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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice kotlů na kapalná paliva pro vytápění 

rodinných a bytových domů do 200 kW. Úvodní část práce se zabývá rozdělením 

a vlastnostmi kapalných paliv. Je zde provedena rešerše vzniku a zpracování základní 

suroviny na výrobu kapalných paliv – ropy. Tato část je zaměřena především na topné 

oleje. V druhé části práce je provedena rešerše kotlů vhodných pro domácí vytápění. Je 

popsána jejich energetická bilance, specifika a přehled typů kotlů na kapalná paliva. 

V poslední části je proveden a popsán porovnávací výpočet ekonomické vhodnosti 

aplikace vybraných typů kotlů. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on topic cover liquid fueled boilers with power up 

to 200 kW used for the heating family house and block of flats. Distribution and 

characteristics of liquid fuels, formation and processing of oil as raw material in liquid 

fuel production is reviewed in the introduction. First part of this thesis is mainly focused 

on heat oils. Boilers applicable to house heating, theirs energetic score and specificity 

and types of liquid fueled boilers are reviewed in second part. In the last part of this 

thesis is maked a calculation and shows comparative economical computation of 

convenient types of boiler application. 
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1 ÚVOD 

Vytápění rodinného, či bytového domu je možné realizovat mnoha způsoby. 

Při výběru tepelného zdroje je důležité myslet na jeho spolehlivost, uživatelský komfort, 

efektivnost, náklady a v neposlední řadě, zda svým provozem neobtěžuje obyvatele 

domu a okolí. Jednou z možností je vytápění pomocí kotle spalujícího kapalná paliva 

(topné oleje). 

Kotle na kapalná paliva se často uplatňují v místech, kde se nevyplatí natahovat 

inženýrské sítě a topení klasickými topidly na pevná paliva je zde nevýhodné. Většinou 

se jedná o oblasti na okraji civilizace, kde by doprava uhlí či dřeva byla příliš drahá, 

nebo mobilní typ obydlí, kde je důležitá a prioritní minimalizace objemu transportu. Jsou 

však vhodná i pro obydlí vzdálená od zasíťovaných obcí, jejichž obyvatelé požadují 

komfort, který jim topidla na tuhá paliva nabídnout nemohou. 

Pro vytápění bytů a menších domů jsou vhodné závěsné kotle, které se dají umístit 

kamkoli, kde je silnější zdivo a možnost odvodu spalin. Díky svým menším rozměrům 

a designu šetří obytný prostor. K vytápění větších prostor se využívají stacionární kotle, 

které jsou velmi dobře konstrukčně řešeny a zaručují dlouhou životnost 

Cílem této práce je poskytnout jednoduchý přehled kapalných paliv a popsat jejich 
základní vlastnosti. Dalším z cílů je shrnout jednotlivé typy kotlů a porovnat jejich 
výhody, nevýhody a cenu a poté pomocí ekonomického výpočtu porovnat vhodnost 
vytápění těmito uvedenými kotli.
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2 PALIVA  

Palivo je všeobecné označení pro přírodní nebo umělou látku, mající schopnost při 

zahřátí na zápalnou teplotu a dostatečném přívodu vzduchu začít a udržet chemickou 

reakci spalování. Jde o látku schopnou se slučovat s okysličovadlem a vytvářet nové 

chemicky stabilnější produkty. Při spalování dochází k uvolnění energie chemických 

vazeb a její přeměně především na energii tepelnou. Paliva představují sluneční energii 

nahromaděnou v pravěkých dobách nebo dobách nedávných [1]. 

Paliva můžeme dělit podle různých hledisek. Základní rozdělení je podle 

skupenského stavu a původu. 

 

Skupenství paliva 

Původ 

přírodní umělá 

tuhá antracit 

černé uhlí 

hnědé uhlí 

lignit 

rašelina 

dřevo 

koks 

polokoks 

brikety 

uhelný prášek 

pelety 

kapalná  nafta 

benzin 

petrolej 

topné oleje 

dehtové oleje 

plynná zemní plyn svítiplyn 

karbonizovaný plyn 

generátorový plyn 

reformovaný plyn 

vodní plyn 

propan-butan 

bioplyn 

Tabulka 1 Druhy paliv podle skupenství a původu [2] 
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3 KAPALNÁ PALIVA 

Základní surovinou používanou v energetice pro výrobu kapalných paliv je ropa. 

Destilací ropy se získávají rozdílně husté frakce s bodem varu v rozmezí od 60 do 350 °C. 

V energetice se používají topné oleje (TO) extralehké (ELTO), lehké (LTO) a těžké (TTO). 

Pro těžké topné oleje se používá také název mazut [3]. Ve velkých průmyslových kotlích 

se pro spalování používají většinou pouze topné oleje, oproti tomu u menších zařízení 

se používá topná nafta. Dále existuje množství spalitelných tekutých odpadů. Další 

způsob výroby kapalných paliv je možný pomocí pyrolýzy uhlí nebo biomasy. 

3.1 Vlastnosti kapalných paliv 

U kapalných paliv sledujeme tyto vlastnosti: 

 spalné teplo r
sQ  1[ ]kJ kg   

 výhřevnost r
iQ  1[ ]kJ kg   

 kinematická viskozita ν 2 1[ ]m s   

 hustota ρ 3/kg m    

 výparné teplo l  1[ ]kJ kg  

 karbonizační zbytek 

 měrná hmotnost 

 povrchové napětí 

  charakteristické teploty kapalných paliv 

 přítomnost aditiv 

3.1.1 Hrubý rozbor 

Stejně jako u tuhých paliv zjišťujeme poměr mezi hořlavinou (h), popelovinou (A) 

a vodou (W).  

h + W + A = 100 % 

V palivu výrazně převládá hořlavina, zatímco obsah popeloviny a vody je většinou 

do 1 %, a proto je zanedbatelný. 

3.1.2 Kinematická viskozita 

Jednou z důležitých vlastností kapalných paliv je kromě výhřevnosti a spalného 

tepla kinematická viskozita, jejíž hlavní jednotka je cm2 ∙s-1, příp. stupeň Englera (°E). 

Určuje se Englerovým viskozimetrem. [3] U tohoto viskozimetru měříme čas, za jak 

dlouho vyteče z přístroje 200 cm3 oleje při požadované teplotě. Tuto dobu porovnáme 

s dobou výtoku stejného množství destilované vody.  Z naměřených hodnot vypočteme 
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kinematickou viskozitu ve stupních Englera. Viskozitu lze také měřit například pomocí 

Höplerova tělískova viskozimetru. 

  

Obrázek 1 Výtokový viskozimetr Englerův, Tělískový viskozimetr Höplerův [4] 

 

Pro přepočítání ze °E na m2∙s-1 je možné použít několik vztahů, např. 

66,31
7,31 10E

E
  
    

 
.     (1) 
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Viskozita je nepřímo závislá na teplotě. Se stoupající teplotou dochází k poklesu 

viskozity paliva (Obrázek 2). K mírnému nárůstu dochází s navýšením tlaku. 

Při skladování po delší dobu za vyšší teploty viskozita oleje vzrůstá [5]. Platí zásada, 

že pro čerpání má mít kapalné palivo viskozitu 70–80 cm2 ∙s-1 a pro rozprašování 2–4 cm2 

∙s-1 podle typu hořáků [3]. 

 

Obrázek 2 Závislost kinematické viskozity na teplotě [5] 

3.1.3 Hustota 

U topných olejů hustota závisí na jejich chemickém složení. Její hodnota vzrůstá 

při menším obsahu vodíku a větším zastoupení uhlíku. Hustota 𝜌0 při teplotě 𝑡0 se 

přepočte na jinou teplotu 𝑡1 dle vztahu: 

  

 
0

1
1 01 0,0006 ( )t t


 

  
   [kg/m3] (2) 



Jakub Kolář Kotle pro vytápění rodinného domu 

15 

3.1.4 Charakteristické teploty 

Z hlediska skladování, rozstřikování a spalování existuje několik teplot, které je 

důležité sledovat. Metody pro zjišťování těchto teplot jsou definovány a přesně popsány 

normou. Následující charakteristické teploty jsou seřazeny vzestupně. 

Teplota filtrovatelnosti (CFPP) 

Je nejnižší teplota, při které zkoušené palivo ještě prochází přes síto s přesně 

definovanou velikostí ok. Nahrazuje dříve udávaný bod tuhnutí společně s bodem 

zákalu. Zkušební postup udává norma ČSN EN 116 [6]. 

Bod vzplanutí (Flash point) 

Je to teplota, při níž hořlavá látka vytváří dostatečné množství par k tomu, aby se 

vzduchem tvořily hořlavou směs. Při kontaktu par s plamenem dochází k vzplanutí, to 

však pouze dočasné a po vyhoření par hoření končí. U mazutu je to teplota okolo 200 ˚C. 

Zkušební postup udává ČSN EN 57 a ČSN EN ISO 2719 [7]. 

Bod hoření (Fire point) 

Je to teplota, při které páry nad hořlavou látkou vytrvale hoří. Přičemž teplo 

vyvinuté hořením je dostatečné pro tvorbu dalších par. Bod hoření leží výše než bod 

vzplanutí přibližně o 60 ˚C. Rozdíl mezi oběma teplotami je u nízkovroucích kapalin velmi 

nepatrný, avšak se snižující těkavostí kapaliny vzrůstá [7]. 

Teplota samovznícení (Autoignition temperature) 

Je to teplota, při které se látka vznítí samovolně, pouze působením tepla bez 

dodatečné iniciace. Pohybuje se v rozmezí 350–600 °C. Zkušební postup udává norma 

ČSN EN 14522 [8]. 

 

3.2 Ropa 

Základní surovinou pro výrobu kapalných paliv, které se používají v energetice, je 

ropa. Český název ropa je převzatý z polštiny a je poměrně nový. Ještě v polovině 

minulého století se tato surovina v češtině označovala jako ″nafta″. Protože docházelo 

k záměně původní suroviny za jednu z frakcí, došlo ke změně terminologie. Dnes 

v názvosloví ropných produktů je termín nafta (správně motorová nafta) používán 

pro pohonné hmoty vznětových (Dieselových) motorů. 

Ropa je hořlavá olejovitá kapalina světložluté až černé barvy lehčí než voda. 

Petrografie řadí ropu, společně s uhlím a zemním plynem, mezi kaustobiolity, tj. hořlavé 

organogenní sedimenty (fosilní hořlaviny) [3]. Ropa je bohatou směsí uhlovodíků 

různých struktur (především alkanů) s malou příměsí organických sloučenin, které mají 
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jeden nebo více heteroatomů (kyslík, síru, dusík) v uhlíkovém skeletu. V jednotlivých 

nalezištích ve světě její složení sice značně kolísá, ale u běžných rop se elementární 

složení (v % hm.) pohybuje v rozmezí 84 - 87 % uhlíku, 11 - 14 % vodíku, až 4 % síry, 

až 1 % dusíku (kyslíku). 

3.2.1 Vznik ropy 

Je obtížné určit, jak přesně ropa vznikala, protože ropa na rozdíl od uhlí v podzemí 

vlivem tlaků a horotvorných procesů migrovala, proto se často nachází ve značných 

vzdálenostech od místa vzniku. Při migraci ropy horninami mohlo docházet k absorpci 

některých látek. Těžší látky se mohli štěpit působením vysokých teplot, katalytickým 

účinkem některých hornin nebo radioaktivním zářením, plyny a lehčí látky mohli vytěkat 

apod. O původu ropy existuje několik skupin teorií, pro každou skupinu lze najít 

argumenty podporující její správnost [4]. 

Teorie o vzniku ropy lze rozdělit do dvou hlavních navzájem si odporujících skupin: 

 Anorganický původ ropy 

Anorganický původ ropy předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla 

působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se 

vyskytovaly blízko zemského povrchu. O pravdivosti této teorie svědčí 

jednak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků 

z karbidů uranu, lanthanu i ceru a také neustálý únik metanu ze zemského 

nitra v některých oblastech. [5] 

 Organický původ ropy 

Tato teorie je uznávána naprostou většinou vědců. Předpokládá, že ropa 

vznikla  termogenickým rozkladem organické hmoty (z prehistorických 

živočišných a rostlinných zbytků). Organický materiál se vlivem působení 

velkých tlaků, bez přístupu vzduchu a teplot 60 - 140 °C přemění nejprve 

na kerogen a následně na ropu a zemní plyn. O pravdivosti této teorie 

svědčí zjištění, že mladší ropa se zvýšeným obsahem kyslíku, dusíku i síry, 

velkým obsahem asfaltu a velkou relativní molární hmotností se přibližuje 

původnímu organickému materiálu. Čím je ropa starší, tím je lehčí, 

obsahuje méně asfaltu a víc uhlovodíků. 

V dnešní době se vědci přiklánějí k tomu, že nyní těžená ropa, vznikla již 

před miliony let z organické hmoty a hlavním zdrojem organické hmoty pro její vznik byl 

mořský plankton. 
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3.2.2 Základní zpracování ropy 

Zpracování ropy probíhá v rafinériích, na které mohou navazovat petrochemické 

závody. Ropa se nejdříve odsoluje a poté se atmosférickou a vakuovou destilací rozdělí 

na několik užších frakcí, které se následně zpracovávají odděleně. Základem zpracování 

ropy je tedy rektifikace (= frakční destilace), která je umožněna použitím tzv. kolony. 

Postupným zahříváním se získávají z ropy jednotlivé frakce různého bodu varu 

od 60 do 350 °C a o rozdílných hustotách, které se odebírají a dále zpracovávají. 

Rektifikace probíhá ve dvou stupních – nejprve v atmosférické koloně, poté ve vakuové 

koloně [9]. 

 Atmosférická kolona: Dochází k frakční destilaci díky zvýšené teplotě 

za atmosférického tlaku. Vznikají čtyři různé frakce (uhlovodíkové plyny, 

benzinová frakce, petrolejová frakce, plynový olej) a destilační zbytek 

nazývaný mazut. 

 Vakuová kolona: Slouží k rektifikaci mazutu. Za zvýšené teploty 

a sníženého tlaku se oddělují tři frakce (lehký, střední a těžký olej) 

a destilační zbytek, který se nazývá asfalt. 

Obrázek 3: Schéma frakční destilace ropy [10] 

Pomocí atmosférické destilace se ropa rozdělí na lehčí frakce, skládajících se 

z nižších uhlovodíků, a těžší frakce, které obsahují většinu vyšších uhlovodíků. Těžší 

frakce se dále rozdělují vakuovou destilací a část se přepracovává na nižší uhlovodíky 
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pomocí krakování. Fyzikálně chemické vlastnosti uhlovodíků jsou závislé na délce 

řetězce. Vyšší uhlovodíky (větší délka řetězce) mají obvykle větší výhřevnost, větší 

viskozitu a vyšší charakteristické teploty [11]. 

V České republice provozují ropné rafinerie pouze dvě společnosti, a to Česká 

rafinérská, a.s. s provozy v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově a společnost Paramo, a.s., 

která provozuje rafinerii v Pardubicích. 

3.3 Topné oleje 

Paliva, používající se pro energetické účely, jsou topné oleje (TO). Na tato paliva 

nejsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a žádné speciální požadavky na rozpouštěcí 

nebo mazací vlastnosti. V minulosti představovaly topné oleje jeden z nejmasovějších 

rafinérských produktů tvořící téměř 50 % ze zpracované ropy. Z důvodu rozvoje 

plynofikace se postupem času produkce topných olejů snižovala. V současné době 

představuje podíl topných olejů (TO) na českém trhu cca 10 % objemu motorových paliv. 

Celkový vývoj spotřeby topných olejů v ČR od roku 2001 do roku 2008 má jasně 

patrný klesající trend, jak je znázorněno na obrázku 4. [11]. 

 

Obrázek 4 Vývoj celkové spotřeby topných olejů v ČR [12] 

Topné oleje se vyrábějí v několika druzích, které se liší zejména svou viskozitou, 

obsahem síry a bodem tuhnutí. Dle hustoty se topné oleje dělí na extra lehké (TOEL), 

což je v podstatě topná nafta, lehké (LTO) a těžké (TTO). Prakticky se výrobci jednotně 

drží tohoto označení pouze u TOEL, pro ostatní oleje používají vlastní obchodní značení 

[11, 13]. 
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3.3.1 Barvení a značkování TO 

Aby se předešlo možnosti použití topných olejů pro pohon spalovacích motorů 

a zamezilo vzniklým daňovým únikům, z důvodu výrazně nižší sazby spotřební daně 

u topných olejů v porovnání s motorovou naftou, je v ČR od roku 1993 zavedena 

povinnost barvení a značkování TO lehkých a extra lehkých. 

V České republice je používání barviva a značkovače v topných olejích dáno 

zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, a příslušné prováděcí 

vyhlášky č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných 

minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, v platném znění. 

Podle platné legislativy musí topný olej podléhající barvení a značkování obsahovat 

nejméně 6 mg/kg značkovací látky a tolik červeného barviva, které topný olej 

prokazatelně zabarví. 

V Evropské unii označování topných olejů jednotně upravuje rozhodnutí 

EU č. 2001/574/EC, které s platností od 1. 8. 2002 sjednotilo používaný značkovač 

na azosloučenině pod komerčním názvem Solvent Yelow 124. Obsah tohoto značkovače 

musí podle uvedeného rozhodnutí být nejméně 6 mg/kg [12].  

 

Obrázek 5 Výsledné červené zbarvení TO [14] 

3.3.2 Topný olej extra lehký 

Extra lehký topný olej (ELTO, TOEL nebo také TOLEX), neboli také topná nafta je 

středně vroucí směs uhlovodíků, která se získává z ropy mísením z primárních 

a sekundárních ropných frakcí. Obecně je extra lehký topný olej směsí hydrogenačně 

odsířených ropných destilátů. Vroucí směs má teplotu v rozmezí 150 °C až 370 °C. 

Extra lehký topný olej podléhá povinnosti o barvení a značkování, jak bylo uvedeno 

výše. Je to červená čirá kapalina barvená a značkovaná podle čtvrté části zákona 

353/2003 Sb. o barvení a značkování paliv a maziv a opatření s tím souvisejících [15]. 

Extra lehké topné oleje se používají jako palivo ve speciálních spalovacích 

zařízeních určených především pro vytápění domů a bytů a vyznačujících se nízkými 

hodnotami emisí (CH, NOx, SO2). Díky nízkému obsahu síry se TOEL používá jako topné 
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médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech 

a pro vytápění domácností.  Je možné jej spalovat v lokálních topidlech, tak i v kotli 

pro ústřední vytápění. Komfort obsluhy a možnostmi regulace se podobají topidlům 

plynovým. Je běžné použití stejného kotle pro plyn nebo topný olej, liší se pouze 

instalovaným hořákem. Olej obsahuje účinné přísady k zabezpečení potřebných 

nízkoteplotních vlastností, protikorozních vlastností, pro zlepšení mazivosti a oxidační 

stálosti zejména při skladování [16, 15]. 

 

Cena 

Cena extra lehkého topného oleje se určuje v závislosti od evropské ceny 

motorové nafty. Rozdíl od běžných cen na čerpacích stanicích je dán zejména náklady 

na distribuci a celkovým objemem. 

Extra lehký topný olej je zatížen spotřební daní, která je ovšem vratná. Vratná 

spotřební daň na jeden litr extra lehkého topného oleje činí 10,95 Kč při 15 °C. Po spálení 

tohoto paliva lze uplatnit nárok na vrácení její podstatné části (10,29 Kč/l). V momentě, 

kdy spálen (protopen) topný olej v kotli je možno zažádat celní úřad o navrácení 

spotřební daně, která se nyní pohybuje 10,95 Kč/l. V současné době je extra lehký topný 

olej jako palivo z hlediska provozních nákladů srovnatelný se zemním plynem. 

V Německu a Rakousku jsou kotle na topný olej rozšířeny více než u nás, v důsledku 

historicky vstřícnější daňové politiky obou sousedů [15]. 

Topný olej je cenově výhodné ušlechtilé palivo. Na obrázku 6 můžeme vidět 

porovnání s vytápěním elektřinou (sazba D45d), kdy byl TOEL v lednu 2015 o 25 % 

levnější [17]. 

 

 
 

Obrázek 6  Vývoj cen TOEL a elektřiny pro vytápění v ČR [17] 
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Vlastnosti 

Základní vlastnosti extra lehkého oleje jsou uvedeny v tabulce 2. Mezi jeho výhody 

patří především vysoká výhřevnost, zanedbatelné množství síry, zachování stabilní 

kvality při skladování, a že nevzniká popel ani jemné prachové částice při jeho spalování. 

 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Hustota (paliva při 20 °C) 860 𝑘𝑔/𝑚𝑚3 

Viskozita (při 40°C) 6 𝑚𝑚2/𝑠 

Obsah (popela 𝑨𝒅) 0,01 % 

Obsah ( vody 𝑾𝒓) 0,05 % 

Obsah (𝑺𝒅) 0,2 % 

Výhřevnost (paliva 𝑸𝒓) 42,5 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

Teplota (vzplanutí) 55 ℃ 

Teplota (tuhnutí) -15 ℃ 

Tabulka 2 Nízkosirný topný olej TOEL (Ekopetrol) [18] 
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3.3.3 Lehké topné oleje (LTO) 

Společně s extra lehkými topnými oleji obsahují značkující látky a barvivo, aby bylo 

možné je odlišit od motorové nafty. Vyrábí se z atmosférických a vakuových plynných 

olejů. Lehké topné oleje se používají k výrobě tepla, především v malých a středních 

spalovacích zařízeních s rozprašovacími hořáky [19].  

 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Hustota (paliva při 20 °C) 920 𝑘𝑔/𝑚𝑚3 

Viskozita (při 40°C) 3,2 - 18 𝑚𝑚2/𝑠 

Obsah (popela 𝑨𝒅) 0,02 % 

Obsah ( vody 𝑾𝒓) 1,2 % 

Obsah (𝒔í𝒓𝒚 𝑺𝒅)  % 

Málosirný 1 % 

Středněsirný 2 % 

Výhřevnost (paliva 𝑸𝒓) 41 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

Teplota (vzplanutí) 66 ℃ 

Teplota (tuhnutí) -12 ℃ 

 

Tabulka 3 Topný olej LTO [11]. 
 

3.3.4 Těžké topné oleje (TTO) 

Tvoří je směs těžkých uhlovodíků. Jsou to převážně směsi vysokovroucích ropných 

frakcí a zbytků. Těžké topné oleje dříve představovaly atmosférický destilační zbytek 

vroucí nad teplotou plynového oleje (nad 350 °C) označovaný také jako mazut.  Z důvodu 

růstu cen lehčích frakcí a zdokonalení rafinérských technologií, začalo být 

upřednostňováno krakování těchto těžkých frakcí a došlo k poklesu jejich spotřeby. 

To bylo způsobeno i přechodem na plynná paliva. 
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V závislosti na složení, bodu varu, bodu tekutosti a dalších fyzikálně chemických 

vlastnostech podle normy ČSN 657991 se rozlišují těžké topné oleje na TOT-L (lehký) 

vyráběný z plynových olejů, TOR-R2, TOT-R3 (těžké) a TOT-Z (zbytkový). Jakostní 

ukazatele těžkých topných olejů jsou uvedeny v následující tabulce 4 [20]. 

Tabulka 4 Kvalitativní parametry topných olejů v ČR [12] 

1) Hodnota výhřevnosti je pouze informativní, při výstupní kontrole se nezkouší. 

2) Topné oleje s obsahem síry nad 1 % m/m (typ V) se smí používat jako topné médium 

pouze v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 357/2002 Sb.) v zařízeních pro tento 

účel určených a schválených 

Důležitým faktorem pro dělení je i obsah síry. Dělí se tak na malosírné 

(M, s obsahem síry do 1 % hm., včetně) a vysokosírné (V, s obsahem síry nad 1 % hm.), 

které se nesmí spalovat v palivoenergetických zařízeních s výkonem nad 5 MW.  

Parametr Topný olej těžký 

L R2 R3 Z 

Hustota (paliva při 15 °C), 𝒌𝒈/𝒎𝟑          

max. 

920 1000 Inf. Inf. 

Teplota (vzplanutí), °C                               min. 66 85 75 70 

Destilace, % (V/V):                                      max. 

               při 250 °C 

               při 350 °C 

 

65 

80 

- - - 

Viskozita, 𝒎𝒎𝟐/𝒔:                                      max. 

               při 40 °C 

               při 100°C 

 

6 až 20 

- 

 

- 

55 

 

- 

65 

 

- 

75 

Bod tekutosti (Pour point), °C                  max. -9 +50 Inf. Inf. 

Karbonizační zbytek, % (mm)                   max. 

              (CCT 

0,5 15 15 25 

Obsah popela, % (mm)                              max. 0,02 0,15 0,20 0,25 

Úsady (mechanické nečistoty), % (mm) max. 0,1 1,0 1,0 1,0 

Obsah vody, % (mm)                                  max. 0,2 1,0 1,0 1,0 

Výhřevnos𝒕𝟏), 𝑴𝑱/𝒌𝒈                                    inf. 40 38 36 35 

Obsah síry, % (mm): 
            málosirný                  M 

            vysokosirný𝟐)               V 

 
≤ 1,0 

>1,0 
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Zbytkem po vakuové destilaci je asfalt, který není přímo použitelný jako palivo pro 

svůj velký obsah síry. Lze ho ale také zpracovat na kratší uhlovodíky, anebo slouží jako 

hydroizolační materiál ve stavebnictví. 

 

3.3.5 Topné oleje na bázi odpadních olejů 

Odpadní oleje vznikají vyřazením převodových, motorových, hydraulických, 

turbínových, teplonosných a dalších olejů z provozu po skončení jejich životnosti.  Nejde 

tedy o oleje ropného původu, ale o oleje syntetické, nejčastěji však směsné. Tyto oleje 

jsou během své životnosti znečištěny produkty oxidace, tepelného namáhání (organická 

kontaminace a otěrem kovových částí [21]. 

V normě ČSN 65 6690 se odpadní oleje definují jako „odpadní oleje určené 

k přepracování na topné oleje pro výrobu tepla nebo oleje fluxační.“  Topné oleje na bázi 

odpadních olejů musí splňovat kvalitativní požadavky uvedené v ČSN 65 6691. Celkově 

nesmí obsahovat více jak 10 mg/kg polychlorovaných aromatických uhlovodíků a při 

jejich spalování nesmí vznikat kvalitativně jiné nebo větší emise než při spalování 

minerálních topných olejů podle ČSN 65 7991. 

Topné oleje na bázi odpadních olejů rozdělujeme na topný olej lehký REG (TOL-REG) 

a topný olej těžký REG (TOT-REG). Kvalitativní parametry jsou podobné jako u typu L a R3 

podle tabulky 4 uvedené výše [12]. 

 

 

 

V kapitole 3 věnované kapalným palivům jsou v první části popsány vlastnosti, které 

je charakterizují. Protože základní surovinou pro jejich výrobu je ropa, jsou dále uvedeny 

způsoby jejího zpracování a vznik jednotlivých frakcí. Poslední část této kapitoly je 

věnována rozdělení topných olejů a jejich následnou charakteristikou. Pro vytápění 

rodinných a bytových domů pomocí kotlů na kapalná paliva se u nás nejčastěji používají 

právě lehké a extra lehké topné oleje. Důvodem je jejich dobrá dostupnost a příznivá 

cena. Charakteristika a přehled jednotlivých druhů kotlů na kapalná paliva je 

rozpracována v následující kapitole. 
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4 CHARAKTERISTIKA KOTLŮ 

Kotel je zařízení určené k ohřevu teplonosných látek tepelnou energií, která se 

získává spalováním paliva tj. hmoty, ze které se uvolňuje chemickou reakcí teplo. Každý 

kotel je určen ke spalování jen určitých druhů paliv. Jedná se o paliva pevná, kapalná 

nebo plynná. Teplosměnné plochy přijímají teplo ze spalin přestupem tepla sáláním 

(radiací) a prouděním (konvekcí), teplo dále prochází tloušťkou plochy vedením 

(kondukcí) a je předáno do pracovní látky (voda, pára) prouděním (konvekcí). Tato práce 

se především zabývá typy kotlů na kapalná [22]. 

4.1 Kotle na kapalná paliva 

Při navrhování i provozování kotlů na kapalná a plynná paliva je důležité si 

uvědomit rozdíl oproti kotlům na tuhá paliva. Rozdílnost je dána především vyšší 

výhřevností paliva, nižšími ztrátami a nepatrným obsahem popelovin (není nutný odvod 

tuhého zbytku). Svítivý plamen topných olejů je velmi sálavý a má teplotu 

kolem 1800 °C [23]. 

Pro kapalná paliva se nejčastěji v tuzemských podmínkách používají hořákové 

a pánvové kotle. U hořáků kotlů na lehký topný olej není nutný předehřev paliva 

při teplotách nad bodem mrazu, oproti tomu u těžkých topných olejů a odpadních olejů 

se předehřev paliv vyžaduje. Ohřev se většinou zajišťuje elektricky u několikalitrového 

mezi zásobníku. Kotle s předehříváním jsou výrazně dražší, proto nacházejí uplatnění 

až u kotlů s vyššími výkony, kde se projevuje příznivá cena topného paliva. Hořákové 

kotle je možné použít pro ústřední vytápění budov, tak i pro teplovzdušné vytápění dílen 

a hal. Kotel pracuje zcela automaticky a údržba hořáku a čištění je nutné přibližně jednou 

týdně. Pánvové (odpařovací) kotle se používají přibližně do výkonů 50 kW. Pánvové kotle 

se používají pouze k teplovzdušnému vytápění větších prostor [21, 24]. 

Hlavní výhody olejových kotlů: 

 spolehlivost a bezpečnost 

 úplná automatizace a bezobslužnost 

 ohleduplnost k životnímu prostředí 

 ohřev užitkové vody 

Hlavní nevýhody olejových kotlů: 

 vyšší pořizovací náklady 

 cenově nákladné palivo 

 zvýšená tvorba 𝑁𝑂𝑥 a 𝑆𝑂𝑥 (pokud nejsou použity nízkosirnaté LTO) 
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Proces spalování kapalných paliv je vlivem jemného rozprášení paliva velice rychlý. 

Protože ve spalinách nejsou tuhé fáze, nehrozí nebezpečí popílkového otěru a je možné 

volit vyšší rychlosti spalin (až 20 m/s), díky tomu dochází k lepšímu přestupu tepla 

konvekcí. Účinnosti kotlů na kapalná paliva dosahují 93 – 95 %, je to dáno nižšími 

ztrátami. Odpadá ztráta mechanickým nedopalem a ztráta citelným teplem tuhých 

zbytků a u bezsirnatých paliv je díky nízkému rosnému bodu spalin také nižší komínová 

ztráta [23]. 

Při spalování paliv s vyšším obsahem síry (až 3 % u těžších topných olejů), 

bez investic do odsiřovacího zařízení, je vyšší sklon k nízkoteplotním korozím, 

eventuálně sklon k vysokoteplotním korozím nad 600 °C v důsledku oxidů vanadu. Oxidy 

vanadu narušují ochrannou vrstvu trubek, které jsou pak vystaveny spalinám a popílku. 

Spaliny z kapalných paliv mají oproti spalinám z tuhých paliv při spalování se stejným 

přebytkem vzduchu vyšší rosný bod. Ve spalinách není popílek, který by na povrchu mohl 

absorbovat oxidy síry, a po spálení vodíku z paliva obsahují hodně vodní páry. 

Při spalování kapalných paliv je proto nutné volit teplotu spalin za kotlem poměrně 

vysokou (180 až 200 °C), aby nedošlo k nízkoteplotním korozím [23, 25]. 

4.1.1 Tepelná technika 

Charakteristické typy jednotlivých kotlů na kapalná paliva můžeme rozdělit 

následovně: 

Podle způsobu umístění kotle: 

 stacionární (pevně umístěné na zemi), 

 závěsné (horizontálně zavěšené na pevné zdi). 

Stacionární kotle 

Stacionární kotel je většinou umístěn do samostatné technické místnosti a stojí 

pevně na zemi. Spaliny se odvádí do komínového tělesa. Mezi přednosti těchto typů 

kotlů patří robustnost a dlouhá životnost. Jsou vhodné pro větší rodinné domy nebo 

haly, školy atd. 

Závěsné kotle 

Závěsné typy kotlů je možné umístit téměř kamkoliv a mezi jejich hlavní 

přednosti patří elegantní design a úspora místa. Všeobecně se doporučuje odvod spalin 

do komínové konstrukce. 
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Podle způsobu provozu [24]: 

 nízkoteplotní topné kotle, 

 kondenzační kotle, 

 horkovodní kotle. 

Olejové nízkoteplotní kotle 

Ohřívají topnou vodu v závislosti na venkovní teplotě a minimalizují tak ztráty. 

Individuálním nastavením regulace se vyrábí teplo optimálně v závislosti na venkovní 

teplotě a požadavcích uživatele. Efektivně využijí až 88 % energie obsažené v palivu 

pro výrobu tepla. Nevýhodou těchto typů kotlů je, že nedokážou využít teplo vzniklé 

kondenzací par, proto je výhodnější použití kondenzačního kotle. 

Olejové kondenzační kotle 

Na rozdíl od nízkoteplotních kotlů využívají mnohem více teplo, které obsahují 

spaliny odcházející komínem. Pomocí tepelného výměníku využívají latentní 

tzv. kondenzační teplo, což zvyšuje efektivitu výroby tepla. Využívají až 97 % energie 

uložené v palivu. Mezi nevýhodu kondenzačních kotlů patří jejich vyšší pořizovací cena. 

Díky vyššímu výkonu a nižší spotřebě energie je návratnost počáteční investice relativně 

dobrá a to je důvod, proč si je vybírá stále více zákazníků. 

 

 

 

 

V dnešní době jsou základem olejového vytápění tzv. unity. Jsou to kompletní 

tepelné zdroje tvořené kotlem, hořákem, bojlerem, oběhovým čerpadlem atd. Unit 

slouží k maximálně efektivní výrobě tepla pro vytápění domu a ohřevu teplé vody a to 

s co nejnižší úrovní vypouštěných škodlivin. Na trhu jsou nabízeny ve stacionárním 

i závěsném provedení. V těchto zařízeních se teplo vyrábí pomocí nízkoteplotní nebo 

kondenzační technologie. Všechny tyto kotle se dají připojit k tepelné soustavě 

s radiátory nebo podlahovým topením [26]. 

4.2 Olejové hořáky 

Při spalování topných olejů na všech výkonových úrovních je v praxi možné použít 

pouze přetlakové hořáky. Hořáky jsou většinou v monoblokovém provedení. Jsou velice 

podobné monoblokovým plynovým hořákům, hlavní rozdíl je v přívodu paliva a tvorbě 

zápalné směsi. Míchání paliva se vzduchem je běžně u hořáků na kapalná paliva 

prováděno rozprašováním nebo odpařováním. Pro průmyslové a topenářské účely je 

nejvíce rozšířen způsob tlakového rozprašování pomocí trysky. Pro dokonalé rozprášení 
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je důležitá viskozita paliva, nejvhodnější je 2 – 8 𝑚𝑚2/𝑠. V případě vyšších hodnot je 

nutný předehřev, který zajistí snížení viskozity a vznik mlhoviny s co nejmenšími 

kapičkami. Špatným rozprášením vznikají částečky, které se nespálí a vznikají saze. 

Pokud se částečka paliva dostane do kontaktu s relativně studenou stěnou komory nebo 

kotle, neshoří správným způsobem a změní se na pevnou uhlíkovou formu, koks. 

Při znečištění teplosměnných ploch dochází ke zvyšování teplot spalin a snižuje se 

účinnost jejich spalování. Vznik koksu i sazí snižují účinnost spalování a zvyšuje náklady 

na čištění zařízení. Vzhled olejového hořáku je ukázán na obrázku 7 [24]. 

 

Obrázek 7 Jednostupňový přetlakový olejový hořák pro výkon 15 až 50 kW [24] 

4.3 Přehled kotlů na kapalná paliva dostupných na trhu 

Následující kapitola je věnována přehledu jednotlivých kotlů vhodných 

pro vytápění rodinného domu dostupných na trhu. Každý vybraný kotel je stručně 

popsán, jsou uvedeny jeho vlastnosti, výhody a nevýhody a název firmy. Mezi hlavní 

požadavky kromě požadovaného výkonu a vlastností patří samozřejmě jeho cena. 

Na trhu se můžeme setkat se širokou škálou kotlů různých výrobců a cen. 

V přehledu jsou vybrány kotle na základě vhodného výkonu pro rodinný dům. 



Jakub Kolář Kotle pro vytápění rodinného domu 

29 

4.3.1 DeDietrech GT 2204/160 

Obrázek 8 Kotel DeDietrech GT 2204/160 [27] 

Na obrázku je zobrazen kotel DeDietrech GT 2204/160. Jedná se o litinové 

článkové kotle s přetlakovým spalováním pro tlakové hořáky plyn/topný olej je určen 

k vytápění i pro přípravu teplé vody. Je dodáván s přídavným ohřívačem teplé vody [27]. 

Tabulka 5 Vlastnosti kotle DeDietrech GT 2204/160 [27] 

Výhody: 

 nízké emise spalin, 

 účinnost spalování až 94 %, 

 vysoce komfortní příprava teplé vody. 

Výrobce: DeDietrech 

Technické údaje: Hodnota Jednotka 

Jmenovitý výkon 50 kW 

Účinnost 94 % 

Hmotnost prázdného kotle 318 kg 

Objem vody 36 l 

Maximální provozní 

teplota 

100 °C 

Maximální provozní tlak 4 bar 

Objem zásobníku 160 l 

Výměnný výkon 28 kW 

Pořizovací cena 103890 Kč 
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4.3.2 VIADRUS HERCULES U 22 N 7 

Obrázek 9 Kotel VIADRUS HERCULES U 22 [28] 

 

Tento litinový kotel na obrázku 9 se vyznačuje dlouhodobě ověřenou konstrukcí 

a nízkou náročností na komínový tah. Jako palivo slouží topný olej extra lehký (TOEL) 

s výhřevností 42,7 MJ/kg [28]. 

Technické údaje: Hodnota Jednotka 

Jmenovitý výkon 40,7 kW 

Účinnost 89 % 

Hmotnost 347 kg 

Objem vody 50,3 l 

Doporučená provozní 

teplota topné vody 

60 - 80 °C 

Doporučená provozní 

teplota vraté vody 

60 °C 

Pracovní přetlak vody 4 bar 

Pořizovací cena 42454 Kč 

Tabulka 6 Vlastnosti kotle VIADRUS HERCULES U 22 N 7 [28] 

 

 

Výhody: 

 jednoduchá obsluha a údržba 

 odstupňování výkonu dle počtu článků 

 

Výrobce: Viadrus 

  



Jakub Kolář Kotle pro vytápění rodinného domu 

31 

4.3.3 Vitoladens 300-T 

Obrázek 10 Kotel kotle Vitoladens 300-T [29] 

Tento stacionární kondenzační kotel na obrázku 10 se vyznačuje výjimečnou 

provozní spolehlivostí a dlouhou životností. Díky tlumiči hluku je během provozu také 

mimořádně tichý. V rozsahu výkonu od 35,4 do 53,7 kW pokryje Vitoladens 300-T 

širokou škálu možností použití – od rodinného a bytového domu až po menší komerční 

provozy. [29] 

Technické údaje: Hodnota Jednotka 

Jmenovitý výkon 42,8 kW 

Účinnost 97 % 

Hmotnost 333 kg 

Objem kotlové vody 147 l 

Teplota při teplotě vratné 

větve 30 °C 

38 °C 

Teplota při teplotě vratné 

větve 60 °C 

62 °C 

Přípustný provozní tlak 3 bar 

Pořizovací cena 74796 Kč 

Tabulka 7 Vlastnosti kotle Vitoladens 300-T [29] 
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Výhody: 

 korozivzdorný výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli, 

 třída energetické účinnosti: A, 

 účinnost až 97 %. 

Výrobce: Viessman 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrté kapitole je provedena charakteristika jednotlivých typů kotlů na kapalná 

paliva a shrnuty jejich specifické vlastnosti. Dále jsou uvedeny jednotlivé příklady kotlů, 

které jsou dostupné na trhu. Kromě zmíněných výrobců DeDietrech, Viadrus a Viessman 

patří mezi přední výrobce také např. firmy Buderus, Wolf, Guillot, Hoval, ACV atd. 

V následující kapitole je ukázán výpočet pro porovnání nákladů jednotlivých kotlů 

na modelovém domě. Jak vypadá aplikace moderního olejového vytápění je ukázáno 

na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Olejový kotel včetně bojleru a zásobníků paliva v rodinném domě [26] 
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5 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 
JEDNOTLIVÝCH KOTLŮ 

V této závěrečné kapitole je proveden porovnávací výpočet ekonomické vhodnosti 

jednotlivých kotlů uvedených v kapitole 4.3. Jsou zde porovnány provozní a pořizovací 

náklady jednotlivých kotlů. Výpočet je proveden na modelovém domě původního 

kamenného selského stavení. Jedná se o zrekonstruovaný starý objekt ležící 

v Novohradských horách na jihu Čech. Jedná se o typické selské stavení s půdorysem 

tvaru U. Z celého objektu je vytápěn pouze obytný prostor, který se nachází v přízemí 

a podkroví jednoho z křídel. Podkroví je zatepleno minerální vatou o tloušťce 25 cm. 

Jako zdroj tepla tohoto domu slouží kotel VIADRUS U22 na tuhá paliva (dřevo) 

s manuálním přikládáním a jmenovitým výkonem 42,5 kW, vlivem stáří s účinností 

okolo 70 %. Součástí topného systému je i akumulační nádrž o objemu 1000 litrů. 

5.1 Výpočet tepelné ztráty modelového domu 

Jako palivo kotle se v modelovém domě používá dřevo, z převážné části se jedná 

o smrkové dříví. Dříví se suší za venkovní teploty 2 až 3 roky pod přístřeškem. Objekt 

není užíván celoročně, proto se může spotřeba některé roky lišit v závislosti době, 

kdy byl objekt vytápěn. Během posledních let je průměrná spotřeba tohoto paliva 

6000palm   kg. 

Výhřevnost 1 kg smrkového dřeva je při vlhkosti 25 % 13,1r
iQ  MJ/kg [30]. 

Účinnost použitého kotle je 70  %.  

Výpočet množství tepla za jeden rok: 

1 6000 13,1 0,7 55020r
pal iQ m Q         MJ (3) 

kde je:  

 palm – množství paliva na 1 rok 

 r
iQ – výhřevnost paliva 

  – účinnost kotle 

Pořizovací náklady: 

Pořizovací cena dřeva je zavádějící, protože majitel si dřevo nekupuje, ale těží 

a zpracovává si ho sám. Roční náklady na spotřebované palivo činí přibližně 3000 Kč. 

Tato částka však nezahrnuje práci, čas a úsilí, které musí majitel každoročně vynaložit. 
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Celkové pořizovací náklady: 

3000 0 3000c v iN N N      Kč (4) 

kde je: 

 cN  – celkové pořizovací náklady 

 vN – pořizovací náklady na palivo 

 iN – pořizovací náklady kotle 

Pořizovací náklady zahrnující cenu dřeva: 

V následujícím výpočtu je zahrnut předpoklad, že by majitel kupoval dřevo 

od dodavatele a nezpracovával ho sám. Cena smrkového dřeva je 2,1palc   Kč/kg. 

6000 2,1 12600v pal palN m c     Kč (5) 

Celkové pořizovací náklady: 

12600 0 12600c v iN N N     Kč  (6) 

Výpočet znázorňuje, kolik majitel ušetří tím, že si dříví těží a zpracovává sám. Úspora 

činní za 1 rok 9600 Kč. 

5.2 Výpočet vybraných kotlů 

Porovnávací výpočet je proveden na výše uvedených kotlích a znázorňuje náklady 

na vytápění při jejich použití na modelovém domě. Množství spotřebovaného tepla 

se bude brát z výše uvedeného výpočtu pro modelový dům v kapitole 5.1. 

5.2.1 Kotel DeDietrech GT 2204/160 

Litinový článkový kotel, který kromě vytápění slouží i pro ohřev teplé vody 

a zastupuje tak tedy bojler. 

Parametry kotle: 

Veličina Označení Jednotka Hodnota 

Jmenovitý výkon P1 kW 50 

Účinnost 1  % 94 

Palivo TOEL - - 

Pořizovací cena kotle Ni1 Kč 103890 

Tabulka 8 Parametry olejového kotle DeDietrich GT 2204/160 [27] 
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Parametry paliva: 

Pro TOEL činí spotřební daň 10,95 Kč/l při 15°C, vratná část po spálení TOEL je 

10,29 Kč/l na základě žádosti. Budeme tedy počítat s cenou paliva po vrácení spotřební 

daně, protože ta představuje výsledné náklady. [31] 

Veličina Označení Jednotka Hodnota 

Cena paliva/1l cpal1 Kč 19,54 

Výhřevnost 
r
iQ   MJ/kg 43 

Tabulka 9 Parametry paliva TOEL [32] 

Výpočet paliva na rok: 

 
6

1
1 6 2

1 1

55020 10
1361,2

43 10 94 10pal r
i pal

Q
V

Q c 


  

    
 l            (7) 

Výpočet ročních nákladů na palivo: 

1 1 1 1361,2 19,54 26598v pal palN V c      Kč  (8) 

Celkové pořizovací náklady: 

1 1 1 26598 103890 130488c v iN N N      Kč (9) 

5.2.2 Kotel VIADRUS HERCULES U 22 N 7 

Kotel je vyráběn pouze jako teplovodní s přirozeným i nuceným oběhem topné 

vody a pracovním přetlakem do 400 kPa (4 bar). Výrobcem doporučené palivo je extra 

lehký topný olej (TOEL). 

 

Parametry kotle: 

Veličina Označení Jednotka Hodnota 

Jmenovitý výkon P2 kW 40,7 

Účinnost 2  % 89 

Palivo TOEL - - 

Pořizovací cena kotle Ni2 Kč 42454 

Tabulka 10 Parametry olejového kotle VIADRUS HERCULES U 22 N 7 [28] 
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Parametry paliva: 

Veličina Označení Jednotka Hodnota 

Cena paliva/1l cpal2 Kč 19,54 

Výhřevnost 
r
iQ   MJ/kg 43 

Tabulka 11 Parametry paliva TOEL [32] 

Výpočet paliva na rok: 

6
1

2 6 2
2 2

55020 10
1437,68

43 10 89 10pal r
i pal

Q
V

Q c 


  

    
 l (10) 

Výpočet ročních nákladů na palivo: 

2 2 2 1437,68 19,54 28092v pal palN V c      Kč (11) 

Celkové pořizovací náklady: 

2 2 2 28092 42454 70546c c iN N N      Kč (12) 

5.2.3 Kotel Vitoladens 300-T 

Jedná se o vysoce účinný kondenzační kotel. Jako palivo je možné použít všechny 

běžně dostupné EL. 

Parametry kotle: 

Veličina Označení Jednotka Hodnota 

Jmenovitý výkon P3 kW 42,8 

Účinnost 3  % 97 

Palivo TOEL - - 

Pořizovací cena kotle Ni3 Kč 74796 

Tabulka 12 Parametry olejového kotle Vitoladens 300-T [29] 

Parametry paliva: 

Veličina Označení Jednotka Hodnota 

Cena paliva/1l cpal3 kč 19,54 

Výhřevnost 
r
iQ   MJ/kg 43 

Tabulka 13 Parametry paliva TOEL [32] 
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Výpočet paliva na rok: 

6
1

3 6 2
3 3

55020 10
1319,1

43 10 97 10pal r
i pal

Q
V

Q c 


  

    
 l (13) 

Výpočet ročních nákladů na palivo: 

3 3 3 1319,1 19,54 25775v pal palN V c      Kč  (14) 

Celkové pořizovací náklady: 

3 3 3 25775 74796 100571c v iN N N      Kč (15) 
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5.2.4 Grafické znázornění porovnávacího výpočtu 

 

Obrázek 12 Graf provozních a pořizovacích nákladů po dobu 15 let 

Z grafu na obrázku 12 jednoznačně vyplývá, že finančně nejvýhodnější je současný 

kotel na dřevo VIADRUS U22 pokud si majitel bude i nadále těžit a zpracovávat palivo 

sám. V tomto případě však musíme brát v potaz, že nelze vyčíslit energii a čas, který musí 

majitel každoročně vynaložit. Zjednodušené znázornění a vyčíslení práce, kterou musí 

majitel každoročně vynaložit, je možné vyčíst z rozdílu mezi tmavě modrou a červenou 

křivkou. Z grafu je dále vidět, že roční náklady na palivo jsou u olejových kotlů vyšší než 

současného kotle na dřevo. Mezi kotli na kapalná paliva z dlouhodobého hlediska 

vychází finančně nejvýhodněji i přes vyšší pořizovací náklady kotel Vitoladens 300 – T. Je 

vidět, že nejvyšší roční náklady jsou u kotle VIADRUS HERCULES U 22 N 7, který má sice 

nejnižší pořizovací náklady, ale nejnižší účinnost z uvedených kotlů na topný olej. Díky 

vysokým pořizovacím nákladům se ukazuje, jako nejnákladnější varianta kotel 

DeDietrech GT 2204/160. U tohoto kotle je však nutné si uvědomit, že kromě vytápění 

slouží i k ohřevu teplé vody a nahrazuje tím bojler, čímž může uspořit finanční 

prostředky, které nejsou z grafu patrné.
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je uvést přehled kapalných paliv vhodných 

pro vytápění rodinných a bytových domů a popsat jejich základní vlastnosti. Poté 

pojednat o jednotlivých typech kotlů a porovnat jejich výhodnost a poté pomocí 

ekonomického výpočtu porovnat vhodnost vytápění pomocí těchto kotlů. 

První část této práce je zpracována formou rešerše. Jsou zde nadefinovány 

základní pojmy a vztahy týkající se kapalných paliv. Základní surovinou pro jejich výrobu 

je ropa. Základem zpracování ropy je dvoustupňová frakční destilace, kde při prvním 

stupni (atmosférické koloně) vznikají čtyři různé frakce - uhlovodíkové plyny, benzinová 

frakce, petrolejová frakce, plynový olej a mazut, který je poté ve vakuové koloně 

rektifikován na tři frakce lehký, střední a těžký olej a destilační zbytek asfalt. Vlastnosti, 

způsoby použití, cena a barvení topných olejů je popsáno v následující části. Spotřeba 

ropy se s výjimkou využití v dopravě nezvyšuje. Pro výrobu tepla (topné oleje) v ČR činí 

jen cca 2 %. 

Ve čtvrté kapitole je rešerše kotlů na kapalná paliva, jejich rozdělení a zastoupení 

na trhu. Jsou zde vybrány a podrobně popsány tři vybraní zástupci firmy DeDietrech, 

Viadrus a Viessman. Ty jsou také použity v závěrečné kapitole, kde je proveden 

porovnávací výpočet ekonomické vhodnosti jednotlivých kotlů. 

V poslední části je proveden výpočet ekonomického porovnání jednotlivých kotlů 

po dobu následujících 15 let. Ve výpočtu je zahrnuta účinnost kotle, jeho pořizovací 

cena, množství a cena paliva spáleného za jeden rok. Výpočet je proveden 

na modelovém domě při zanedbání tepelných ztrát. Je nutné dodat, že výpočty 

provozních nákladů slouží pouze k orientačnímu zhodnocení, protože nejsou 

zohledněny náklady na servis kotle, spotřebu elektrické energie a měnící se ceny paliv. 

Z ekonomického srovnání je vidět, že mezi kotli na kapalná paliva z dlouhodobého 

hlediska vychází finančně nejvýhodněji i přes vyšší pořizovací náklady kotel 

Vitoladens 300 – T. Je to dáno jeho vysokou účinností a tedy nižšími provozními náklady. 

Dále můžeme vidět, že provozní náklady u kotlů na kapalná paliva jsou výrazně vyšší 

než náklady u současně instalovaného kotle na tuhá paliva (dřevo). Vyšší pořizovací 

a provozní náklady u olejového vytápění nám rozdíl od spalování tuhých paliv přináší 

výhody v podobě spolehlivého a efektivního tepelného zdroje se snadnou regulací, který 

zajišťuje bezobslužné vytápění domu včetně ohřevu teplé vody. 
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