
 



  

 





  

 



 

 

 
 

 
  



  

Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. Je rozdělena 

na dvě hlavní části. První část je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie, které jsou 

dostupné v České republice. V druhé části je zpracováno pouţití jednotlivých zdrojů na 

vybraném objektu a následné vyhodnocení jejich ekonomičnosti. 
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Abstract 

 
This Bachelor´s Thesis deals with the topic of Renewable Energy Resources. It is 

divided into two main parts. The first part is a research on renewable resources of energy 

which are available in the Czech Republic. The second part is focused on use of particular 

resources in a chosen object (house) and their subsequent efficiency evaluation. 
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Úvod 
 

Lidé ţijící ve 21. století jsou zcela závislí na energii, ať uţ ve formě tepla nebo 

elektřiny. Elektřinu potřebujeme k vykonávání kaţdodenních potřeb. Celosvětová spotřeba 

kaţdý rok stoupá a v nejbliţších letech se nepředpokládá, ţe by se nárůst zastavil. Příčinou 

tohoto růstu je rozvoj méně vyspělých zemí. Z většinové části se elektrická energie vyrábí 

z neobnovitelných zdrojů, ať uţ fosilních či jaderných. Tyto zdroje jsou však vyčerpatelné a 

jejich těţba bude v důsledku zmenšování zásob stále více nákladná. Navíc vedlejším 

produktem výroby energie z těchto paliv je produkce škodlivin, které negativně působí nejen 

na globální oteplování, ale i na celé ţivotní prostředí. Je potřeba zajímat se i o jiné zdroje, 

vhodné pro získávání energie. Takové, které budeme moci obnovovat, nebo budou 

nevyčerpatelné a nebudou mít negativní vliv na planetu Zemi. Východiskem z této situace je 

vyuţívání obnovitelných zdrojů. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou definovány 

následovně: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání 

částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ Řadíme mezi ně energii 

slunečního záření, vody, větru, geotermální energii, biomasu, energii přílivu a odlivu a další.  

V České republice není nijak vysoký potenciál v obnovitelných zdrojích energie. Jsme 

energeticky závislí hlavně na uhelných a jaderných elektrárnách. Obnovitelné zdroje energie 

jsou v naší zemi jen zdroji doplňkovými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.0-1 Ilustrační mapa [20]
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1 Energie větru 
 

Vítr je vlastně pohyb vzduchu v atmosféře. Vzniká rozdílem tlaků, způsobených 

zemskou rotací a nerovnoměrným zahříváním povrchu zemského, který má různou strukturu. 

Roli v zahřívání zemského povrchu hraje jeho charakter, barva, ale také závisí na nadmořské 

výšce a členitosti povrchu. Například poušť se zahřeje mnohem více neţ oceán. Teplota 

zemského povrchu výrazně ovlivňuje teplotu atmosféry. S různými teplotami povrchu jsou 

spojeny i různé fyzikální vlastnosti (teplý vzduch je lehčí neţ studený). Následně dochází k 

vyrovnání těchto fyzikálních rozdílů. Vznikají tlakové výše a níţe, tím dojde k rozpohybování 

vzduchu a vytvoření toho, čemu říkáme vítr. 

 

1.1 Lokality v ČR 
 

 V České republice je omezený počet míst vhodných k výstavbě větrných elektráren. 

Většina těchto lokalit s příznivými větrnými podmínkami je jiţ zastavěna větrnými parky. 

Dalším problémem je umístění lokality vhodné k výstavbě větrných elektráren v národním 

parku nebo v taţné oblasti ptáků. Jelikoţ nejsme ani přímořským státem, nemůţeme větrné 

elektrárny vybudovat na tak vhodných místech jako je pobřeţí nebo přímo moře. Podle České 

společnosti pro větrnou energii (ČSVE) se podaří uskutečnit pouze 6% ze všech návrhů na 

stavby elektráren. 

 

 

 

 

 

 
Obr.1-1Mapa průměrné rychlosti větru v ČR [21] 

 

http://www.csve.cz/pdf/cz/vetrna-mapa.jpg
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1.2 Princip větrné elektrárny  
 

Turbína umístěná na stoţáru převádí energii větru na rotačně-mechanickou energii. Ta 

je poté přenášena do generátoru, kde se transformuje na energii elektrickou. Podél rotorových 

listů vznikají aerodynamické síly, a proto musejí mít listy speciálně tvarovaný profil. Energie 

produkovaná generátorem roste s třetí mocninou rychlosti vzdušného proudu. Je proto třeba 

zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo 

mechanickému a elektrickému přetíţení větrné elektrárny. Obsluha větrné elektrárny je 

převáţně automatická. Ţivotnost nové větrné elektrárny se udává 20 let od uvedení do 

provozu [22]. 

     
 

 
           ( 1 ) 

 
P - teoretický výkon na generátoru [W] 

  ρ - hustota vzduchu [kg/m
3
] 

u - rychlost proudění vzduchu [m/s] 

D - průměr rotoru [m] 

 

Pro získání skutečného výkonu stačí tento teoreticky výkon P vynásobit účinností celé 

větrné elektrárny. Do účinnosti větrné elektrárny se započítává účinnost turbíny, generátoru a 

účinnost převodovky, pokud je jí elektrárna vybavena. Pakliţe budeme chtít získat 

instalovaný výkon, tak do vzorce dosadíme jmenovitou rychlost proudění vzduchu. 

 
Vývoj velikosti větrných elektráren a jejich výkon 

Obr.1-2 Velikost větrných elektráren [23] 

1.3 Části větrné elektrárny 
 

Větrnou elektrárnu tvoří mnoho komponentů, které jsou ukryté v různých částech 

větrné elektrárny. Elektrárnu poté můţeme rozdělit do čtyř hlavních částí, jimiţ jsou rotor, 

gondola, stoţár a základ. 

 

1.3.1 Rotor 
 

V České republice se nejčastěji setkáváme s typem rotoru, který nazýváme vrtule. 

Ta přeměňuje tahovou sílu na rotační pohyb, který předává na hřídel. V praxi se ukázalo, ţe 

nejekonomičtější je vrtule se třemi lopatkami. Tyto vrtule jsou rychloběţné a vyuţívají 

horizontální osu rotace. Účinnost těchto vrtulí se třemi lopatkami můţe dosahovat aţ 45%. 

Vyšší účinnost uţ není přípustná z důvodu vzniku velkých tlakových rozdílů v místech před a 

za vrtulí. 

http://www.aresico.com/cz/p/princip-vetrne-elektrarny/
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1.3.2 Gondola 
 

Gondola je sklolaminátová skořepina umístěna na vrcholu stoţáru, uvnitř které se 

skrývá strojovna větrné elektrárny. Kaţdý výrobce pouţívá individuální řazení soustrojí, liší 

se i částmi strojovny. Dělí se do dvou hlavních skupin: gondola s převodovkou a gondola bez 

převodovky. 
 

Gondola bez převodovky 
 

V ČR se tento typ příliš 

často nevyskytuje, ale ve světě je 

velmi hojně pouţívaný. Značná 

výhoda tohoto typu spočívá v tom, 

ţe odpadá častá výměna oleje 

v převodovce a další činnosti s tím 

spojené. Generátor je umístěn na 

jedné hřídeli spolu s rotorem a 

brzdou. Nevýhodou jsou vyšší 

investiční náklady při koupi 

související s vysokou cenou 

generátoru. Tento generátor musí 

být schopen vyrobit stejné 

mnoţství elektřiny jako generátor 

gondoly s převodovkou, ovšem 

generátor u gondoly bez 

převodovky má k dispozici 

podstatně niţší otáčky na hřídeli.  Obr.1-3 Schéma gondoly od firmy Windenergy [24] 

 

Gondola s převodovkou 
 

V ČR se nejčastěji setkáme s tímto typem. Rotor je umístěn na hřídeli, která přenáší 

výkon do převodovky, ta zvyšuje otáčky a přes rychloběţnou hřídel předává výkon 

generátoru. Na rychloběţnou hřídel je připevněna brzda, která zvládne v krátkém časovém 

intervalu zastavit rotor (obvykle 

v řádu několika vteřin). 

 

 

1) Hlavní hřídel větrné elektrárny 

2) Nosný rám strojovny 

3) Převodovka větrné elektrárny 

4) Spojení mezi převodovkou a 

generátorem 

5) Generátor větrné elektrárny 

6) Systém natáčení strojovny 

7) Hydraulické systémy větrné 

elektrárny 

 

 

 

Obr.1-4 Schéma gondoly od firmy WIKOV Wind [25] 

http://www.wind-energie.de/
http://www.csve.cz/cz/clanky/strojovna-vetrne-elektrarny/324
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1.3.3 Stožár 
 

V současné době, kdy se nejčastěji staví stoţáry vysoké okolo 100 m, můţeme 

uvaţovat o třech typech stoţárů: ocelový tubusový, příhradový a betonový stoţár. 

 

Ocelový tubusový stožár 
Je to nejčastěji pouţívaný typ stoţárů, jeho výška bývá  40 - 110 m. Stoţár je rozdělen 

na segmenty dlouhé cca 20 m, které se k sobě montují na staveništi. Delší segmenty by se 

v našich podmínkách velmi těţko dopravovaly na místo. Jednotlivé segmenty jsou vyrobeny 

z plechových plátů, ty jsou skruţeny do prstenců, které jsou pak následně k sobě svařeny. 

Tloušťka plechu je 12 - 45 mm, podle polohy segmentu. U patky to bývá 30 - 45 mm, 

na vrcholu minimálně 12 mm. 

 

Příhradový stožár 
Tento typ stoţáru se vyplatí při výšce větší neţ 100 m. Odpadají zde problémy 

s nadměrnou dopravou. Stoţár se skládá pouze z nosníků a vzpěr, a proto je zde potřeba 

menší mnoţství oceli. Montuje se aţ v místě stavby elektrárny. Příhradový typ stoţáru je 

hojně pouţívaný v Číně a Indii. 

 

Betonový stožár 
Stoţár se skládá z betonových segmentů s ocelovými výztuţemi. Jednotlivé segmenty 

mají přizpůsobenou velikost tak, aby byla zajištěna snadná doprava na místo stavby. Jeden 

prstenec můţe být sloţen z jedné nebo více částí. Ze 4 prstenců se staví kuţelovitý segment 

stoţáru. Segment dosahuje maximální výšky aţ 12 m a prstence jsou navzájem propojeny 

předepínacími kabely. Pomocí velkého jeřábu je pak segment umístěn na svoji definitivní 

pozici. Výhodou betonového stoţáru je moţnost vyuţít k výrobě prstenců betonárku 

v blízkosti stavby a tím přinést do regionu práci. V porovnání s ocelovým stoţárem má 

betonový stoţár výrazně menší provozní náklady, lepší tlumící vlastnosti, vydává menší 

provozní hluk, menší vibrace a způsobuje menší únavu rotoru. 

 

1.3.4 Základ 
 

Je to nejtěţší část celé větrné elektrárny. Tvoří ho beton provázaný armaturou. 

U elektrárny se jmenovitým výkonem 2 MW, se obvykle dělá čtvercový základ 16 x 16 m 

o výšce 2 m.  Tedy kolos s hmotností 1100 t betonu a 40 t ocelových armovacích výztuţí. 

Pro porovnání, součet váhy všech ostatních částí nepřesahuje 330 t. 

 

 

 
 

Obr.1-5 Krajina [36]
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2 Energie slunečního záření 
 

Sluneční záření dopadající na Zemi vstupuje do atmosféry ve výšce zhruba 1000 km 

od zemského povrchu. Atmosféra se skládá převáţně z dusíku a kyslíku. Ve výškách nad 

60 km pohlcují tyto atmosférické plyny sluneční ultrafialové a rentgenové záření a ionizují se 

(ionosféra). Níţe, ve výškách 20 aţ 30 km, se nachází vrstva s velkým obsahem ozónu, 

ozonosféra. Zde se pohlcuje zbývající část ţivotu nebezpečného ultrafialového záření. 

V nejniţších vrstvách atmosféry (v troposféře) dochází k pohlcování slunečního záření vodní 

párou, CO2, prachem a kapkami vody v mlhách. 

V průměrné roční bilanci se zpět do vesmíru od mraků, částeček prachu a zemského 

povrchu odrazí zhruba 34 % celkového toku energie slunečního záření. V atmosféře se pohltí 

okolo 19 %. Zbývající část sluneční energie je pohlcena zemským povrchem, a to 47 %. 

Záření pohlcené zemským povrchem se mění na teplo, které je vyzařováno z povrchu Země 

jako infračervené záření, to je 14 %. Infračervené záření je pohlcováno v atmosféře 

víceatomovými plyny, coţ vede k trvalému zvýšení teploty zemského povrchu (skleníkový 

efekt). Značné mnoţství energie dopadající na rozsáhlé plochy oceánů se spotřebuje na 

vypařování vody, celých 23 %. Vodní pára je proudy vzduchu vynášena nahoru, kde 

v chladnějších vrstvách atmosféry kondenzuje a předává své skupenské teplo okolnímu 

vzduchu. Zbytek slunečního záření pohlceného zemským povrchem, tedy 10 % je odveden 

konvekcí. Vzduch zahřátý od povrchu Země stoupá nahoru a na jeho místo proudí těţší 

chladný vzduch, čímţ vznikají větry. Nepatrné mnoţství sluneční energie dopadající na Zemi, 

asi 1 ‰ připadá na biologické reakce probíhající v biosféře. Energie slunečního záření je tak 

nepřímo základem všech ostatních obnovitelných zdrojů energie (biomasa, větrná, vodní, 

energie prostředí) s výjimkou geotermální. 

Zatímco na vnější povrch atmosféry dopadá sluneční záření v nerozptýlené formě, 

průchodem atmosférou dochází k rozptylu na částicích prachu, krystalcích ledu čí kapičkách 

vody. Část zářivého toku pak z oblohy přichází ve formě rozptýleného difuzního slunečního 

záření, které nemá směrový charakter a část přímého slunečního záření s výrazným směrovým 

charakterem. Prakticky to znamená, ţe výkonová hodnota přímého slunečního záření je oproti 

difuznímu značně závislá na úhlu dopadu paprsků.  K difuznímu záření se z pravidla přidá 

i část přímého záření, která se odrazí od okolních ploch. Celkové sluneční záření je součtem 

přímého a difuzního slunečního záření [6]. 

 

2.1 Lokality v ČR 
 

Mnoţství slunečního záření naměřeného za rok, je závislé na zeměpisné poloze, 

nadmořské výšce, čistotě ovzduší a celkové době slunečního svitu v dané oblasti. ČR se 

nachází v subtropickém podnebném pásu, respektive zhruba ve středu tohoto pásu a s tím se 

pojí určitá vzdálenost od rovníku, kde jsou sluneční podmínky nejlepší. Samozřejmostí tedy 

je, ţe podmínky pro vyuţití sluneční energie zde budou na horší úrovni. To ale neznamená, ţe 

horší podmínky brání vyuţití energie ze slunečního záření. ČHMÚ uvádí, ţe celková doba 

slunečního svitu v ČR je od 1400 do 1900 hodin za rok, roční úhrn globálního slunečního 

záření se v ČR udává mezi 900 - 1400 kWh/m
2
. Nejniţší hodnoty se logicky vyskytují 

v severnějších oblastech, čím dále bychom postupovali na jih, tím vyšší hodnoty bychom 

naměřili. Ze všech krajů v ČR má nejvyšší úhrn i dobu slunečního svitu kraj Jihomoravský. 

Na obrázku níţe můţeme vidět vhodnost jednotlivých lokalit pro vyuţití sluneční energie. 

Tyto údaje jsou velmi důleţité pro výpočet energetické bilance fotovoltaického systému a 

návratnost investic. Kdybychom počítali s jiţní orientací a sklonem 30 - 45 °, který je pro 
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střed subtropického podnebného pásu nejúčinnější, roční dávka slunečního záření by tvořila 

1000 aţ 1200 kWh/m
2
. Kdybychom počítali se sklonem 90 ° na fasádách domů, roční 

dodávka by tvořila 750-900 kWh/m
2
. 

 
Obr.2-1Mapa ročního průměrného svitu v ČR [26] 

 

2.2 Fotovoltaické kolektory 
 

Do této skupiny patří všechny kolektory, které přímo přeměňují sluneční záření na 

elektrickou energii. Tato přeměna se děje pomocí fotovoltaického jevu, který vzniká vlivem 

p-n přechodem v polovodičových materiálech. Základem těchto kolektorů jsou tedy 

polovodičové materiály, nejčastěji však křemík a jeho sloučeniny. 
 

2.2.1 Panely s monokrystalickými články 
 

Solární panely s monokrystalickými články jsou velmi rozšířeným typem. Vyrábí se 

Czochralského metodou, která spočívá v pomalém taţení zárodku krystalu z taveniny čistého 

křemíku. Takto vyrobená tyč monokrystalického křemíku, která má průměr v řádu 10 cm, se 

rozřeţe na velmi tenké plátky. Plátky se vyleští z důvodu odstranění nepravidelností a 

nečistot. Polovodičový přechod p-n se vytvoří přídavkem fosforu, díky čemuţ vznikne 

povrchová vrstva s vodivostí typu n. Účinnost monokrystalických článků činí obvykle 

13 - 17 %. 

Czochralského metoda výroby monokrystalického křemíku 

 

 
Kusy křemíku                   Roztavený křemík                     Tažení křemíkové tyče 

Obr.2-2Czochralského metoda 
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2.2.2 Panely s polykrystalickými články 
 

Jedná se o velmi rozšířené solární články. Výroba je v porovnání s monokrystalickými 

panely značně jednodušší, tedy i rychlejší a levnější. Vyrábí se odléváním čistého křemíku do 

forem a následným rozřezáním na tenké plátky. Účinnost polykrystalických článků obvykle 

bývá v rozmezí od 12 do 14 % (výjimečně aţ 16 %). Jejich výhoda oproti monokrystalickým 

článkům spočívá v levnější výchozí surovině a moţnosti výroby článku o větších rozměrech.  

 

2.2.3 Panely s amorfními články 
 

Solární panely z amorfního křemíku jsou nejlevnějšími solárními panely. Na jejich 

výrobu je potřeba podstatně méně materiálu neţ na předchozí dva typy. Vyrábí se napařením 

tenké křemíkové vrstvy na skleněnou, nerezovou nebo plastovou podloţku. Tato napařená 

vrstva křemíku nemá pravidelnou krystalickou strukturu, to má za důsledek niţší účinnost 

7-9 %. Výhodou oproti předchozím typům je, ţe velmi dobře pohlcují difuzní záření a 

přeměňují ho na elektřinu. Tyto kolektory jsou velmi pruţné a odolné proti různému 

poškození, proto se často pouţívají jako krytiny střech. Jejich ţivotnost se udává přes 25 let.  

2.3 Fototermické kolektory 
 

Do této skupiny patří veškeré kolektory slouţící k ohřevu teplonosného média ať uţ 

plynu nebo kapaliny. Můţeme je rozdělit do dvou základních skupin nízkoteplotní 

(do 150 °C) a vysokoteplotní kolektory (nad 150 °C). 

 

2.3.1 Nízkoteplotní 
 

Tato skupina nachází svoje uplatnění nejčastěji pro potřeby vytápění, ohřevu TUV 

nebo pro přitápění. 

 

 
Ploché kapalinové kolektory 
 

Ploché deskové kolektory se 

pouţívají k solárnímu ohřevu 

kapaliny. Kolektory bývají 

obdélníkového tvaru. Sluneční 

paprsky dopadají na kovové trubky 

s absorpční vrstvou, jsou zachyceny 

a přeměněny na teplo, které odvádí 

teplonosná kapalina. Kolektory jsou 

pouţívány k přitápění, ohřevu TUV 

nebo k ohřevu bazénu.    

 

 

 

 

 

 
Obr.2-3 Plochý kolektor [27] 
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Trombeho stěna 
 

Trombeho stěna je způsob vyuţívání sluneční energie k přitápění. Systém se skládá ze 

stěny domu natřené na černo, aby dobře akumulovala teplo. Ve vzdálenosti 10 aţ 20 cm od 

stěny je umístěna průsvitná deska. Mezi stěnou a deskou je vzduchová mezera. Ve stěně jsou 

dva otvory spodní, kterým proudí studený vzduch z interiéru objektu a horní, kterým proudí 

teplý vzduch ze vzduchové mezery do interiéru objektu. Otvory jsou opatřeny uzavírací 

klapkou. Přes den sluneční záření dopadá na černou stěnu, tím akumuluje teplo do stěny domu 

a zároveň ohřívá vzduch ve vzduchové mezeře. Studený vzduch se nasává z interiéru domu 

spodním otvorem, ve vzduchové mezeře se ohřívá a stoupá vzhůru aţ nakonec opustí 

Trombeho stěnu horním otvorem. V noci jsou oba otvory uzavřeny, objekt se ohřívá pouze 

sáláním tepla z interiérové plochy stěny. Tento systém se dá zefektivnit pouţitím dvojitého 

skla, které zmenší ztráty v chladných obdobích.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr.2-4Trombeho stěna [28] 
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2.3.2 Vysokoteplotní 
 

Tato skupina pouţívající koncentraci slunečních paprsků do jednoho místa a velmi 

často vyuţívá ohřáté médium pro výrobu elektrické energie. 

 

 

Parabolické kolektory 
 

Parabolické kolektory vyuţívají koncentrované sluneční energie do absorbéru. Jejich 

konstrukce je tvořena zrcadly ve tvaru 

paraboly, v jejímţ ohnisku je umístěn 

absorbér v podobě trubky s teplonosným 

médiem. Tato parabola sbírá sluneční energii 

z celé její plochy a všechnu ji soustředí do 

jejího ohniska. Kolektory se pouţívají na 

slunečních farmách k výrobě páry, která je 

následně vpouštěna na turbínu v klasickém 

parním oběhu. 

 

 
 

 

 

 

Obr.2-5Kolektor s parabolickým zrcadlem [29] 

Sluneční věže 
 

Sluneční věţe vyuţívají koncentrované sluneční energie do jednoho místa, ve kterém 

je umístěn absorbér. Její provedení je tvořeno z velkého mnoţství automaticky natáčecích 

zrcadel, která odráţí sluneční záření přímo do absorbéru. Zrcadla bývají lehce parabolického 

tvaru. V absorbéru bývá parní 

kotel, ve kterém se v důsledku 

soustředěného dopadajícího 

záření se značnou koncentrací 

vytváří vysokotlaká pára 

s teplotou několik stovek stupňů 

celsia. Pára je opět vpouštěna do 

turbíny v parním cyklu. 

V Kalifornii stojí sluneční věţ 

Solar Two s rozlohou 29 hektarů, 

na této ploše je 1818 zrcadel a 

výkon celého zařízení činí 

10 MW. 

 

 
 

 

 

Obr.2-6Elektrárna Solar Two [29]
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3 Geotermální energie 
 

Tento druh energie se sice neřadí do obnovitelných zdrojů, ale jeho pouţití je šetrné 

k ţivotnímu prostředí. Slovo geotermální je původem z řeckého „geo“ - země a „therme“ -

 teplo, tedy dohromady teplo země. Část tepelné energie Země získala při svém vzniku. Velké 

mnoţství tohoto tepla je ukryto v zemském jádru, kde také vznikají náhodné jaderné reakce, 

které jsou dalším zdrojem tepla. Dále teplo vzniká při pohybu zemských desek, při dopadu 

meteoritů a jako průvodní jev u slapových sil (zpomalování rotace Země). Nesmíme také 

zanedbat tepelnou energii získanou ze Slunce. Ta se akumuluje do malé hloubky pod zemský 

povrch, do vodních ploch a plynného obalu Země. Ohřátí zemské kůry není nijak velké a 

dosahuje maximálně několika desítek stupňů Celsia. Ovšem její tepelný odpor způsobuje, ţe 

přibliţně kaţdých 100 m hloubky se zvýší teplota o 3 °C. V bezprostředním dosahu člověka je 

tedy k dispozici velké mnoţství tepelné energie [35], ale o poměrně nízké teplotě. Tuto 

energii ve formě nízkopotenciálního tepla dokáţeme vyuţívat pomocí tepelných čerpadel. 

 

3.1 Tepelné čerpadlo 
 

Tepelné čerpadlo vyuţívá nízkoteplotního tepla k odpaření chladící kapaliny ve 

výparníku. Tuto páru poté stlačíme kompresorem na kondenzační tlak, tím chladivu stoupne 

teplota a získáváme teplo o vyšší teplotě, které odevzdáváme v kondenzátoru. Tam chladivo 

zkondenzuje, následně projde přes expanzní ventil, ve kterém klesne tlak, zpět do výparníku a 

tím je celý cyklus uzavřen. 

3.2 Rozděleni podle způsobu získávání tepla 
 

Podle způsobu získávání tepla lze tepelná čerpadla rozdělit do několika skupin. Volba 

primárního zdroje tepla má velký vliv na konstrukci a vlastnosti tepelného čerpadla. 

V názvech systémů tepelných čerpadel vţdy první slovo znamená zdroj nízkoteplotního tepla, 

druhé slovo označuje médium, do kterého se teplo předává. 

 
Vzduch-voda odebírá teplo z okolního nebo odpadního vzduchu a předává ho do 

topné vody. 

 

Voda-voda odebírá teplo z vody, která můţe přímo protékat výměníkem na primární 

straně. Teplo se předává do topné vody. 

 

Země - voda odebírá teplo z povrchové vrstvy zemského povrchu nebo z hloubky 

zemského povrchu pomocí kolektorů. Teplo se předává do topné vody. 

 

Dále pak existují systémy vyuţívající na výstupní straně vzduch (vzduch - vzduch). 

U nichţ mohou být zdroje nízkoteplotního tepla stejné. V různých verzích se pouţívají i jako 

klimatizační zařízení. 

3.3 Zdroje nízkoteplotního tepla 
 

V našich zeměpisných šířkách jsou nejrozšířenější tepelná čerpadla odebírající teplo ze 

země tedy plošné kolektory a hlubinné vrty. 
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3.3.1 Voda-voda, povrchová voda 
 

Nutnost polohy vytápěného objektu 

v blízkosti vody, nejlépe přímo u břehu. Vyuţívat se 

dají rybníky, jezera nebo vodní toky. Výměník 

umístíme buď přímo do vody, nebo ho zapustíme do 

břehu. Vţdy musíme provést opatření proti 

zamrznutí. Vodu čerpáme z potoka, odebíráme její 

teplo a ochlazenou lze vypouštět zpět do potoka. 

Problém můţe nastat také se znečištěním vody. 

 
 

 

Obr.3-1 Kolektor s povrchovou vodu [30] 

 

 
3.3.2 Voda-voda, podzemní voda 
 

Tento systém vyţaduje vybudování dvou 

studen, zdrojové a vsakovací. Ze zdrojové studny 

vodu čerpáme a do vsakovací ji vracíme ochlazenou. 

Ve zvláštních případech se můţe voda vypouštět do 

vodoteče. Je nutné, aby studny byly od sebe 

vzdáleny minimálně 15-30 metrů, tato minimální 

vzdálenost závisí na sloţení půdy. Zdroj vody musí 

být dostatečně silný, pro rodinný dům se uvádí 0,5-1 

litr/s. Studniční voda má celoroční stálou teplotu 

8-12 °C a to je nejvyšší moţná teplota u přírodního 

nízkoteplotního zdroje. 
Obr.3-2 Podzemní vodou [30] 
 

 
 

 

3.3.3 Země-voda, plošné kolektory 
 

Plocha pro kolektor musí být trojnásobná 

neţ vytápěná. Kolektor je polyethylenová trubka 

poloţená na souvisle odkrytou plochu do hloubky 

1,2-1,5 metru. Trubky se pokládají ve vzdálenosti 

0,6-1 metru od sebe. Další limitní vzdálenost je 

1,5 metru od základu budovy. Je zde důleţitá 

naakumulovaná sluneční energie, přestup tepla ze 

vzduchu a deště. Právě tyto zdroje regenerují půdu 

po skončení topné sezony.  

 

 
                                    Obr.3-3 Zemní plošný kolektor [30] 
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3.3.5 Vzduch – voda 
 

Tento zdroj nepovaţujeme jako geotermální 

energii, ale dá se také vyuţívat tepelným čerpadlem 

a patří mezi obnovitelné zdroje. Teplo odebíráme 

z okolního vzduchu pomocí lamelového výměníku, 

který muţe být umístěn na zahradě nebo třeba na 

střeše rodinného domku. Tímto výměníkem musíme 

hnát vzduch výkonným ventilátorem. Systém je 

závislý na okolní teplotě a vlhkosti. Je-li vzduch 

chladný, je v něm i menší vlhkost, která je nosičem 

energie. Z toho vyplývá, ţe v zimních měsících, kdy 

potřebujeme nejvíce energie, je jí v okolním 

vzduchu nejméně. Proto je u tohoto druhu nutné      

mít doplňkový zdroj tepla.         Obr.3-5 Okolní vzduch [30] 

 

 
 

3.3.4 Země-voda, hlubinné vrty 
 

Tento systém vyuţívá teplo horniny 

v podloţí. Vrty bývají hluboké aţ 160 metrů. 

Umísťují se v bezprostřední blízkosti vytápěného 

objektu, někdy i přímo pod objekt. Vrty od sebe 

musí mít minimální vzdálenost 10 metrů. Na 1 kW 

tepelné energie potřebujeme 12-18 metrů vrtu. 

Výhodou je stálá teplota 8 °C i v zimních obdobích, 

jako nevýhodu můţeme uvést nutnost provedení 

hydrologického průzkumu, aby nedošlo k porušení 

hydrologických podmínek. 

 
        Obr.3-4 Hlubinný vrt [30] 

3.4 Topný faktor (COP) 
 

Pro porovnání efektivity provozu jednotlivých tepelných čerpadel slouţí tzv. topný 

faktor. Topný faktor je bezrozměrné číslo, které lze přirovnat k účinnosti udávané běţně 

u ostatních zdrojů tepla. Většinou se hodnota topného faktoru pohybuje v rozsahu 2,5 - 4 a 

čím je toto číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější. Matematicky topný 

faktor udává poměr získané tepelné energie a spotřebované elektrické energie. Hodnota 3 tedy 

znamená, ţe dodáním 1 kWh elektrické energie, získáme 3 kWh tepelné energie pro vytápění. 

Okamţitá hodnota topného faktoru se neustále mění podle provozních podmínek. COP se 

vypočítá podle vzorce uvedeného níţe. 

    

 

   
    

   
  

       

   
  

    

        
   ( 3 ) 
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Tin  teplota zdroje tepla [K] 

Tout teplota na výstupu [K] 

Qin energie získaná zvenku (zdarma) při teplotě Tin [kJ] 

Qel energie ze sítě potřebná pro pohon kompresoru [kJ] 

Qout = Qin+Qel  výsledná energie při vyšší teplotě Tout [kJ] 

 

Topný faktor je vţdy vyšší neţ 1 a je vyšší tehdy, je-li rozdíl mezi Tin a Tout co nejmenší. 

 

3.5 Provoz tepelných čerpadel 
 

Tepelná čerpadla nabízejí různé provozní reţimy. Většinou je konkrétní tepelné 

čerpadlo konstruováno na jeden druh provozního reţimu, který se jeví v dané instalaci jako 

nejekonomičtější. 

 
Monovalentní provoz 

Tepelné čerpadlo je jediným vytápěcím zdrojem v objektu, tento způsob provozu je 

vhodný pro nízkoteplotní vytápění s teplotou topné vody do 60 °C. Tepelné čerpadlo pokrývá 

celou spotřebu tepla, takţe i v nejniţších teplotách (cca -15 aţ -20 °C) ovšem je zapotřebí 

výrazně zvýšit výkon tepelného čerpadla a to minimálně o cca 50 % oproti bivalentnímu 

provozu. Zvýšení výkonu tepelného čerpadla je spojeno se zvýšením výkonu zdroje 

nízkopotenciálního tepla. U systému tepelného čerpadla země-voda zvětšením kolektoru 

popřípadě prohloubení vrtu, u systému „voda-voda“ zvýšením vydatnosti zdroje. 

 

Monoenergetický provoz 

Tepelné čerpadlo je doplněno malým záloţním elektrickým zdrojem pro pokrytí 

špiček v nejchladnějších dnech. Tepelné čerpadlo zajišťuje 90 % roční spotřeby tepla a 

zbývajících 10 % pokrývá malý elektrokotel. 

 

Alternativně bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo pokrývá celou spotřebu tepla aţ do určité, předem stanovené teploty 

venkovního vzduchu (bod bivalence). Poklesne-li teplota pod tento bod, tepelné čerpadlo se 

zcela odstaví a přejde se na vytápění jiným zdrojem tepla. 

 

Paralelně bivalentní provoz 
Tepelné čerpadlo pokrývá celou spotřebu tepla aţ do určité, předem stanovené teploty 

venkovního vzduchu (bod bivalence). Poklesne-li teplota pod tento bod, tepelné čerpadlo 

pracuje dál, ale navíc se k němu přidá doplňkový zdroj tepla. Tepelné čerpadlo pracuje 

současně s doplňkovým zdrojem od bodu bivalence aţ do nejniţších teplot. 

 

Částečně paralelně bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo pokrývá celou spotřebu tepla aţ do určité, předem stanovené teploty 

venkovního vzduchu (bod bivalence). Poklesne-li teplota pod tento bod, tepelné čerpadlo 

pracuje dál, ale navíc se k němu přidá doplňkový zdroj tepla. Pokud tepelné čerpadlo 

neprodukuje vodu o teplotě odpovídající teplotě topné vody, tepelné čerpadlo se vypne a dále 

pracuje uţ jen doplňkový zdroj. 



VUT Brno Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům 

            FSI EÚ  

 

26 

4 Energie vody 
 

Vodní energie je hned po zvířecí nejstarší, kterou člověk dokázal v minulosti úspěšně 

přeměnit na mechanickou práci. Je nejkvalitnějším a nejstabilnějším zdrojem energie. Uţ naši 

předkové vyuţívali energii získanou z vodních toků pomocí tehdejšího vodního kola, které 

přes hřídel předávalo mechanickou energii do mlecího mechanismu na mletí obilí. U dnešních 

vodních elektráren někdejší mlecí mechanismus nahradil elektrický generátor. Také vodní 

kolo nahrazujeme dnešními turbínami, které mají odlišné vlastnosti spojené s různými typy 

turbín. 

 

4.1 Dělení vodních elektráren podle výkonu generátoru 
 

Do 10 MW  malé vodní elektrárny (MVE) 

Do 100MW  střední elektrárny 

Nad 100 MW  velké elektrárny 

 

Pouze malé vodní elektrárny s výkonem do 10 MW včetně, se řadí do obnovitelných 

zdrojů energie. Elektrárny s větším výkonem jsou jiţ značným zásahem do přírodní krajiny. 

Je u nich nutná výstavba přehrady a s tím související zaplavení velké plochy.  

 

4.2 Dělení vodních elektráren podle způsobu uspořádání 
 

Průtočná elektrárna 
Elektrárna je umístěna v přímém kontaktu s vodním tokem. Pracuje s aktuálním 

průtokem řečiště aţ do maximální hltnosti turbíny. Zbytek vody přesahující hltnost turbíny 

jalově přepadává přes jez.  

 

Derivační elektrárny 
Elektrárna je umístěna na uměle vytvořeném derivačním kanálu, který se po určitém 

úseku vrací zpět do původního řečiště. U tohoto typu mohou být derivace vytvořeny 

otevřeným kanálem, v uzavřeném potrubí jako tlakové, nebo s volnou hladinou. 

 

Akumulační elektrárny 
Tento typ vyuţívá přehradu k akumulaci říční vody, kterou pak pouští na turbínu podle 

poţadavků dispečera pro pokrytí špiček v elektrické síti.  

 

Přečerpávací elektrárny 
Elektrárnu tvoří dvě nádrţe, horní a spodní, mezi kterými je umístěna turbína 

s moţností čerpadlového chodu. Zařízení akumuluje energii ve formě vodního sloupce v horní 

nádrţi. Energii vyrábí při energetických špičkách a čerpá většinou přes noc kdy je energetická 

spotřeba nejmenší. 

 

Vyrovnávací elektrárny 
 Jsou vţdy umístěny těsně pod akumulačními elektrárnami a slouţí k vyrovnávání 

odtoků z akumulační elektrárny. 
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4.3 Dělení vodních elektráren podle spádu 
 

Vodní elektrárny můţeme rozdělit i podle toho, jakou mají výšku spádu. Podle tohoto 

dělení rozlišujeme tři skupiny. První skupinou jsou nízkotlaké, s malou výškou spádu 

do 20 m. Do druhé skupiny řadíme středotlaké elektrárny, které mají spád od 20 m do 100 m. 

Třetí skupina jsou elektrárny vysokotlaké, se spádem větším neţ 100 m. 

4.4 Dělení vodních elektráren podle použité turbíny 
 

Bánkiho turbína  
Turbínu vynalezl maďarský vynálezce Donát Bánki. Tato rovnotlaká turbína se 

vyuţívá pro malé aţ střední spády všech průtoků především u MVE. Její velkou předností je 

konstrukční jednoduchost a s tím spojená i nízká cena. 

 

Kaplanova turbína  
Turbínu vynalezl brněnský profesor Viktor Kaplan. Tato přetlaková turbína je vhodná 

pro malé aţ střední spády s velkým průtokem vody. Oběţné kolo turbíny má jen čtyři lopatky, 

které je moţno nastavovat podle průtočného mnoţství vody.  

 

Francisova turbína 
Turbínu vynalezl Angličan James B. Francis. Tato přetlaková turbína je vhodná 

pro střední spády středních a větších průtoků. Rotor turbíny se nachází mezi vysokotlakým 

přívodem a nízkotlakou savkou. Regulace se děje pomocí rozváděcích lopatek. 

 

Peltonova turbína  
Turbínu vynalezl americký vynálezce Lester Allan Pelton. Tato rovnotlaká turbína se 

většinou pouţívá pro největší spády s malým průtokem. Reguluje se změnou průřezu 

přiváděcí trysky zasouváním regulační jehly. 

 

 
Obr.4-1 Graf pouţitelnosti turbín [31] 
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5 Energie biomasy 
 

Biomasa je veškerá organická hmota ţivočišného nebo rostlinného původu. 

Pro energetické účely se vyuţívají buď cíleně pěstované rostliny, nebo odpad z potravinářské, 

zemědělské a lesní produkce, ale i trus zvířat. 

Je několik způsobů zpracování biomasy. Termochemické procesy, biochemické 

procesy a fyzikální procesy. Termochemické procesy nazýváme suché, protoţe s nimi 

můţeme zpracovávat pouze biomasu, která má vlhkost menší neţ 50 %. Mezi ně patří 

spalování a zplyňování. Biochemickým procesům říkáme mokré, protoţe s nimi můţeme 

zpracovávat pouze biomasu, která má vlhkost větší neţ 50 %. Mezi ně patří alkoholové 

kvašení a metanové kvašení. Fyzikální procesy jsou drcení a lisování, můţeme jimi 

zpracovávat mokrou i suchou biomasu. 

V naší zemi se nejčastěji biomasa spaluje ve spalovacích zařízeních za účelem získání 

tepla, proto se v této práci budeme zabývat pouze spalováním biomasy. Nejčastěji spalujeme 

dřevo, dřevěné brikety, dřevěné pelety a dřevní štěpku. 

5.1 Kotle na biomasu 
Zařízení, ve kterých lze biomasu spalovat je celá řada. Dají se rozdělit podle výkonu 

na výkonové kotle ve spalovnách a kotle pro vytápění různých objektů. Níţe jsou uvedeny 

základní typy vhodné pro vyuţití v rodinných domech. 

 

Automatické kotle na pelety 
Peletový kotel je určený pro vytápění rodinného domu. Kotel má automatický přísun 

paliva a vzduchu. Obsluha tohoto kotle spočívá ve vynášení popele a dosýpání pelet 

do zásobníku, ve kterém palivo vystačí na několik dní. Výkon kotle lze regulovat rychlostí 

přísunu pelet a mnoţstvím přiváděného vzduchu. Kotel předává teplo teplonosnému médiu, 

většinou vodě. 

 

Pokojová kamna na pelety 
Peletová kamna se pouţívají k vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo 

nízkoenergetických domů. Teplo předávají do vzduchu sáláním nebo prouděním v případě 

zapojení ventilátoru. Kamna mají automatický přívod pelet z menšího zásobníku, který 

obvykle vystačí na jeden den.  

 

Kotle na štěpku 
Kotle na dřevní štěpku se vyrábí s výkonem od 15 kW. Pouţívají se pro ústřední 

vytápění a ohřev TUV. Výkon lze automaticky regulovat, podobně jako u peletových kotlů. 

U tohoto typu je ale třeba počítat s odpovídajícími prostorami pro skladování štěpky. Např. ve 

sklepě, a to minimálně 50 m
3
, coţ je objem štěpky potřebný pro jednu topnou sezónu 

průměrného rodinného domu. Skladovací prostory musejí být dostatečně provětrávány. 

To zajistí i postupné dosoušení štěpky. Vlastní přikládání je nejčastěji řešeno šnekovým 

dopravníkem. 

 

Zplyňovací kotle na dřevo 
Zplyňovací kotle jsou vhodné pro vytápění rodinných domů nebo menších budov. 

Vyrábí se s výkonem od 15 kW. Kotle mívají pevně nastavenou teplotu výstupní vody a samy 

si regulují výkon tak, aby nedocházelo k přetápění. Regulace se děje přiškrcením tlaku. 

Pouţívají se pro ústřední vytápění a ohřev TUV. Vhodným palivem jsou polena nebo 

dřevěné brikety. Účinnost je mezi 88 % aţ 92 %. Jedná se o kotle s nízkou pořizovací cenou, 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
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ovšem kompenzovanou nutností pravidelné obsluhy v podobě přikládání paliva několikrát za 

den. 

5.2 Druhy biomasy 
 

Pelety  
Pelety můţeme rozdělit do několika skupin podle 

druhu biomasy, ze které jsou vyrobeny. Dřevěné pelety bez 

kůry, dřevěné pelety s kůrou, pelety z řepkové slámy, pelety 

ze slunečnic, pelety ze šťovíku, pelety ze sena a další. 

Nejlepší však jsou pelety ze dřeva, mají nejlepší výhřevnost 

17,5-19,5 MJ/kg. Pelety jsou výlisky vysoce stlačené 

biomasy, mají válcovitý tvar s průměrem 6 mm a délce 

5-40 mm. 

        
         Obr.5-1 Pelety [32] 

Dřevní štěpka 
Dřevní štěpka je strojově nadrcená dřevní hmota. 

Výhřevnost štěpky se pohybuje od 8 do 13 MJ/kg. 

Získáváme ji z odpadů těţby dřeva nebo z rychle rostoucích 

dřevin záměrně pěstovaných pro energetické vyuţití. Dřevní 

štěpka je velmi levné palivo a můţeme ji rozdělit podle 

kvality na zelenou, hnědou a bílou.  

 

 
Zelená štěpka (lesní)      Obr.5-2 Dřevní štěpka [33] 

Tato štěpka je získána ze zbytků lesní těţby. Nalezneme v ní části větví, listí a jehličí. 

Pochází ze zpracování čerstvé dřevní hmoty, z toho důvodu má vysoký obsah vody a není 

proto příliš vhodná k dlouhodobějšímu skladování.  
 

Hnědá štěpka 
Tato štěpka je získána ze zbytků částí kmenů a odřezků na pile. Z velké části je 

tvořena kůrou, proto se jí říká hnědá štěpka. Má poměrně nízký obsah vody, a proto i vyšší 

výhřevnost. Díky nízké vlhkosti je vhodná i pro dlouhodobější skladování.   
 

Bílá štěpka  
Štěpka je získaná z odzrněného dřeva, ani na jednotlivých částech se jiţ nenachází 

kůra. Pouţívá se velmi často pro výrobu dřevotřískových desek. Pro energetické účely se pro 

vyšší cenu nepouţívá. 

 
Brikety 

Brikety jsou výlisky suchého dřevního prachu, drtě, 

kůry, hoblin, pilin nebo rostlinných zbytků do tvaru válečků, 

hranolů nebo třeba šestihranů. Výhřevnost briket bývá 

12-18 MJ/kg to záleţí na sloţení. Toto palivo je moţno 

spalovat v jakýchkoliv kotlích na dřevo. Brikety mají trvale 

nízkou vlhkost a z tohoto důvodu je nejekonomičtější jejich 

spalování ve zplyňovacích kotlích.     Obr.5-3 Brikety [34] 
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5.3 Výhřevnost biomasy 
 

Výhřevnost je teplo uvolněné dokonalým spálením jednotkového mnoţství paliva při 

ochlazení spalin na 20 °C, přičemţ voda ve spalinách zůstane v plynné fázi. Jednotka 

výhřevnosti je [MJ/kg]. Výhřevnost biomasy závisí na jejím druhu, jak ukazuje tabulka níţe, 

ale hlavně na její vlhkosti coţ vidíme v grafu. Čerstvě poraţené dřevo má vlhkost 50-60 %, to 

je nutné vysušit na niţší hodnotu. Optimální vlhkost pro spalování je 20 % u kusového dřeva 

a 30 % u štěpky. Pakliţe štěpku přesušíme, její hoření mívá explozivní charakter. Takové 

hoření je neţádoucí, protoţe muţe poničit kotel. 
 

 
Graf 5-1 Závislost výhřevnosti na obsahu vody [41] 

 

 

Tabulka výhřevností různých druhů dřeva 
 

Druh paliva Obsah vody [%]  Výhřevnost [MJ/kg] 

borovice 20 18,4 

vrba 20 16,9 

olše, habr 20 16,7 

akát 20 16,3 

dub, jedle 20 15,9 

jasan 20 15,7 

buk 20 15,5 

smrk 20 15,3 

bříza, modřín 20 15 

topol 20 12,9 

Dřevní štěpka 30 12,18 

Tabulka 5-1 Výhřevnost biomas [33] 
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6 Aplikace obnovitelných zdrojů na vybraný objekt 
 

Vybraným objektem je rodinný dům, nacházející se ve východních Čechách, ve městě 

Opočno. Dům je obydlen čtyřmi dospělými osobami. Tepelná ztráta objektu činí 11,4 kW a 

popis tohoto výpočtu je podrobněji uveden v kapitole 6.1. Stávající vytápění je realizováno 

prohořívacím kotlem Dakon na hnědé uhlí s výkonem 25 kW. Kotel byl instalován v roce 

1990, podle TZB-info.cz účinnost kotlů vyrobených v tomto roce dosahuje 55 %. V tomto 

kotli se ročně spálí 6000 kg hnědého uhlí a 3 m
3
 dřeva, které se pouţívá hlavně na zátop. Při 

výpočtu roční spotřeby tepla bylo počítáno s výhřevností hnědého uhlí, coţ je 17,9 MJ/kg a 

s výhřevností dřeva, která činí 14,9 MJ/kg ( 6,95 GJ/ m
3
). Z těchto hodnot jsem vypočítal, ţe 

dům potřebuje 70 GJ (19 400 kWh) tepla na vytápění. Pro ohřev TUV se v domě pouţívá 

elektrický bojler s objemem 120 l nastavený tak, aby ohříval vodu na teplotu 80 °C. Pomocí 

kalkulačky na TZB-info.cz  jsem spočítal spotřebu tepla s výsledkem 32,4 GJ (9 000 kWh) 

[43]. Celková spotřeba tepla tedy činí 102,4 GJ (28 400 kWh) za rok.  

6.1 Výpočet tepelné ztráty 
 

Pro výpočet tepelné ztráty byl pouţit software SBMsoft 1.0 freeware od firmy 

Danex-plast s.r.o. Software obsahuje mimo jiné i tabulku součinitelů prostupu tepla  pro různé 

typy zdí, oken, dveří, střech i podlah. Kubatura objektu byla vypočtena součtem jednotlivě 

změřených vytápěných místností objektu. Venkovní výpočtová teplota je dána danou 

lokalitou, v níţ se objekt nachází. Intenzita výměny vzduchu je doporučená hodnota pro 

rodinné domy. Všechny rozměry v tabulce 6-2 jsou skutečné naměřené hodnoty objektu. 

Součinitelé prostupu tepla byly určeny na základě vlastností jednotlivých typů konstrukcí.  

 

Kubatura objektu 297 m
3
 

Vnitřní průměrná teplota 19 °C 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C 

Intenzita výměny vzduchu  0,8 h
-1 

Tabulka 6-1 Podmínky v objektu 

 

Typ konstrukce 

 

Plocha 

(m
2
) 

Plocha  

Skutečná (m
2
) 

Souč. k 

(W/m
2
 .K) 

Teplota  

Venkovní (°C) 

Tep.ztráta 

(W) 

PODLAHA 108,0 108,0 0,94 0 1928,9 

STĚNA  115,5 83,1 0,5 -15 1412,7 

OKNA  31 30,6 2,5 -15 2601,0 

DVEŘE 2 1,8 4,7 -15 287,6 

STŘECHA 165 165 0,4 -15 2244,0 
Tabulka 6-2 Jednotlivé tepelné ztráty objektu 

 

Celkem tepelná ztráta prostupem 8,5 kW 

Střední hodnota prostupu tepla km 0,8 W/m
2
.K 

Tepelná ztráta větráním 2,9 kW 

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU 11,4 kW 
Tabulka 6-3 Celková tepelná ztráta 
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6.2 Návrhy řešení a určení pořizovacích nákladů u zdrojů 
pro vytápění a pro TUV 
 

Solární systém k ohřevu TUV 
Střecha domu má náklon 40°, azimut 35° na jihovýchod a je tedy vhodná pro umístění 

solárních kolektorů. Roční sluneční úhrn v této oblasti je 1045 kW/m
2
. Vybral jsem solární 

sestavu TUV 300-SOLARSET, která obsahuje všechny komponenty potřebné k instalaci. 

Tato sestava je určená pro montáţ samotným zákazníkem, z tohoto důvodu je levnější neţ jiné 

sestavy. Obsahuje zásobník vody s objemem 300 l, který má dva topné okruhy a jedno 

elektrické těleso. Jeden okruh je určen pro solární ohřev, druhý okruh lze připojit 

k jakémukoli kotli. Objem vody ohřáté na výstupní nastavenou teplotu je 130 l. Sestava má 

svoji automatickou regulaci včetně zpětné klapky, která zajistí, aby v zimních měsících 

studená teplonosná kapalina v kolektorech neochlazovala zásobník vody. Teplo do zásobníku 

zajistí dva kolektory Q7-3000-FKN/V s celkovou plochou 5 m
3
. Kolektory vyrobí 3147 kW/h 

tepla za rok [42]. To znamená, ţe v teplých dnech nebude potřeba dohřívat vodu elektřinou. 

Jejich ţivotnost je 35 let a jsou odolné proti kroupám o velikosti aţ 30 mm. 

 
Solární systém TUV 300-SOLARSET 

- Solární kolektory Q7-3000-FKN/V s plochou 5 m
2
 

- Nosná konstrukce pro Q7-3000-FKN/V na střechu 

- Solární zásobník SOLARSET s objemem 300 l 

- Solární teplonosná kapalina KOLEKTON 25 l, -32 °C 

- Solární expanzní nádoba 18 l  

- Balení vybraných solárních armatur a odvzdušnění 

Cena s DPH     79 000,00 Kč 
Tabulka 6-4 Investiční náklady solárního systému TUV 300-SOLARSET 

 

Tepelné čerpadlo 
V této oblasti odborníci na tepelná čerpadla doporučují pouţít systém vyuţívající teplo 

z hlubinných vrtů, tedy systém země-voda. Pro plošné kolektory by se na zahradě těţko hledal 

prostor. Systém vzduch-voda má niţší topný faktor coţ by zvýšilo roční náklady na provoz. 

Výkon čerpadla by se měl pohybovat mezi 60 - 80 % tepelné ztráty objektu. Vhodnou 

variantou je tepelné čerpadlo WPF 7 s výkonem 7,4 při  0/35 °C a topným faktorem 4,39. 

Maximální nastavitelná teplota topného média je 60 °C. Toto tepelné čerpadlo pracuje 

v monoenergetickém reţimu, jako špičkový zdroj slouţí elektrokotel o výkonu 8,8 kW. 

K pokrytí výkonu tepelného čerpadla bude třeba vytvořit hlubinný vrt hluboký 110 m. 

Součástí systému je i zásobník TUV s objemem 200 l, který vyuţívá teplo z čerpadla. Pro 

dohřev pak pouţívá elektrické těleso. 

 
Tepelné čerpadlo země-voda WPF 7  

- Tepelné čerpadlo WPF 7 

- Akumulační zásobník 100 l 

- Chladivo r 410a 

- Vestavěný elektrokotel 8,8 kW 

- Zásobník TUV 200 l 

- Zemní vrt 110 m 

- Revize 

- Montáţ 

Cena s DPH     342 000,00 Kč 
Tabulka 6-5Investiční náklady tepelného čerpadla 
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Kotel na biomasu 
U vybraného objektu je ovocný sad. Z jeho kaţdoročního pravidelného prořezávání se 

získá cca 3 m
3
 biomasy ročně v podobě dřeva a dřevní štěpky. Mohli bychom tedy přemýšlet 

o kotli na biomasu. Vybral jsem kotel od stejné firmy jako je kotel stávající. Důvodem je 

snadnější výměna neţ u kotlů jiných značek. Tepelná ztráta sice činí 11,4 kW, ale v zimě 

nastávají obvykle i niţší teploty neţ je teplota výpočtová, a proto jsem zvolil kotel s větším 

výkonem. Vybral jsem zplynovací kotel Dakon PYRO se jmenovitým výkonem 18 kW, který 

má maximální účinnost 85 %. Výkon lze regulovat v rozsahu 40-100 % jmenovitého výkonu 

tedy 7,2-18 kW. Značnou výhodou je chladící smyčka proti přetápění, která zabrání přehřátí 

vody nad 110°C. Vhodným palivem je buďto samotné dřevo, nebo dřevo v kombinaci 

s dřevěnými briketami, popřípadě dřevní štěpkou. U tohoto kotle je výhodou okamţitá 

moţnost napojení místo stávajícího kotle bez větších úprav rozvodu. Výhodné bude pouţití 

kotle v kombinaci se solární sestavou TUV 300-SOLARSET. Kotlem pak bude moţné 

v topné sezóně vyrábět i TUV. 

 
Kotel Dakon PYRO 18 KP 

- Kotel Dakon PYRO 18 KP 

- Filtry 

- Odvzdušňovací ventil 

- Oběhové čerpadlo 

- Vyčištění komínu 

- Akumulační zásobník 100l 

- Montáţ 

Cena s DPH     46 000,00Kč 
Tabulka 6-6Investiční náklady kotle na biomasu 

 

Tato výše uvedená zařízení můţeme vzájemně kombinovat a pouţívat současně. 

Vhodné kombinace jsou uvedeny v grafu, kaţdá má v závorce svoji zkratku, která ji bude 

v této práci dále reprezentovat. K těmto jednotlivým kombinacím budeme počítat provozní 

náklady, produkci emisí a celkovou ekonomičnost. 

 

 
Graf 6-1 Počáteční náklady na zařízení k vytápění 

6.3 Provozní náklady na vytápění a přípravu TUV 
 

Pro přehled o tom, které ze zařízení má nejekonomičtější provoz, jsem zaznamenal do 

tabulky níţe roční náklady jednotlivých zařízení. Ceny elektrické energie jsou podle ceníku 
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společnosti ČEZ na rok 2012. Pro tepelné čerpadlo je to tarif D56d, pro ostatní D45d. 

Cena dřeva je z pily Janáček s.r.o. a cena uhlí je z regionálních uhelných skladů Dobruška 

spol. s.r.o. Do provozních nákladů je nutno připočítat kaţdoroční povinnou revizi komínu. To 

se nevztahuje na tepelné čerpadlo. Z provozních nákladů ještě odečteme 3 m
3
 dřeva, které 

získáváme z prořezu ovocného sadu. Průměrný topný faktor, s kterým budeme počítat je 3,79. 

Tato hodnota je získána z výsledků dlouhodobého měření tepelných čerpadel se systémem 

země/voda [40]. 

 

Tepelné čerpadlo 

odběr energie medium spotřeba cena  náklady 

vytápění + TUV elektřina 7475 kWh 2,608 Kč/kWh    19 493 Kč  

celkem    19 463 Kč 
 

Vytápění zplyňovacím kotlem, ohřev TUV solární sestavou 

odběr energie medium spotřeba cena  náklady 

vytápění dřevo   9,23m
3
 1 080 Kč/ m

3
 9 973 Kč 

vytápění dřevo ze sadu        3 m
3
 0 Kč/ m

3
 0 Kč 

TUV v topném období dřevo 2,23 m
3
 1 080 Kč/ m

3
 2 415 Kč 

TUV ohřátá sluncem slunce 3147 kWh 0 Kč/kWh 0 Kč 

TUV zbytek elektřina 2252 kWh 2,606 Kč/kWh 5 870 Kč 

Revize komínu  1 1 000Kč 1 000 Kč 

celkem    19 258 Kč 
 

Vytápění zplyňovacím kotlem, ohřev TUV stávajícím boilerem 

odběr energie medium spotřeba cena  náklady 

vytápění dřevo   9,23 m
3
 1 080 Kč/ m

3
 9 973 Kč 

vytápění dřevo ze sadu        3 m
3
 0 Kč/ m

3
 0 Kč 

TUV elektřina 9000 kWh 2,606 Kč/kWh    23 459 Kč  

Revize komínu  1 1 000 Kč 1 000 Kč 

celkem    34 672 Kč 
 

Vytápění stávajícím kotlem, ohřev TUV solární sestavou 

odběr energie medium spotřeba cena  náklady 

vytápění hnědé uhlí 6000 kg 2,96 Kč/kg    17 760 Kč  

vytápění dřevo ze sadu       3m
3 

0 Kč/m
3 

0 Kč  

TUV v topném období hnědé uhlí 1300 kg 2,96 Kč/kg      3 848 Kč  

TUV ohřátá sluncem slunce 3147 kWh 0 Kč/kWh                  0 Kč  

TUV zbytek elektřina 2252 kWh 2,606 Kč/kWh      5 870 Kč  

Revize komínu  1 1 000 Kč 1 000 Kč 

celkem    28 478 Kč 
 

Vytápění stávajícím kotlem, ohřev TUV stávajícím boilerem 

odběr energie medium spotřeba cena  náklady 

vytápění  hnědé uhlí 6000 kg 2,96 Kč/kg    17 760 Kč  

vytápění dřevo ze sadu       3 m
3
 0 Kč/m

3
 0 Kč  

TUV elektřina 9000 kWh 2,606 Kč/kWh    23 459 Kč  

Revize komínu  1 1 000 Kč 1 000 Kč 

celkem    42 219 Kč 
Tabulka 6-7 Provozní náklady 
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Roční provozní náklady na vytápění se pohybují v rozmezí 19 – 42 tisíc Kč, nejniţší 

provozní náklady jsou u kombinace ZK+SO (19 258 Kč), velmi blízko této sumě je TČ 

(19 493 Kč). O značnou částku je pak draţší kombinace K+SO (28 478 Kč), následuje ZK+B 

(34 432 Kč) a nejdraţší je stávající pouţívané zařízení v objektu, tedy K+B (42 219 Kč). Pro 

větší přehlednost jsou tyto hodnoty uvedeny v grafu 6-2. 

 

 
Graf 6-2 Roční náklady na vytápění 

 

Pro výpočet celkových nákladů musíme počítat jak s počátečními investičními 

náklady, tak i s náklady provozními. Je jasné, ţe TČ se z hlediska návratnosti nemůţe rovnat 

kombinaci ZK+SO. Jejich provozní náklady jsou sice takřka stejné, ale pořizovací investice se 

značně liší, TČ má více neţ dvojnásobné pořizovací náklady. Jiţ zmíněná sestava ZK+SO má 

sice druhé nejvyšší pořizovací náklady, ovšem ty se odečtou uţ mezi pátým a šestým rokem 

provozu v porovnání s ostatními zařízeními. Tento fakt je velmi dobře vidět z grafu 6-3, 

ve kterém je přímka ZK+SO od šestého roku nejníţe. Graf ukazuje pohled na investice pro 20 

let provozu. 

 

 
Graf 6-3 Závislost růstu nákladů na letech v provozu 
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Emise 
V dnešní době je potřeba hledět i na znečišťování ovzduší. Zpracoval jsem proto dva 

grafy, ve kterých je vyčísleno, kolik emisí CO2 vyprodukujeme vytápěním za rok. Některé 

zdroje označují emise způsobené spalováním biomasy jako neutrální. Je to z toho důvodu, ţe 

kolik kyslíku biomasa vyrobí při jejím růstu, tak právě tolik ho spotřebuje i při jejím 

spalování. Ovšem emise vyprodukované spálením biomasy se mohou také brát jako 

znečišťující. Pro porovnání jsem vykreslil graf 6-4, který uvaţuje o biomase jako 

o znečišťující a graf 6-5, který počítá s emisemi biomasy jako s neutrálními. 

Pro výpočet byly pouţity tyto hodnoty: 

 hnědé uhlí - 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

 biomasa – 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

 elektřina - 1,1 t CO2/MWh elektřiny 

Tyto hodnoty poskytl zdroj www.TZB-info.cz [43] 

 

 

 
 Graf 6-4 Emise1 

 

 
Graf 6-5 Emise2 

 

http://www.tzb-info.cz/
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6.4 Návrhy řešení a určení pořizovacích nákladů u zdrojů 
pro výrobu elektrické energie 
 

Energie větru 
Pozice objektu je vyznačená na mapě. Tato mapa nám ukazuje vhodnosti lokalit v ČR, 

které mají dostatečnou rychlost větru a jsou tedy vhodné k výstavbě větrné elektrárny. 

Průměrná rychlost větru menší neţ 4 m/s není ekonomicky výhodná pro stavbu. Jak je 

vidět, pozice Opočna není vhodná pro výstavbu, tudíţ se tímto druhem obnovitelné energie 

nebudeme dále zabývat. 

 
Obr.6-1-2 Mapa průměrné rychlosti větru [38] 

 
Energie vody 

Tento druh obnovitelné energie bohuţel netvoří energetický potenciál objektu. Jelikoţ 

se v blízkosti nenachází vyuţitelný vodní tok a tak je nemoţné ho aplikovat. Z tohoto důvodu 

se s tímto druhem energie taktéţ nebudeme dále zabývat. 

 

Sluneční energie 
Roční sluneční úhrn v této oblasti je 1045 kW/m

2
. Ideální parametry střechy jsou 

30 - 35° náklon a azimut 0° jih. Střecha vybraného domu má náklon 40°, azimut 35° na 

jihovýchod a je tedy vhodná pro umístění solárních kolektorů, ačkoliv celková produkce 

energie bude o 3,3 % méně neţ při ideálních parametrech. Plocha této střechy je 75 m
2
. 

Panely jsem vybíral dle srovnání polykrystalických solárních panelů s výkonem nad 160 W 

dostupných v ČR [39]. Podle nejlepšího poměru cena/výkon/ţivotnost jsem zvolil panely KD 

215 GH-2PUod firmy Kyocera Solar. Jejich ţivotnost je 35 – 40 let. Účinnost je velmi 

dobrých 16 %. Výrobce garantuje maximální pokles výkonu o 8,2 % za 23 let provozu, 

z čehoţ jsem vypočítal, ţe maximální roční pokles bude 0,37 %. S tím počítáme 

i v návratnosti investice. Výše uvedené panely mají rozměry 1500 mm na 990 mm. Vhodným 

rozestavěním panelů jich lze nainstalovat na střechu 34, ale měli bychom ponechat dvě volná 

místa pro fototermické panely. Na střechu tedy připevníme pouze 32 panelů o celkové ploše 

47,5 m
2
 a výkonu 6,88 kWp. 

 

 

 

http://www.kyocerasolar.com/
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Solární elektrárna 6,88kWp 

- Fotovoltaické panely Kyocera KD 240 GH-2PU, Polykrystal, s plochou 47,5 m
2
 

- Měnič SMA Sunny Boy 3000 TL-20 

- Hliníkové příčné nosníky    

- Set konstrukčních prvků pro uchycení FV elektrárny 

- Elektroměr E420i-ns 

- Kabeláţ 

- Elektroinstalace 

- Revize 

- Připojení 

- Montáţ 

Cena s DPH  390 000 Kč 

 Tabulka 6-8 Investiční náklady solární elektrárny 

 

Roční zisk  
Máme moţnost výběru mezi dvěma tarify „zelený bonus“ a „výkupní cena“. Tyto dva 

tarify nelze vzájemně kombinovat. Tarif „Výkupní cena“ se uplatňuje na elektřinu naměřenou 

a dodanou v předávajícím místě do distribuční sítě. U tohoto tarifu máme jistotu, ţe veškerá 

vyrobená energie bude vykoupena. Tarif „Zelený bonus“ se uplatňuje na elektřinu naměřenou 

a dodanou v předávajícím místě do distribuční sítě a dále na ostatní vlastní spotřebu elektřiny. 

U tohoto tarifu nemáme jistotu, ţe bude vykoupena všechna vyrobená energie a navíc 

vykoupená energie má trţní cenu. „Výkupní cena“ pro fotovoltaické zařízení instalované 

v roce 2012 činí 6,16 Kč/kWh. „Zelený bonus“ činí 5,08 Kč/kWh, avšak u tohoto tarifu 

nejsme schopni stanovit návratnost, protoţe nevíme, jaká bude roční spotřeba elektrické 

energie. Ta je závislá na výběru zařízení pro vytápění. Dále je počítáno s „Výkupní cenou“. 

 

Měsíc 

 

Vyrobená 

 el. energie(kWh/m
2
) 

Vyrobená 

el.energie (kWh) 

Výnos 

(Kč) 

Leden 3,4 161,6 995,56 

Únor 5,2 247,1 1 522,13 

Březen 9,5 451,4 2 780,62 

Duben 12,9 613,0 3 776,08 

Květen 17,1 812,6 5 005,62 

Červen 17,4 826,9 5 093,70 

Červenec 17,5 831,6 5 122,66 

Srpen 15,7 746,1 4 595,98 

Září 11,2 532,2 3 278,35 

Říjen 7,6 361,2 2 224,99 

Listopad 3,3 156,8 965,89 

Prosinec 2,6 123,6 761,37 

Celkem 123,2 5 864,1 36 122,85 

Tabulka 6-9 Roční vyrobená energie 
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Graf 6-6 návratnost fotovoltaiky 
 

Solární fotovoltaický systém s výkonem 6,88 kWp stojí 390 000 Kč. Po jeho instalaci 

a připojení do rozvodné sítě je smlouva uzavřena na 20 let. Po tuto dobu stát vykupuje 

elektřinu za stanovenou částku 6,16 Kč/kWh. Předpokládejme, ţe za tuto dobu provozu 

systém vydělá 697 600 Kč. Čistý zisk po 20 letech provozu tedy bude 307 600 Kč. Vloţená 

investice by se měla vrátit po 11 letech provozu. Ţivotnost systému se odhaduje na 35 - 40 let, 

ale není jisté, zda stát po vypršení smlouvy bude nadále vykupovat elektřinu a za jakých 

podmínek, či si budeme muset elektřinu spotřebovávat sami bez moţnosti výkupu. 
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7 Závěr 
 

Úkolem zadání bylo v prvním bodě vypracovat rešerši obnovitelných zdrojů a 

geotermální energie. Tato část práce je jakýsi přehled obnovitelných zdrojů energie, které lze 

vyuţívat v našich zeměpisných šířkách. 

V druhém bodě bylo úkolem vybrat a zhodnotit různé aplikace na vybraném objektu. 

Údaje jsou zpracovány do dvou oblastí. Jedna se zabývá vytápěním a výrobou TUV a druhá 

výrobou elektřiny. 

Při aplikaci různých zdrojů tepla se jeví jako nejlepší zdroj z výše zmíněných 

kombinace zplynovacího kotle se solárním systémem. V letních měsících TUV vyrábí solární 

systém, v topném období vyrábí TUV i teplo pro vytápění kotel na biomasu. V období kdy 

není topná sezona a slunce nemá dostačující výkon, TUV dohříváme elektrickým tělesem 

integrovaným v zásobníku TUV. Tato varianta vytápění je z hlediska dlouhodobých nákladů 

s výhledem na 20 let nejlevnější. Tento druh vytápění vyţaduje kaţdodenní povinnosti 

v topné sezóně (přikládání, vynášení popele) a hlavně nutnost obstarávat palivo. Jako nejlepší 

se jeví i z hlediska znečišťování ţivotního prostředí emisemi CO2. A to jak v případě, kdy 

uvaţujeme o emisích biomasy jako o neutrálních, tak i kdyţ pohlíţíme na emise biomasy jako 

na znečišťující. Pokud bychom chtěli vytápění s vysokým komfortem v plně automatické 

podobě, bez jakýchkoliv povinností spojených s vytápěním, je ideální pouţití tepelného 

čerpadla. Ovšem za tento komfort zaplatíme vyššími pořizovacími náklady. Tento zdroj tepla 

pracuje v monoenergetickém reţimu, špičky pokrývá elektrokotel. Tepelné čerpadlo slouţí i 

k výrobě TUV, pro dohřívání TUV však musíme pouţít elektrické těleso v bojleru. 

V další části práce aplikuji výrobu elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů na vybraný 

objekt. Musel jsem hned zavrhnout energii větru a vody pro její nedostupnost u objektu. 

Aplikoval jsem proto pouze sluneční energii v podobě malého fotovoltaického systému. Na 

základě předchozích informací byl proveden návrh systému pro rodinný dům s umístěním na 

střechu domu. Jelikoţ střecha není nijak zastíněna, tak jsem zvolil polykrystalické panely. 

Navrhl jsem systém o výkonu 6,88kWp, který poţaduje investici 390 000 Kč. Finanční 

návratnost je 11 let, ovšem ţivotnost se odhaduje na 35 – 40 roků provozu. Panely postupem 

času ztrácejí účinnost přeměny. S tímto faktem je jiţ ve výpočtu návratnosti počítáno. 

Energetickou návratnost nedokáţeme sami určit, avšak průzkumy měření dokazují, ţe 

v našich zeměpisných šířkách vyrobí energii potřebnou pro svoji výrobu během prvních 

čtyř let provozu. Fotovoltaické panely mimo jiné výrazně prodlouţí ţivotnost střešních krytin 

domu. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Symboly 
 

P  teoretický výkon na generátoru     [W] 

ρ  hustota vzduchu       [kg/m
3
] 

u  rychlost proudění vzduchu     [m/s] 

D  průměr rotoru        [m]   

Tin  teplota zdroje tepla       [K] 

Tout  teplota na výstupu       [K] 

Qin  energie získaná zvenku při teplotě Tin   [kJ] 

Qel  energie ze sítě potřebná pro pohon kompresoru  [kJ] 

Qout  součet energií Qin a Qel při vyšší teplotě Tout   [kJ] 

 

Zkratky 
 

MVE  malá vodní elektrárna 

TUV  teplá uţitková voda 

ČR  Česká republika 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

K  stávající domovní kotel Dakon 

ZK  zplynovací kotel Dakon PYRO 24 KP 

SO  solární systém TUV 300-SOLARSET 

B  stávající elektrický bojler 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 


