dochází za 2. světové 

války. Ve Švýcarsku, které bylo odkázáno na dovoz paliv z jiných zemí (to nebylo za války 

možné v dostatečném množství), bylo vytvořeno několik TČ, např. k ohřívání plaveckého 

bazénu a současného ochlazování kluziště. Další velký a celosvětový rozmach přichází 

v období tzv. energetické krize o čem svědčí i to, že v roce 1981 je v USA kolem 3 miliónů 

TČ. Po této krizi přichází útlum. Instalace a provoz TČ se nejeví zrovna nejvýhodněji. Od 

roku 2000, kdy začíná být propracovanost technologie na vyšší úrovni a zároveň se do 

povědomí dostávají ekologické zdroje tepla, tak počet instalací TČ začíná prudce celosvětově 

růst. Velký nárůst je i v České republice, kde se do té doby moc nepoužívala. [29][30] 

 

 

Obrázek 13 Vývoj počtu prodaných TČ v ČR dle typu [31] 

 

Princip TČ se skládá ze 4 fází: 

1.Vypařování: V TČ je chladivo, které odebírá teplo z okolního prostředí (voda, země, 

vzduch) a díky tomu se mění skupenství z kapalného na plynné a plyn se následně odpařuje. 

2.Komprese: Kompresor stlačí plynné chladivo a tím vzroste prudce jeho teplota (kompresor 

je většinou poháněn elektrickou energií) 
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3.Kondenzace: Plynné chladivo ohřívá pracovní látku (vzduch nebo voda), která je 

rozváděna do otopných těles, které vyzařují teplo do místnosti. Ochlazená pracovní látka 

putuje zpět k druhému výměníku na další ohřev.  

4.Expanze: Chladivo putuje zpět přes expanzní ventil k prvnímu výměníku, kde je zase 

ohříváno okolním prostředím. 

Tento koloběh se neustále opakuje [32][33] 

 

 

Obrázek 14 Princip tepelného čerpadla[32] 

Tepelná čerpadla se charakterizují několika základními veličinami. Zdrojem energie, 

ze které čerpáme teplo (voda, vzduch nebo země). Dále médiem, které obsahuje otopný 

systém, což je voda nebo vzduch. Poslední charakteristickou a nejzásadnější veličinou je 

topný faktor. Ten uvádí, jak je TČ výhodné. Obvykle dosahuje hodnot 2,5-5. Topný faktor 

udává poměr celkové výstupní energie a energie, kterou musíme dodat pro pohon 

kompresoru. Je potřeba si uvědomit, že se mění podle okolních podmínek a s klesající 

venkovní teplotou klesá. Například, když bude mít TČ topný faktor 4, tak bude 1 kWh tepla 

stát o ¼ méně než při vytápění samotnou elektřinou. Tato skutečnost činní TČ finančně 

výhodná a úspory při vytápění jsou hlavním důvodem proč si je lidé pořizují. [33][34][35][36] 

 

Typy tepelných čerpadel: 

3.2.1 Vzduch-voda 

Zdrojem energie je vzduch a teplo je do domu předáváno otopnou soustavou naplněnou 

vodou. Vzduch můžeme brát ze dvou míst. První a častěji používaný je okolní vzduch, kdy je 

ventilátor umístěn v blízkosti budovy. Druhá možnost je využití odpadního vzduchu z domu. 

To je však možné pouze v případě, kdy je dům vybaven nuceným systémem větrání. Tento 

typ TČ je vhodný především pro oblasti, kde není mnoho mrazivých dní. [34] 
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Obrázek 15 Schéma TČ vzduch-voda [37] 

Výhody: 

• Jednoduché zařízení, které nezasahuje do okolního prostředí 

• Úspora prvotních nákladů za stavební práce 

• Nejlevnější typ TČ 

Nevýhody: 

• S klesající teplotou vzduchu klesá i výkon TČ 

• Ventilátory mohou být hlučné [29][30][32][33][34][35] 

3.2.2 Vzduch-vzduch 

Zdrojem energie je venkovní vzduch a teplo je do domu předáváno teplovzdušnou 

otopnou soustavou. Je to jediný typ TČ, které využívá tuto otopnou soustavu. V letním období 

je možné využití jako klimatizace. Stejně jako TČ vzduch-voda je vhodné spíše do mírnějšího 

podnebí, kde není mnoho mrazivých dní, aby nedocházelo ke snižování jeho účinnosti. 

[34][35] 

 

Výhody: 

• Jednoduché zařízení, které nezasahuje do okolního prostředí 

• Úspora prvotních nákladů za stavební práce 

• V létě může fungovat jako klimatizace  

Nevýhody: 

• Teplovzdušný otopný systém (musíme mít další zdroj pro ohřev vody) 

• Potřeba instalace teplovzdušných rozvodů 

• Ventilátory mohou být hlučné [29][30][32][33][34][35] 
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3.2.3 Země-voda 

Zdrojem energie je zemský povrch a teplo je do domu předáváno otopnou soustavou 

naplněnou vodou. V praxi se dá teplo čerpat z povrchu nebo z hloubky. Při zvolení varianty 

ze zemského povrchu se využívají vertikální kolektory. Je nutné si uvědomit, že je potřeba 

velká plocha pro jejich uložení. Velikost takové plochy by měla být asi trojnásobkem plochy, 

kterou budeme vytápět.  Tyto kolektory se ukládají minimálně 1 m pod povrch v dostatečné 

vzdálenosti od základů domu, aby se vyhnulo jejich možnému promrznutí. [33][34] 

 

Obrázek 16 TČ země-voda horizontální kolektor [38] 

 Druhou možností je čerpání tepla pomocí hlubinných vrtů. Tato možnost se využívá 

především u domů, které nemají dostatečnou plochu pozemku. Tyto vrty jsou dlouhé cca 

50 až 150 metrů. Pokud by jich bylo zapotřebí více musí být od sebe vzdáleny minimálně 

10 metrů, aby se neovlivňovaly. K vybudování vrtu stačí pouze 1 m2. Tento způsob je velice 

stabilní po celý rok, protože tak hluboko pod zemským povrchem je teplota stálá. Je dobré 

vědět, že výkon, kterého je možné díky hlubinným vrtům dosáhnout závisí na podloží. Za 

nevhodné se považují suché písky a štěrky, díky své špatné vodivosti. V praxi by to 

znamenalo, že na vytápění by bylo potřeba vybudovat velmi hluboký vrt. [33][34][35] 

 

Výhody: 

• Vysoká účinnost i topný faktor 

• Nízká hlučnost (vše je pod zemí)  

• Není potřeba přitápět jiným zdrojem i ve velmi chladných dnech 

• Nízká spotřeba elektrické energie 

Nevýhody: 

• Vysoké prvotní náklady na vybudování kolektorů/vrtu 

• V případě vrtu nutné stavební povolení 

• V případě kolektorů je potřeba velký pozemek [29][30][32][33][34][35] 
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3.2.4 Voda-voda 

Zdrojem energie je voda a teplo je do domu předáváno otopnou soustavou naplněnou 

vodou. Teplo je odebíráno ze spodní nebo z povrchové vody. Povrchová voda není úplně 

nejvhodnější řešení, protože ne každý má na vlastním pozemku dostatečně velkou vodní 

plochu. Mimo jiné její teplota je poměrně nízká a obvykle je znečistěná. U této varianty je 

nutné, aby vodní plocha nezamrzala, takže je vhodnější např. nějaká tekoucí řeka. [33][34] 

Další a zároveň lepší volbou je využití spodní vody, ale i to je možné jen v případě, že 

se na pozemku nachází. Teplota podzemní vody je během roku stálá, tudíž je výkon 

dostatečný i za mrazivých dní. Vrtné studny pro provoz TČ mívají hloubku 10-30 metrů. 

Tento typ čerpadla je nejúčinnější. [33][34] 

 

Obrázek 17 Schéma TČ voda-voda s čerpáním spodní vody [39] 

Výhody: 

• Nejvyšší topný faktor i účinnost ze všech TČ 

• Není potřeba přitápět jiným zdrojem i ve velmi chladných dnech 

• Nízká spotřeba elektrické energie 

• Nízká hlučnost (vše je pod zemí) 

Nevýhody: 

• Potřeba spodní nebo povrchové vody na pozemku 

• Nutnost stavebního povolení  

• Nejdražší na vybudování [29][30][32][33][34][35] 

 

Z dostupných informací o TČ je typ voda-voda a země-voda TČ s největším 

potenciálem díky jejich vysokému topnému faktoru i přes počáteční vysoké investice. Je 

nutné si uvědomit, že to nejsou TČ vhodná ke každému domu z důvodu absence vody na 

pozemku nebo jeho malé plochy. Dalším úskalím je u TČ voda-voda dopravení vrtného 

přístroje na pozemek. U TČ vzduch-voda nebo vzduch-vzduch tyto problémy řešit nemusíme 

na úkor nižší účinnosti a teoretické hlučnosti ventilátoru. 
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3.3 Krby a kamna  

Již dva miliony let před naším letopočtem dochází k využíváni ohně k ohřívání potravy 

a jako jednoduchý zdroj tepla v chladném období. V této době se k udržování ohně využívalo 

jednoduché otevřené ohniště. První kamna pochází z roku 2300 př.n.l. a byly objeveny v údolí 

řeky Indus. Jedná se o nejstarší tepelný zdroj, který byl hojně využíván. Dříve se daly kamna 

nalézt v každém vesnickém domě, městském bytě a na zámcích. S příchodem dálkového 

vytápění a využívání radiátorů dochází k útlumu vytápění pomocí kamen. Začínají sloužit 

spíše k dekorativním účelům a vytápění hlavní obytné místnosti. Až v současnosti začíná 

vzrůstat opět jejich popularita, protože sálavé teplo je velice příjemné a prospěšné pro lidský 

organismus. [40][41] 

Krby a kamna se využívají jako doplňkový zdroj vytápění, který je umístěný většinou 

v obývacím pokoji. Palivo je různorodé. Využívá se dřeva, pelet, plynu i elektrické energie. 

Při vytápění elektřinou nevzniká reálný oheň, ale jen jeho obrazová projekce. Je zde 

i možnost napojení na otopný systém pomocí teplovzdušného nebo teplovodního výměníku 

společně s akumulační nádrží. [3][42] 

3.3.1 Krby 

Převážná většina krbů využívá jako topidlo kusové dřevo, to by mělo obsahovat co 

nejnižší možnou vlhkost. Hlavní částí krbu je krbová vložka. Existují i krby bez ní 

s otevřeným topeništěm, ale ty mají velmi nízkou účinnost a velkou spotřebu paliva kvůli 

přímému přívodu vzduchu z místnosti. Pořizují se především kvůli příjemné atmosféře 

a vytápění je až druhotnou záležitostí. [3][43] 

Krbové vložky se využívají pro její přínosné vlastnosti. Plní funkci tepelného 

výměníku, akumulují teplo a také zesilují sálavý účinek. Vyrábějí se ocelové, litinové 

a kombinované. Nejlepší schopnost akumulace a výhřevnost mají litinové, jsou však také 

nejdražší. Jejich cena začíná na 20 000 Kč. Ocelové jsou mnohonásobně levnější, je možné je 

pořídit již od 7 000 Kč. Na účinnosti vytápění také závisí velikost a provedení prosklení. To 

se vyrábí v různých velikostech a zakřivení. Samotná krbová vložka je nevzhledná, proto se 

obezdívá různými materiály, které se hodí do interiéru. [43][44] 

 

 

Obrázek 18 Obezděná krbová vložka s extérním vzduchem [45] 
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3.3.2 Kamna 

Jak již bylo zmíněno kamna jsou nejstarším zdrojem vytápění po otevřeném ohništi. 

Obvykle se pro vytápění využívají jako lokální zdroj, který dokáže vytopit jednu až dvě 

místnosti podle jejich velikosti. Je zde i možnost připojení na teplovodní nebo teplovzdušný 

výměník. Kamna mohou mít různé velikosti a tvary jako je válec, krychle nebo například 

hranol. Dle materiálu dělíme kamna na litinová, kachlová, plechová a šamotová. Výhodou 

oproti krbům je, že při určité konstrukci mohou nahradit sporák.[41] 

3.3.3 Krbová kamna 

Už z názvu je patrné, že se jedná o spojení kladných funkcí krbu a kamen dohromady. 

Hlavní výhodou je cena, která je několikanásobně nižší a díky tomu jsou nejprodávanějším 

kamnářským produktem. Mezi další výhody, kterých se nám u samostatného krbu nebo 

kamen nedostane jsou: jednoduchost, obrovské množství materiálových a barevných 

provedení, jednoduchá instalace. Dále není nutné vyřizovat stavební povolení, protože nijak 

nezasahují do konstrukce domu. Za nevýhody se považuje nižší topný výkon, častější 

přikládání, nebezpečí popálení a požáru při možném převrhnutí.[46] 

 

 

Obrázek 19 Krbová kamna [47] 

Vytápění krbem nebo kamny má svou tradici a přítomnost viditelného tepla působí 

pozitivně. Vybudovat krb či kamna s výměníkem je vhodné především při rozsáhlé 

rekonstrukci nebo stavbě nového domu. Z tohoto důvodu se lidé často rozhodnou pro pořízení 

krbových kamen. Dosáhnou tak určitého kompromisu v podobě přítomnosti viditelného tepla 

a vytopení místnosti ve které se nachází, za nízké pořizovací náklady. 

3.4 Solární systémy 

Solární systémy byly objeveny již v roce 1839 mladým fyzikem. Ten prováděl 

experimenty s kovovými elektrodami ponořenými v elektrolytu, které když osvítil, tak cítil, že 

jimi prochází malý proud. První fotovoltaický článek vznikl v roce 1877 a měl účinnost pouhé 

1 %. Od té doby se využívání sluneční energie posunulo hodně kupředu a účinnost se 

pohybuje okolo 20 %. Největší využívání solárních systémů nastává během ropné krize. 

[48][49] 
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Solární systémy využívají energii ze slunce. Pomocí fototermální přeměny, která může 

být pasivní (např. prosklená fasáda) nebo aktivní (vhodně umístěné kolektory). Díky 

kolektorům je možné sluneční záření využít k prospěchu. Solární systémy se využívají 

většinou jen k ohřevu teplé užitkové vody a s tím souvisí znatelné úspory. Je zde i možnost 

pomocí termočlánků vytápět, ale jde především o pomocný zdroj vytápění. V sousedním 

Rakousku můžeme najít domy, které využívají na vytápění pouze tuto technologii. [50][51] 

 

Princip solárních kolektorů: 

Sluneční kolektor zachycuje sluneční paprsky, které solární absorbér pohltí a přemění 

na teplo. Část slunečního záření je odražena a absorbér ji nezachytí. Teplo je předáváno 

pomocí teplonosného média, kterým může být voda, vzduch, olej nebo i sůl. Při předávání 

tepla vznikají tepelné ztráty, kterým nelze zamezit. Solární kolektory můžeme rozdělit podle 

různých hledisek viz. obrázek 20. [52] 

 

Obrázek 20 Dělení solárních kolektorů [53] 

 

 

Obrázek 21 Popis plochého kolektoru [54] 
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Umístění kolektorů: 

Abychom dosáhli co nejvyšší účinnosti je potřeba, aby se náš dům nacházel v oblasti, 

kde je vysoký úhrn slunečního záření a také solární kolektory vhodně umístit.  

Základní rozhodující parametry umístění: 

• Průměrný počet hodin slunečního záření a jeho intenzita 

• Klimatické podmínky především mrazivé dny, kdy dochází k největším tepelným 

ztrátám 

• Orientace kolektorů (nejvýhodnější je jihozápadní směr, ale vyhovující je 

i jihovýchodní) 

• Sklon kolektorů pro celoroční provoz je ideální 45° 

• Délka rozvodů potrubí by měla být co nejkratší 

• Nosnost střechy [50][52] 

 

 

Obrázek 22 Umístění solárních panelů na střeše domu [55] 

 

 

Solární systém je zajímavý ekologický způsob ohřevu užitkové vody a případného 

vytápění. Je však vhodný pouze jako doplňkový zdroj vytápění, například ke kotli na zemní 

plyn. Před rozhodnutím se využívat solární panely je dobré vědět, zda oblast, kde se případný 

objekt nachází má vhodné klimatické podmínky na jejich provoz. 
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4 REKUPERACE 
Princip řízeného větrání s rekuperací je jednoduchý. Do objektu je přiváděn čerstvý 

vzduch z venku, který prochází rekuperační jednotkou a ta ho cíleně rozvádí do všech 

místností v domě. Odpadní vzduch se zvýšeným obsahem CO2 a případným zápachem je 

odváděn skrz rekuperační jednotku pryč z domu. Tímto procesem můžeme zamezit vzniku 

plísní a nadbytečné vlhkosti. Je možné také vzduch upravit pomocí filtru nebo ho předehřát. 

Množství vzduchu, který by se měl za hodinu vyměnit v místnostech se liší podle jejich účelu. 

V obytných místnostech je to polovina objemu místnosti za hodinu, v kuchyních se jedná o 

celý objem a v koupelnách až 1,5násobek objemu místnosti za hodinu. [56] 

 

Obrázek 23 Princip řízeného větrání s rekuperací [57] 

Samotná rekuperace spočívá v předání tepelného potenciálu z odpadního vzduchu, 

nejčastěji pomocí protiproudého výměníku a využití odpadního tepla k předehřátí přívodního 

vzduchu na přijatelnější teplotu v zimním období. Možné využití je i jako výpomoc při 

teplovzdušném vytápění. Díky tomu je možné snížit tepelné ztráty vzniklé větráním a ušetřit 

za vytápění. [56][58] 

Rekuperační jednotku je nejvhodnější umístit do tepelné obálky domu. Když už to není 

možné, což nastává obvykle při rekonstrukci objektů, tak ji můžeme situovat na půdě nebo ve 

sklepě. Rekuperační jednotka se skládá z izolovaného vzduchotěsného boxu, který 

u rodinných domů dosahuje maximálního rozměru jako klasická lednička. Tato jednotka je 

napojena na systém řízeného větrání, který obsahuje různé rozvaděče a rozdělovače vzduchu, 

tlumiče, výpustky, různé ventily a výměník. [56] 

 

Obrázek 24 Rekuperační jednotka [59] 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Zuzana Bartlíková  

Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

 

33 

 

Celý systém je uzpůsoben jednoduchému ovládání a obvykle obsahuje tři provozní 

stupně při kterých jednotka dosahuje různých úrovní výkonu. Při obvyklém větrání dosahuje 

výkon 80 %. Při provozu je možné slyšet činnost rekuperační jednotky, což někteří považují 

za rušivý element, kterému lze snadno zamezit zvukovou izolací. [56] 

Rekuperační jednotky se dělí na lokální, centrální nebo decentrální. Lokální jednotky 

jsou malé přístroje zabudované v odvodovém plášti budovy. Slouží pro každou místnost 

zvlášť bez dalších rozvodů. Jejich pořízení není nákladné, ale nemají vysokou schopnost 

regulace a narušením obvodového pláště budovy na několika místech vznikají větší tepelné 

ztráty. Zapojení několika lokálních jednotek se nazývá decentrální systém. Oproti tomu 

centrální systém obsahuje pouze jednu rekuperační jednotku, která vzduch rozvádí potrubím 

do všech místností. Výhodou je snadná regulace, vysoký komfort a nízké teplené ztráty. 

[56][58] 

 

Výhody: 

• Udržení hygieny v důsledku pravidelné výměny vzduchu v místnostech 

• Filtrace vzduchu 

• Zamezení vznikání plísní 

• V zimně předehřátí vzduchu a v létě předchlazení 

• Schopnost využít energetické zisky od spotřebičů jako je pračka, lednička aj. 

Nevýhody: 

• Náročnější projektování 

• Pokud se rozhodneme pro teplovzdušné vytápění s rekuperací vzniká absence 

sálavé složky [56][57][58] 

Instalace rekuperační jednotky je zajímavá především kvůli pravidelné výměně 

vydýchaného vzduchu a odstranění zápachů. Jsou to sice výhody, které přímo nesouvisí 

s vytápěním, ale pro komfort bydlení jsou důležité. Při případném využití rekuperace se 

mohou snížit tepelné ztráty objektu způsobené větráním, a to může vést ke znatelným 

úsporám při vytápění. 
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5 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 
Akumulační nádrž je zásobník na přebytečnou tepelnou energii, kterou vyrobí zdroj 

tepla v době, kdy ji nejsme schopni využít. Nejčastěji se využívá k regulaci u kotlů na tuhá 

paliva, solárních panelů a tepelných čerpadel. Umožňuje i propojení více zdrojů tepla 

dohromady. S ohledem na délku akumulace se jedná o krátkodobé zásobníky, které je možné 

připojit na nízkoteplotní nebo vysokoteplotní rozvody topné vody. [42][60] 

Akumulační zásobník je umístěn v topném okruhu za zdrojem tepla. Odděluje výrobu 

tepla a jeho následnou spotřebu časově i hydraulicky. Při použití nádrže je možné u kotlů na 

tuhá paliva dosáhnout maximální účinnosti a znatelně ušetřit. Oproti tomu u tepelných 

čerpadel se akumulační nádrž dokonce doporučuje, a to ze dvou důvodů pro dosažení 

bezproblémového provozu. Prvním důvodem zařazení zásobníku do topného okruhu je, že 

hydraulicky oddělí okruh tepelného čerpadla od topného okruhu. Další důvod použití je kvůli 

tomu, že se tepelný výkon čerpadla mění s venkovní teplotou, a ne vždy jsme schopni pokrýt 

okamžitou potřebu tepla. [42][60] 

 

Obrázek 25 Schéma zapojení akumulační nádrže se 3 zdroji tepla [61] 

 

Zásobníky tepla se vyrábějí v několika variantách. Nejčastější je bez vestavěných 

teplosměnných ploch. Druhá varianta je s vestavěnými teplosměnnými plochami (např. 

spirálou). Posledním typem je vrstvený solární zásobník s nabíjecím zařízením, které se 

umisťuje obvykle vedle nádrže. Akumulační zásobníky všech typů se vyrábějí v různých 

objemech, obvykle kolem 1000 litrů. Důležitá je vhodná tloušťka izolace nádrže podle jejího 

umístění, které je většinou v blízkosti zdroje tepla. Pokud nemáme v domě dostatek místa je 

možnost zabudování do země. Tyto nádrže musí mít vyšší izolační schopnosti. [42][62] 

 

Výhody: 

• Zvýšení účinnosti zdroje vytápění 

• Regulace tepla 

• Úspora při vytápění 
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Nevýhody: 

• Další investice 

• Prostor pro umístění nádrže [42][60][62] 

Zakomponování akumulační nádrže do topného okruhu může zvýšit účinnost zdroje tepla 

na maximum. Dále slouží k uložení již vyrobeného tepla. Je vhodná také, když objekt 

disponuje několika zdroji, protože je můžeme všechny zapojit do nádrže a mít vyrobené teplo 

od jednotlivých zdrojů pohromadě. 
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6 VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

6.1 Popis objektu  

Rodinný dům (dále RD) se nachází v obci Malešovice, vzdálené 30 kilometrů od Brna. 

Dům je samostatně stojící na rovinatém pozemku o velikosti 990 m2. Dispozičně je řešen jako 

6+1 s garáží. V RD žijí celoročně 4 dospělé osoby. V přízemí se nachází kuchyň, obývací 

pokoj, pracovna, dvě koupelny a garáž, která není vytápěna. V prvním patře jsou 4 pokoje, 

koupelna a samostatná toaleta. Podrobný půdorys obou pater včetně velikostí místností se 

nachází v příloze. 

Tabulka 1 Parametry RD 

Dispozice RD 6+1 

Počet podlaží  2 

Zastavěná plocha 115 m2  

Užitná plocha  207,1 m2  

Vnější rozměry  13,6 m × 9,15 m 

Garáž ANO 

Sklep NE 

Půda ANO 

 

V současné době je v domě zdrojem tepla elektrokotel značky Thermona z roku 2016. 

Kotel je napojen na teplovodní otopnou soustavu, která vede topnou vodu do deskových 

otopných těles, ty se nacházejí v každém pokoji a na chodbě. V koupelnách je vytápění 

zajištěno pomocí koupelnového žebříku, který umožňuje kombinované vytápění 

a elektrického podlahového topení. Obývací pokoj disponuje krbovými kamny bez výměníku 

tepla. Krbová kamna slouží především k dekoraci a příležitostnému vytápění hlavní obytné 

místnosti. 

 

 

Obrázek 26 Rodinný dům 
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6.2 Výpočet  

Z důvodu, že se tato bakalářská práce nezabývá přímo výpočtem tepelných ztrát, bylo 

k jejich určení využito online kalkulačky zelená úsporám z portálu tzb.info. Vstupní 

parametry byly určeny z výkresové dokumentace a z již zpracovaného energetického štítku 

budovy (vše se nachází v příloze). V následujících tabulkách jsou zaznamenány vstupní 

hodnoty potřebné k výpočtu tepelných ztrát. Všechny tabulky jsou zpracovány na základě 

údajů z online kalkulačky a výkresové dokumentace. [63] 

V tabulce č. 2 jsou zaznamenány jednotlivé ochlazované konstrukce RD, jejich plocha 

a měrná ztráta způsobená prostupem tepla. 

Tabulka 2 Ochlazované konstrukce domu 

Konstrukce Součinitel prostupu tepla 

[W/m2K] 

Plocha 

[m] 

Měrná ztráta 

prostupem tepla 

[W/K] 

Stěna 0,18 182,2 36,4 

Podlaha 0,43 207,1 35,6 

Střecha 0,15 115,3 17,3 

Okna 1,2 29,8 35,8 

Dveře 1,2 2 2,4 

 

V tabulce č. 3 se nachází klimatické údaje o otopném období, které byly stanoveny pro 

lokalitu Brno, jakožto nejbližší větší město se zaznamenanými podmínkami. Je zde také 

převažující vnitřní teplota v RD, ta je obvykle 20 °C. Dle nastavení termostatu v RD je tato 

teplota vyhovující. 

Tabulka 3 Klimatické údaje 

Venkovní návrhová teplota v zimním období -15 °C 

Délka otopného období 222 dní 

Průměrná venkovní teplota v otopném období  3,6 °C 

Převažující vnitřní teplota 20 °C 

 

Nedílnou součástí výpočtu je charakteristika objektu, která obsahuje především 

rozměry RD, jako je objem vytápěné části budovy a plocha ohraničující tento objem, což je 

součet všech vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí. Dále také objemový faktor stanovený 

jako podíl celkové plochy a objemu budovy. Také se zde vyskytuje trvalý tepelný zisk, do 

kterého se zahrnuje teplo od spotřebičů (100 W/dům) a teplo od osob žijících v domě 

(70 W/osoba).  

Tabulka 4 Charakteristické údaje objektu 

Objem budovy 679,9 m3 

Celková plocha 536,4 m2 

Celková podlahová plocha 207,1 m2 

Objemový faktor tvaru budovy  0.79 m-1 

Trvalý tepelný zisk 380 W 

Solární tepelný zisk 1836 kWh/rok 
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K úplnému výpočtu je potřeba znát intenzitu větrání, která je stanovena na hodnotu 

0,4 h-1. Jedná se o typickou hodnotu u novostaveb. Dalším potřebným parametrem pro 

výpočet jsou lineární tepelné mosty. Vycházíme z předpokladu, že se jedná o novostavbu a v 

konstrukci se prakticky nevyskytují, tak je jejich hodnota stanovena optimalizovaným 

řešením na 0,02 W/m2K. 

V následující tabulce č. 5 jsou vypočtené tepelné ztráty konstrukcí domu a větráním 

pomocí online kalkulačky. Vstupní hodnoty pro výpočet jsou zaznamenány v předchozích 

tabulkách. 

Tabulka 5 Tepelné ztráty konstrukcí domu 

Typ konstrukce Obvodový 

plášť 

Podlaha Střecha Okna a 

dveře 

Tepelné 

mosty 

Větrání Celkem 

Tepelné ztráty [W] 1275 1015 605 1336 375 3437 8043 

 

Pro větší přehlednost jsou v následujícím grafu zobrazeny jednotlivé procentuální 

tepelné ztráty. Celkové ztráty konstrukcí domu a větráním činí 8043 W. Největší ztráty jsou 

způsobené větráním. 

 

 

Obrázek 27 Procentuální tepelné ztráty konstrukcí RD 

 

Roční potřebu tepla v otopném období trvajícím v tomto návrhu 222 dní stanovíme 

pomocí denostupňové metody. Pro ověření výpočtu by bylo vhodné výsledek porovnat 

s vyúčtováním. Z důvodu, že je dům vytápěn elektřinou, kterou se ohřívá i teplá voda a napájí 

veškeré spotřebiče, je velmi problematické zjistit reálnou spotřebu elektřiny pouze na 

vytápění. Z tohoto důvodu při návrzích bude uvažována vypočtená hodnota jako reálná.[64] 

 

 

 

 

Obvodový plášť

16%

Podlaha

13%

Střecha

7%

Okna a dveře

16%

Tepelné mosty

5%

Větrání

43%

TEPELNÉ ZTRÁTY  [W]
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𝑄𝑟 = 24 × 𝑄𝑐 × 3600 × 𝑑 × 𝜀 × (
𝑡𝑖𝑠−𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑛−𝑡𝑒𝑛
)   Rovnice 1 

kde vyjadřuje 

 Qr teoretickou potřebu tepla na vytápění [J] 

 Qc celkové tepelné ztráty konstrukcí a větráním [W] 

 d počet dnů v otopném období [dny] 

 ε opravný součinitel přerušovaného vytápění [-] 

 tis průměrná vnitřní teplota objektu [°C] 

 tes průměrná venkovní teplota v otopném období [°C] 

 ten oblastní venkovní teplota [°C] 

 tin vnitřní výpočtová teplota objektu [°C] 
  

𝑄𝑟 = 24 × 8043 × 3600 × 222 × 0,85 × (
20 − 3,6

20 − (−15)
) = 61,44 𝐺𝐽/𝑟𝑜𝑘 

 

𝑄𝑟 = 17 066,67 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 
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7 NÁVRH ZDROJE VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU 
U návrhu zdroje vytápění se musí brát ohled na vypočtené tepelné ztráty objektu, aby 

zvolený zdroj tepla stačil na jejich pokrytí. Dalšími aspekty jsou lokalita, dispozice rodinného 

domu a již hotové tepelné rozvody pro vytápění. Je důležité vyloučit ze všech možných zdrojů 

tepla ty, které by bylo velmi komplikované a možná až nemožné zrealizovat z různých 

důvodů (např. nedostatek prostoru). 

Ze získaných informacích o vytápění pomocí kotlů je zajímavou volbou pořízení 

automatického kotle na tuhá paliva. Z důvodu absence větší místnosti sloužící k účelům 

kotelny nebo sklepa, by nebylo možné ho kvůli jeho velikosti umístit v domě. Ostatní kotle na 

tuhá paliva již přicházejí v úvahu. A po prostudování informací o ostatních typech je 

nejvhodnější zplyňovací kotel, díky jeho nízkým emisím a výhřevnosti. Další zajímavou 

volbou je využití zemního plynu pro vytápění. Velkou výhodou volby kotle na zemní plyn pro 

již představený RD je, že se uvažovalo jeho možné využití při plánovaní domu, ale 

z finančních důvodů tak nebylo uskutečněno, avšak zemní plyn je v současné době již 

doveden do technické místnosti, kde se nachází stávající elektrokotel. 

Další možnost vytápění je pomocí tepelných čerpadel. Ze všech druhů TČ mají největší 

potenciál TČ typu voda-voda a země-voda, kvůli jejich vysoké účinnosti a topnému faktoru. 

Na pozemku se nachází podzemní voda, ale kvůli typu podloží nelze vrty provést vrtnou 

soupravou. Druhý typ TČ s velkým tepelným potenciálem je země-voda, které bere teplo buď 

hlubinnými vrty nebo kolektory umístěnými pod povrchem země. Dům je relativně velký a 

koncepce zahrady je již rozvržená, takže by nebyl dostatek místa pro umístění kolektorů. 

Hlubinné vrty nepřicházejí v úvahu z důvodu typu podloží, které je písčité a tím pádem vede 

špatně teplo. Díky těmto faktům zbývají už jen dva typy TČ vzduch-vzduch a vzduch-voda. 

První typ nelze do RD nainstalovat, protože dům má teplovodní otopnou soustavu. TČ 

vzduch-voda je snadné na instalaci, nejlevnější a jeho účinnost by měla být dostačující, 

protože se dům nenachází v oblasti s častými mrazy. 

Vytápění pomocí krbů a kamen je považováno za příjemný způsob díky viditelnému 

teplu. V domě se nachází krbová kamna, ale bez výměníku. Slouží hlavně jako dekorace 

a k navození příjemné atmosféry. Jelikož je dům již hotový včetně rozvodů tepla, bylo by 

komplikované a náročné na stavební práce napojit kamna na výměník a případnou 

akumulační nádrž.  

Využití solárních panelů je zajímavý a ekologický způsob vytápění. Dům je postaven na 

jižní Moravě, která patří k nejslunnějším místům v České republice. Polovina střechy je 

orientována na jih. Z těchto důvodů budou solární panely uvažovány jakožto bivalentní zdroj 

tepla, společně s primárním již stávajícím elektrokotlem.  

Po uvážení všech kritérií bude vytvořen návrh zdroje tepla pro kondenzační kotel na 

zemní plyn, zplyňovací kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo vzduch-voda a solární panely 

v kombinaci se stávajícím elektrokotlem. U jednotlivých návrhů bude uvažováno ještě 

s pořízením rekuperační jednotky, která by znatelně snížila tepelné ztráty způsobené větráním. 

Bylo by vhodné i pořízení akumulační nádrže, ale v domě není dostatek místa pro její 

umístění a zapojení. 
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7.1 Stávající elektrokotel 

Dům je vytápěn elektrokotlem THERM EL 15 z roku 2016, který patří do nižší 

výkonové řady a má 6 stupňů regulace. Jedná se o závěsný kotel o hmotnosti bez vody 38 kg. 

Výhodou je digitálním LED displej, který slouží k jednoduchému ovládání. Kotel umožňuje 

propojení s extérním zásobníkem na ohřev užitkové vody, toho je v současné době 

využíváno.[65] 

Tabulka 6 Technické údaje elektrokotle [65] 

Tepelný výkon [kW] Dodavatel elektřiny Účinnost [%] Cena včetně DPH [Kč] 

15 E.ON 99,9 0 

 

 

Obrázek 28 Kotel THERM EL 15[65] 

Dle kompletního ceníku E.ON platného od 20. 11. 2019 pro vytápění elektrokotlem činí 

cena v nízkém tarifu 2,283 Kč/kWh a stálý měsíční poplatek je 104 Kč.[66] Cena za elektřinu 

využitou na vytápění se vypočítá jako: cena za elektřinu × potřebné teplo na vytápění + stálé 

měsíční poplatky 

 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 = 𝑁𝑒 × 𝑄𝑟 + 12 × 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 2,283 × 17066,67 + 12 × 104 = 𝟒𝟎𝟐𝟏𝟏 𝑲č 

 

Výsledné náklady byly porovnány s loňskou fakturou za elektřinu, ze které nelze 

jednoznačně oddělit částku, která byla zaplacena pouze za účelem vytápění, protože se 

elektřina využívá i k ohřevu užitkové vody a pro provoz všech spotřebičů. Faktura je z období 

29.5. 2018 až 23.5. 2019, která činila 36 259 Kč. Částka je nižší než vypočtená hodnota, ale to 

je způsobeno především tím, že RD začal být trvale užíván až začátkem prosince. Touto 

dobou byl poprvé zpuštěn kotel k vytápění a ohřev teplé vody. Po uvážení této zásadní 

skutečnosti je částka 40 211,2 Kč reálná, proto bude použita v následujících výpočtech. 
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7.2 Rekuperační jednotka 

 Rekuperační jednotka byla vybrána DUPLEX 370 EC5.CP od českého výrobce Atrea, 

která má široké možnosti ovládání a předehřívání vzduchu. Výrobce udává účinnost až 94 %. 

Této účinnosti lze dosáhnout pouze v ideálních případech, toho však nejsme schopni docílit 

v topné sezóně. Kvůli tomu bude uvažováno 70 % účinností jednotky. Po instalaci nám 

tepelné ztráty větráním klesnou ze 3 407 W na 1 031 W a celkové ztráty tak činí 5 637 W. 

[63][67] 

 

Obrázek 29 Procentuální tepelné ztráty po instalaci rekuperační jednotky 

 

Tabulka 7 Technické údaje rekuperační jednotky [67] 

Příkon [W] Maximální účinnost [%] Cena včetně DPH [Kč] 

192 94 56 265 

 

Obrázek 30 Rekuperační jednotka DUPLEX 370 EC5.CP [67] 
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 Provozní náklady rekuperační jednotky: 

𝑁𝑟𝑗 = 𝑃 × 𝑑 × 24 × 𝑁𝑒                          Rovnice 2 

  kde vyjadřuje 

   Nrj Roční náklady na provoz rekuperační jednotky [Kč] 

   P Příkon [kW] 

   d Počet dnů v otopné sezóně [den] 

   Ne Cena elektřiny [Kč/kWh] 

 

𝑁𝑟𝑗 = 𝑃 × 𝑑 × 24 × 𝑁𝑒 = 0,192 × 222 × 24 × 2,283 = 𝟐 𝟑𝟑𝟓 𝐊č 

 

Roční tepelné ztráty s rekuperační jednotkou se spočítají z rovnice 1: 

 

𝑄𝑟 = 24 × 5637 × 3600 × 222 × 0,85 × (
20 − 3,6

20 − (−15)
) = 43,06 𝐺𝐽/𝑟𝑜𝑘 

 

𝑄𝑟 = 11 961,11 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

 

Při pořízení rekuperační jednotky se nám změní i náklady na vytápění elektrokotlem: 

 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 = 𝑁𝑒 × 𝑄𝑟 + 12 × 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 2,283 × 11961,11 + 12 × 104 = 𝟐𝟖 𝟓𝟓𝟓 𝑲č 

 

Roční náklady na provoz elektrokotle s rekuperační jednotkou se spočítají jako součet 

nákladů na provoz rekuperační jednotky a nákladů na vytápění kotlem při nižších tepelných 

ztrátách: 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑟𝑗 + 𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 = 2335 + 28555 = 𝟑𝟎 𝟖𝟗𝟎 𝑲č 

 

Návratnost rekuperační jednotky: 

𝑁á𝑣𝑟1 =
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

56265

40211 − 30890
= 𝟔 𝒍𝒆𝒕 

7.3 Kondenzační kotel na zemní plyn 

Kondenzační kotel THERM 18 patří do energetické třídy A, s promyšleným 

technologickým provedením. Kotel disponuje nerezovým výměníkem. Má široký rozsah 

výkonu od 1,8 do 19,0 kW, je možné pořídit trojcestný ventil a při napojení na zásobník topné 

vody je možné ohřívat i užitkovou vodu. [68] 

Tabulka 8 Technické údaje kotle THERM 18 [68] 

Tepelný 

výkon [kW] 

Palivo a jeho spotřeba 

[m3/h] 

Účinnost 

[%] 

Hmotnost 

kotle [kg] 

Cena včetně 

DPH [Kč] 

1,8-19 Zemní plyn 0,181-1,749 

Propan 0-070-0,711 

99-106 28 38 599 
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Obrázek 31 Kondenzační kotel THERM 18 [68] 

Roční náklady na vytápění se vypočítají podle rovnice: 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝐻×𝜂
     Rovnice 3 

  kde vyjadřuje 

   Nr Roční náklady na vytápění 

   Nj Cena paliva na jednotku [Kč/kWh], [Kč/kg], [Kč/m3], [Kč/prm] 

   Qr Roční tepelné ztráty [kWh], [MJ] 

   H Výhřevnost paliva [MJ/kg], [kWh/prm]  

   𝜂 Účinnost zdroje [%] 

7.3.1 Samostatný kotel 

 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝜂
= 1,399391 ×

17066,67

0,99
= 𝟐𝟒 𝟏𝟐𝟒 𝑲č 

Návratnost investice při pořízení kondenzačního kotle na zemní plyn: 

 

𝑁á𝑣𝑟1 =
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

38599

40211 − 24124
= 𝟐, 𝟒 𝒍𝒆𝒕 

 

 

1 Cena od dodavatele zemního plynu ČEZ (77) 
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7.3.2 Kotel + rekuperační jednotka 

V případě kombinace kotle na zemní plyn a rekuperační jednotky by náklady na 

pořízení činily 94 864 Kč včetně DPH. Roční náklady se dále spočítají jako součet nákladů na 

provoz rekuperační jednotky a nákladů na vytápění kotlem při nižších tepelných ztrátách. 

 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑟𝑗 + 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝜂
= 2335 + 1,39939 ×

11961,11

0,99
= 𝟏𝟗 𝟐𝟒𝟐 𝑲č 

 

Návratnost investice při pořízení kotle a rekuperační jednotky: 

 

𝑁á𝑣𝑟2 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

94864

28555 − 19242
= 𝟏𝟎, 𝟐 𝒍𝒆𝒕 

7.4 Zplyňovací kotel na tuhá paliva 

Zplyňovací kotel Atmos DC 15 GS patří do nejvyšší 5 emisní třídy a v současné době 

na něj lze čerpat dotace. Umožňuje ekologické spalování kusového dřeva i větších rozměrů 

a jeho dlouhou dobu hoření díky velkému zásobníku. [69] 

Tabulka 9 Technické údaje kotle Atmos DC 15 GS [69] 

Tepelný výkon 

[kW] 

Palivo  

[-] 

Účinnost 

[%] 

Hmotnost kotle 

[kg] 

Cena včetně DPH 

[Kč] 

15 Kusové dřevo 81-87 235 39 609 

 

 

Obrázek 32 Kotel Atmos DC 15 GS [70] 
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7.4.1 Samostatný kotel 

V případě využití tvrdého (listnatého) dřeva jako paliva s obsahem vody 15 % 

výhřevnost H činí 14,605 MJ/kg. Při volbě měkkého (jehličnatého) dřeva se stejným obsahem 

vody je výhřevnost H 15,584 MJ/kg. [71] Roční náklady na vytápění se dále vypočítají podle 

rovnice 3: 

 

Tvrdé dřevo: 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝜂 × 𝐻
=

14102

4753
×

61440

0,81 × 14,605
= 𝟏𝟓 𝟒𝟏𝟕 𝑲č 

 

Měkké dřevo: 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝜂 × 𝐻
=

7604

3405
×

61440

0,81 × 15,584
= 𝟏𝟎 𝟖𝟖𝟎 𝑲č 

Návratnost investice při pořízení kotle a vytápění tvrdým dřevem: 

 

𝑁á𝑣𝑟1 =
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

39609

40211 − 15417
= 𝟏, 𝟔 𝒍𝒆𝒕 

 

Návratnost investice při pořízení kotle a vytápění měkkým dřevem: 

 

𝑁á𝑣𝑟1 =
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

39609

40211 − 10880
= 𝟏, 𝟒 𝒍𝒆𝒕 

 

7.4.2 Kotel + rekuperační jednotka 

Při zakoupení rekuperační jednotky a zapojení v kombinaci se zplyňovacím kotlem 

bude celková pořizovací cena 95 874 Kč včetně DPH. Roční náklady se spočítají součtem 

nákladů na provoz rekuperační jednotky a nákladů na vytápění kotlem při nižších tepelných 

ztrátách: 

 

Tvrdé dřevo:  

Nr = 𝑁𝑟𝑗 + 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝜂 × H
= 2335 +

1410

475
×

43060

0,81 × 14,605
= 𝟏𝟑 𝟏𝟒𝟎 𝑲č 

 

Měkké dřevo: 

Nr = 𝑁𝑟𝑗 + 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝜂 × H
= 2335 +

760

340
×

43060

0,81 × 15,584
= 𝟗 𝟗𝟔𝟎 𝑲č 

 

 

 

 

2 Cena za neštípané listnaté dřevo v délkách 1 m [78] 
3 Přibližný přepočet prm na kg u listnatého dřeva [71] 
4 Cena za neštípané jehličnaté dřevo v délkách 1 m [78] 
5 Přibližný přepočet prm na kg u jehličnatého dřeva [71] 
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Návratnost investice při pořízení kotle Atmos DC 15 GS s rekuperační jednotkou: 

 

Tvrdé dřevo: 

 

𝑁á𝑣𝑟2 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

95874

28555 − 13140
= 𝟔, 𝟐 𝒍𝒆𝒕 

 

Měkké dřevo: 

 

𝑁á𝑣𝑟2 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

95874

28555 − 9960
= 𝟓, 𝟐 𝒍𝒆𝒕 

7.5 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Tepelné čerpadlo bylo vybráno z řady BoxAir Inverter Split a model BoxAir-37IS. 

Všechny TČ z této řady se vyznačují dvoudílnou konstrukcí s kompresorem umístěným ve 

vnitřní jednotce, kde je chráněn proti povětrnostním vlivům. Jeho absence ve vnější jednotce 

zajišťuje velmi tichý provoz bez vibrací. TČ nabízí maximální komfort, protože je možné vše 

ovládat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu.[72] 

Tabulka 10 Technické údaje TČ BoxAir-37IS [72] 

Tepelný výkon 

[kW] 

Topný faktor [-] Třída Cena včetně 

DPH [Kč] 

11,5 při A7W35 

8,8 při A2W35 

4,7 COP při A7W356 

3,7 COP při A2W35 

A+++ pro vodu 35 °C 

A++ pro 55 °C 

266 079 

 

 

Obrázek 33 TČ BoxAir Inverter Split [72] 

 

 

6 Topný faktor COP při venkovní teplotě 7 °C a nízkoteplotním provozu 35 °C 
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7.5.1 Samostatné tepelné čerpadlo 

Roční náklady na vytápění se vypočítají podle rovnice 3, jen výhřevnost paliva se u TČ 

nahrazuje topným faktorem COP: 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝐶𝑂𝑃
= 2,283 ×

17066,67

3,7
= 𝟏𝟎 𝟓𝟑𝟏 𝑲č 

Návratnost investice při pořízení tepelného čerpadla: 

 

𝑁á𝑣𝑟1 =
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

266079

40211 − 10531
= 𝟗 𝒍𝒆𝒕 

 

7.5.2 Tepelné čerpadlo + rekuperační jednotka 

V případě kombinace TČ BoxAir-37IS s rekuperační jednotkou by byly náklady na 

pořízení 322 344 Kč včetně DPH. Roční náklady se dále spočítají jako součet nákladů na 

provoz rekuperační jednotky a nákladů na vytápění TČ při nižších tepelných ztrátách.  

 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑟𝑗 + 𝑁𝑗 ×
𝑄𝑟

𝐶𝑂𝑃
= 2335 + 2,283 ×

11961,11

3,7
= 𝟗 𝟕𝟏𝟓 𝑲č 

 

Návratnost investice při pořízení tepelného čerpadla s rekuperační jednotkou: 

 

𝑁á𝑣𝑟2 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

322344

28555 − 9715
= 𝟏𝟕, 𝟏 𝒍𝒆𝒕 

 

7.6 Solární panely a stávající elektrokotel 

Jako primární zdroj byl využit již stávající elektrokotel. Za sekundární byla vybrána 

solární sestava SOL 390 DUO 16573, která má kombinovanou akumulační nádrž, takže díky 

ní lze ohřívat užitkovou vodu a vytápět zároveň. Spolu se sestavou se dodávají dva sluneční 

kolektory KPG1+ s plochou 2,39 m2. Využití pouze dvou kolektorů je málo, a proto budou 

dokoupeny další čtyři, které se vzájemně propojí. [73][74] 

 

Tabulka 11 Technické údaje solární sestavy s kolektory KPG1+ [73][74] 

Tepelný výkon [kW] Celková plocha kolektorů [m2] Cena včetně DPH [Kč] 

10,87 14,34 143 633 

 

 

 

7 Výkon určen na základě výkonu jednoho kolektoru, který činí 1,8 kW [74] 
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Obrázek 34 Solární kolektor KPG1+ [74] 

Stanovení solárních zisků podle velikosti kolektoru: 

     𝑆𝑧 = 𝑆 × 𝑍     Rovnice 4 

  kde vyjadřuje 

   Sz Solární zisk sestavy [kWh/rok] 

   S Plocha solárního kolektoru [m2] 

   Z  Tepelný zisk na m2 kolektoru za rok [kWh/ (m2×rok)] 

 

𝑆𝑧 = 𝑆 × 𝑍 = 14,34 × 3508 = 5019 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

 

Náklady spojené se spotřebou elektrické energie na provoz čerpadla nebo jeho regulaci 

se u rodinných domů pohybují v rozmezí 3-5 % solárního zisku soustavy. U větších solárních 

soustav se tyto náklady pohybují pod 1 %. Z důvodu velikosti solární plochy jsou tyto 

náklady stanoveny na 3 %.[75] 

    𝑁𝑟𝑠 = 0,03 × 𝑆𝑧 × 𝑁𝑒    Rovnice 5 

  kde vyjadřuje 

   Nrs Provozní náklady solární sestavy [Kč] 

   Sz Tepelný zisk solární sestavy [kWh] 

   Nc Cena elektřiny [Kč/kWh] 

 

𝑁𝑟𝑠 = 0,03 × 𝑆𝑧 × 𝑁𝑒 = 0,03 × 5019 × 2,283 = 𝟑𝟒𝟒 𝑲č 

 

 

 

8 Tepelný zisk určen přibližně pro maloplošné solární soustavy do 20 m2 [79] 
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7.6.1 Elektrokotel a solární soustava 

Při instalaci solární soustavy se díky solárním ziskům 5019 kWh/rok roční potřeba tepla 

objektu sníží na 12047,67 kWh/rok. S touto hodnotou se vypočítají náklady na vytápění 

pomocí elektrokotle: 

 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙 = 𝑁𝑒 × 𝑄𝑟 + 12 × 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 2,283 × 12047,67 + 12 × 104 = 𝟐𝟖 𝟕𝟓𝟑 𝑲č 

 

Celkové provozní náklady se spočítají součtem nákladů na provoz elektrokotle a solární 

soustavy: 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙 + 𝑁𝑟𝑠 = 28753 + 344 = 𝟐𝟗 𝟎𝟗𝟕 𝑲č 

 

Návratnost investice při pořízení solární soustavy ke stávajícímu elektrokotli:  

   

𝑁á𝑣𝑟1 =
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

143633

40211 − 29097
= 𝟏𝟐, 𝟗 𝒍𝒆𝒕 

7.6.2 Elektrokotel a solární soustava + rekuperační jednotka  

Při instalaci solární soustavy se díky solárním ziskům 5019 kWh/rok v kombinaci 

s rekuperační jednotkou sníží potřeba tepla na 6942,11 kWh/rok. S touto hodnotou se 

vypočítají roční náklady na vytápění elektrokotlem: 

 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙 = 𝑁𝑒 × 𝑄𝑟 + 12 × 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 2,283 × 6942,11 + 12 × 104 = 𝟏𝟕 𝟎𝟗𝟕 𝑲č 

 

Celkové provozní náklady se spočítají součtem nákladů na provoz elektrokotle, solární 

soustavy a rekuperační jednotky: 

 

𝑁𝑟 = 𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙 + 𝑁𝑟𝑠 + 𝑁𝑟𝑗 = 17097 + 344 + 2335 = 𝟏𝟗 𝟕𝟕𝟔 𝑲č 

 

V kombinaci solární soustavy stávajícího elektrokotle a rekuperační jednotky, by 

náklady na pořízení činili 199 898 Kč včetně DPH a návratnost se vypočítá: 

 

𝑁á𝑣𝑟2 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 − 𝑁𝑟
=

199898

28555 − 19776
= 𝟐𝟐, 𝟖 𝒍𝒆𝒕 
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8 Ekonomické posouzení návrhů a diskuse 
V první řadě bylo vypočítáno vytápění pomocí stávajícího elektrokotle a poté byly 

provedeny 4 návrhy zdrojů tepla. Každý z nich byl ještě uvažován při pořízení rekuperační 

jednotky. V následujících grafech je zobrazeno jejich porovnání především z finanční stránky. 

 

Obrázek 35 Počáteční investice na zakoupení zdrojů tepla 

Počáteční investice se pohybuje od 38 599 Kč až do 322 344 Kč, přičemž nejdražší je 

TČ vzduch-voda v kombinaci s rekuperační jednotkou. V grafu lze vidět velké finanční 

rozpětí pořizovacích nákladů. Vysoká pořizovací cena u TČ a solárního systému ať už 

samostatného nebo s rekuperační jednotkou, může hrát velkou roli v rozhodování při jejich 

pořízení. 

 

Obrázek 36 Roční náklady na vytápění jednotlivými zdroji 
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Náklady na vytápění jsou nejvyšší u stávajícího elektrokotle. V grafu lze vidět, že u 

zdrojů s vyšší pořizovací cenou jsou obvykle náklady na vytápění nižší, jak je tomu právě 

u nejdražší varianty TČ v kombinaci s rekuperační jednotkou, kde náklady činí 9 715 Kč/rok. 

Finančně dobře vychází vytápění zplyňovacím kotlem na tuhá paliva, kde je za palivo zvoleno 

měkké nebo tvrdé dřevo. Pořízení toho kotle je výhodné i z hlediska nízké počáteční 

investice. 

 

Obrázek 37 Návratnost počáteční investice u jednotlivých zdrojů 

Samotná počáteční investice a náklady na vytápění nemusí být dostatečně vypovídající, 

protože se může stát, že zdroj tepla odejde dříve, než by se investované náklady vrátily. Tak 

tomu může být především v kombinaci s rekuperační jednotkou, kde se udává životnost okolo 

15 let9. Z toho nám vyplývá, že pořízení rekuperace v kombinaci se solárním systémem a TČ 

se nevyplatí. U ostatních zdrojů i v kombinaci s rekuperací jejich návratnost nepřekročí 

životnost. Při konečném výběru zdroje je potřeba se na ně podívat ve větším měřítku a uvážit 

několik kritérií před jejich zakoupením. 

Dále byly vytvořeny grafy celkových nákladů tzn. počáteční investice a nákladů na 

provoz jednotlivých zdrojů bez rekuperace i s ní v průběhu 15 let. V grafech lze pozorovat, 

který zdroj je finančně nejnákladnější a také nejlevnější. Grafy jsou zpracovány dle aktuálních 

cen za palivo. Ceny v průběhu let mohou růst nebo klesat, takže se výsledné reálné náklady 

mohou mírně lišit od teoreticky vypočítaných. 

 

 

9 Udává se životnost až 20 let, ale pro jistotu bude předpokládaná 15 let [80] 
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Obrázek 38 Celkové náklady na provoz během let 

V grafu můžeme vidět, že i přes nulovou počáteční investici na elektrokotel se celkové 

náklady na provoz za 15 let vyšplhají na 603 166 Kč, což je nejvíce ze všech ostatních zdrojů. 

Nejlevněji vychází vytápění zplyňovacím kotlem na tuhá paliva. V případě měkkého dřeva 

zaplatíme za 15 let 202 809 Kč, to je přibližně o 66 % méně než při vytápění elektrokotlem. 

 

Obrázek 39 Celkové náklady na provoz s rekuperační jednotkou během let 

 

Celkové náklady na provoz s rekuperací během 15 let jsou nejvyšší u elektrokotle 

s rekuperační jednotkou a to na 519 615 Kč. Proti návrhu bez rekuperace ušetříme 83 551 Kč. 
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Dále si můžeme všimnout, že i přes vyšší počáteční investici (než u zdrojů bez rekuperace) je 

finančně výhodnější vytápění právě u elektrokotle, solárního systému a kondenzačního kotle 

na zemní plyn. V porovnáním s tím se celkové náklady během 15 let zvýší u zplyňovacího 

kotle na tuhá paliva a TČ vzduch-voda. To je způsobeno tím, že pořízení rekuperace nám 

sníží provozní náklady pouze v řádu stovek. 

Ve všech grafech bylo porovnání především z finanční stránky, která je pro většinu lidí 

nejvíce rozhodující. Existují však další hlediska, která je vhodná před pořízením zvážit. Jde 

o komfort při obsluze zdroje tepla a také o ekologický dopad. U některých zdrojů vytápění, 

které působí kladně na životní prostředí, můžeme dokonce při pořízení nového zdroje čerpat 

určité dotace. Z vybraných zdrojů je možné získat dotaci na kondenzační plynový kotel, TČ 

vzduch-voda, rekuperační jednotku a solární systém. [76] 

V následující tabulce je provedeno porovnání z hlediska počáteční investice, nákladů na 

vytápění, komfortu obsluhy a ekologie. Zhodnocení jednotlivých ukazatelů je pomocí 

známkování 1-5, 1 je nejlepší a 5 nejhorší.  

Tabulka 12 Porovnání jednotlivých zdrojů tepla 

Hledisko Elektrokotel Kondenzační 

kotel 

Kotel na 

tuhá paliva 

TČ vzduch-

voda 

Solární 

systém 

Pořizovací náklady 1 2 2 5 4 

Provozní náklady 5 2 1 1 3 

Komfort 1 1 5 1 2 

Ekologie 2 2 3 1 1 

 

Ze zjištěných výsledků považuji za nevýhodné pořízení solárního sytému k aktuálně 

provozovanému elektrokotli. Důvodem je relativně vysoká počáteční investice a provozní 

náklady na vytápění, které jsou hned po stávajícím elektrokotli nejvyšší. Stávající elektrokotel 

se vyplatí v kombinaci s rekuperační jednotkou a toto řešení považuji za nejvýhodnější 

kombinaci oproti ostatním zdrojům tepla. 

Nejlepší poměr pořizovacích a provozních nákladů se dosáhne s kotlem na tuhá paliva, 

což je dáno i návratností investice kratší než 2 roky. I přes tuto velkou finanční výhodu bych 

jej nepořídila kvůli velké ztrátě komfortu danou četností doplňování paliva a komplikovanější 

regulací. Jako výhodné se jeví pořízení kondenzačního kotle na zemní plyn, a to jak z hlediska 

investice, následných provozních nákladů, ale tak i z pohledu komfortu a ekologie. Velký 

potenciál se jeví v investici do tepelného čerpadla díky ekologické stránce a jeho snadnému 

ovládání pomocí moderních technologií. V případě rodinného domu, pro který byl návrh 

počítán tato varianta vychází velmi výhodně a dosahuje nejnižších provozních nákladů 

s návratností 9 let. 
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ZÁVĚR 
První část bakalářské práce se zabývá otopnou soustavou, především jednotlivými 

zdroji vytápění. Postupně byly sepsány informace o všech možných způsobech vytápění jako 

jsou kotle, tepelná čerpadla, krby, kamna a solární systémy. U všech zdrojů tepla byly 

vypsány jejich výhody či nevýhody, které následně sloužily při návrhu zdroje tepla pro 

konkrétní rodinný dům. Dále byl zmíněn rekuperační systém a důvody, proč je vhodné použití 

akumulační nádrže. 

Ve druhé části byl již představen konkrétní rodinný dům, kde se nachází a jak je zde 

v současné době řešeno vytápění pomocí elektrokotle. Na základě energetického štítku 

budovy a výkresové dokumentace byly pomocí online kalkulačky stanoveny tepelné ztráty 

domu. Zjištěné tepelné ztráty byly použity ve výpočtu teoretické roční potřeby tepla pro 

vytápění, která byla stanovená pomocí denostupňové metody. 

Na základě získaných informací o zdrojích tepla, vypočítaných tepelných ztrát, polohy a 

konstrukce RD bylo provedeno pět návrhů včetně již stávajícího elektrokotle. Konkrétně byl 

vybrán kondenzační plynový kotel, zplyňovací kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo vzduch-

voda a solární systém v kombinaci se stávajícím elektrokotlem. Každý návrh byl navíc 

doplněn o variantu s rekuperační jednotkou. Dohromady bylo provedeno tedy celkem 10 

návrhů. 

V poslední části bylo provedeno ekonomické posouzení jednotlivých návrhů a následná 

diskuse. Všechny zdroje tepla byly mezi sebou porovnány především z finanční stránky jako 

jsou pořizovací náklady a provozní náklady. Důležitá je zde i návratnost vůči stávajícímu 

elektrokotli. Protože vytápění elektřinou je drahé, vyšly velmi zajímavé výsledky. Až na 

návrh TČ s rekuperací a solárního systému s rekuperační jednotkou se nám pořizovací cena 

zdrojů vrátí dříve, než skončí jejich teoretická životnost. Porovnání bylo provedeno také 

s ohledem na ekologii a komfort. 

Po důkladném posouzení vychází z finančního hlediska nejlépe zplyňovací kotel na tuhá 

paliva, avšak díky četnosti doplňování paliva a z toho vyplývající velké ztrátě komfortu bych 

jeho pořízení nepreferovala. Výhodné vidím pořízení kondenzačního kotle na zemní plyn, kde 

náklady na vytápění jsou příznivější než u elektrokotle a pořád zůstává zachován určitý 

bezobslužný standard. Z mého pohledu má velký potenciál také pořízení TČ vzduch-voda. I 

přes nejvyšší počáteční investici jsou roční náklady na vytápění nejnižší a jedná se o velmi 

ekologický způsob vytápění, protože čerpáme teplo z našeho okolí a díky moderním 

technologiím disponuje i vysokým komfortem a snadnou regulací. 

Cílem této bakalářské práce bylo provést rešerši dostupných technologií sloužících 

k vytápění a poté provést návrhy zdrojů tepla vytápění pro konkrétní rodinný dům. Dále pak 

ze získaných informací o vytápění a preferencí majitelů domu vybrat zdroj tepla, který by 

bylo vhodné použít. Tyto zmíněné cíle byly naplněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

ε opravný součinitel přerušovaného vytápění - 

𝜂 Účinnost zdroje % 

d počet dnů v otopném období dny 

COP Topný faktor - 

H Výhřevnost paliva MJ/kg  

Ne Cena elektřiny 
Kč/kWh 

kWh/prm 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 Náklady na vytápění elektrokotlem s rekuperací Kč 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙 Náklady na vytápění elektrokotlem se solárním sys. Kč 

𝑁𝑒𝑙𝑒𝑘+𝑟𝑒𝑘 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙 
Náklady na vytápění elektrokotlem se solárním sys. a 

rekuperací 
Kč 

Nj Cena paliva na jednotku 
Kč/kWh Kč/kg 

Kč/m3 Kč/prm 

Njr Roční náklady na provoz rekuperační jednotky Kč 

Nr Roční náklady na provoz  Kč 

𝑁𝑟𝑠 Provozní náklady solární sestavy Kč 

Npop Stálé měsíční poplatky za elektřinu  Kč 

Návr1 Návratnost zdroje roky 

Návr2 Návratnost zdroje s rekuperací roky 

P Příkon kW 

Qr teoretická potřeba tepla na vytápění J 

Qc celkové tepelné ztráty konstrukcí a větráním W 

S Plocha Solárního kolektoru  m2 

Sz Solární zisk sestavy  kWh/rok 

tis průměrná vnitřní teplota objektu °C 

tes průměrná venkovní teplota v otopném období °C 

ten oblastní venkovní teplota °C 

tin vnitřní výpočtová teplota objektu °C 

Z Tepelný zisk na m2 kolektoru za rok kWh/(m2×rok) 
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2. Půdorys 1NP 
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3. Půdorys 2NP 
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4. Pohledy 

 


