
 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

 
Cílem této bakalářské práce je návrh tepelného zdroje do rodinného domu. První 

kapitola popisuje dostupné zdroje tepla pouţívané k domovnímu vytápění. Jsou uvedeny 

jejich výhody a nevýhody. Na základě tepelných ztrát objektu je vybráno sedm variant, které 

jsou ekonomicky porovnány. 
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Vytápění, tepelné ztráty, kotel, tepelné čerpadlo, solární kolektor, rekuperace 

ABSTRACT 

 
The aim of this bachelor’s thesis is to design a heat source for family house. First 

chapter describes heat sources that are available for heating. Their advantages and weaknesses 

are presented. Based on heat loses, seven variants are selected, which are economically 

compared. 
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ÚVOD 
Jednou ze základních lidských potřeb je tepelný komfort. Je důleţitý pro správné 

fungování lidského těla. Hledání vhodného zdroje tepla pro domovní vytápění tak, aby 

splňoval poţadavky komfortní, ekonomické a ekologické je velmi problematické. 

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energie a paliva je výběr vhodného tepelného 

zdroje otázkou především financí. Avšak kvůli čím dál přísnějším emisním normám se 

v dnešní době začíná brát ohled hlavně na účinnost zdroje a jaký má dopad na ţivotní 

prostředí. Z tohoto důvodu jsou v rešeršní části popsány běţné, ale i moderní zdroje tepla pro 

domovní vytápění, na kterých lze vidět rozdíly mezi komfortními, ekonomickými 

a ekologickými vlastnostmi. U kaţdého tepelného zdroje je naznačen princip jeho funkce 

a kde je vhodné jej pouţít. Následně jsou popsány jeho výhody a nevýhody. 

Cílem práce bylo navrhnout tepelný zdroj pro rodinný dům. Na základě tepelných ztrát 

rodinného domu, které byly vypočteny z údajů uvedených ve výkresové dokumentaci, bylo 

navrţeno sedm variant vytápění. Kaţdá je porovnána s rekuperační jednotkou, která byla 

pořízena za účelem sníţit tepelné ztráty větráním. Všechny způsoby vytápění jsou nakonec 

ekonomicky, ekologicky a komfortně zhodnoceny. 
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1 Technologie domovního vytápění 

1.1 Kotel 

„Kotel je zařízení slouţící k ohřevu vody (teplovodní a horkovodní kotle), k výrobě 

páry z vody (parní kotel), resp. k ohřevu jiného média (např. oleje). Teplo se získává obvykle 

spalováním paliva, tj. hmoty, ze které uvolňujeme chemickou reakcí teplo. V některých 

zvláštních případech odpadá spalování a k ohřevu média se vyuţívá tepla jiného média, 

odpadního tepla (spalinový kotel) nebo elektřiny (elektrokotle). V kotli tedy dochází 

k transformaci chemické energie paliva na tepelnou energii spalin a k následnému přenosu 

tepla spalin do pracovního média.“ [1] 

Podle druhu paliva dělíme kotle: 

- na paliva tuhá – spalují tuhá fosilní paliva, biomasu a tuhé odpady, 

- na paliva kapalná – spalují topné oleje a kapalné odpady, 

- na paliva plynná – spalují zemní plyn, uměle vyráběné plyny a plynné odpady, 

- na směsi paliv 

1.1.1 Tuhá paliva 

Uplatňují se tam, kde nevedou inţenýrské sítě
1
. Důleţité vlastnosti tuhých paliv jsou 

výhřevnost a vlhkost. „Výhřevnost je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při 

ochlazení spalin na 20 °C, přičemţ voda ve spalinách zůstane v plynné fázi“. [1] Vlhkost je 

u tuhých paliv neţádoucí. Při spalování pohlcuje část uvolněného tepla a sniţuje teplotu 

spalování i výhřevnost, a proto je vhodné skladovat tuhá paliva v suchém prostoru. Podle 

materiálu kotle a způsobu spalování dosahují účinnosti 50–90 %. S vývojem automatizace se 

i kotle na tuhá paliva staly zdroje tepla s komfortním provozem. Z cenového hlediska jsou 

nejlevnější. Základním tuhým palivem je uhlí, jeho upravené formy (koks) a biomasa (dřevo, 

pelety, brikety, štěpky, piliny atd.). [1] [2] 

a) Uhlí 

Uhlí se rozlišuje podle stáří od nejmladšího po nejstarší na rašelinu, lignit, hnědé uhlí, 

černé uhlí a antracit. Výhřevnost uhlí je závislá na stáří a platí, ţe čím starší uhlí, tím 

vyšší výhřevnost. Pro vytápění se pouţívá hnědé a černé uhlí. Jeho výhřevnost je 

13 MJ/kg resp. 24 MJ/kg. V dnešní době podíl kotlů na uhlí klesá. Hlavním důvodem 

jsou stále náročnější normy na ochranu ovzduší. [1] [2] 

b) Koks 

Vyrábí se karbonizací
2
, jejíţ hlavní produkty jsou koks (téměř čistý uhlík), uhelný 

dehet a karbonizační plyn. Během tohoto procesu jsou z uhlí odstraněny neţádoucí 

příměsi, a proto je topení koksem ekologičtější. Další jeho výhodou je vysoká 

výhřevnost, která dosahuje aţ 30 MJ/kg. V porovnání s uhlím je koks lehký 

a snadno manipulovatelný, zároveň ale draţší. [3] [4] 

c) Dřevo 

Dřevo je obnovitelný druh tuhého paliva. Jeho výhřevnost je závislá na druhu 

a vlhkosti viz tab. 1.1. Platí, ţe čím menší vlhkost, tím vyšší výhřevnost. Při spalování 

vlhkého dřeva dochází k špatnému zoxidování spalitelných sloţek a vzniká dým. 

                                                 
1
 Inţenýrské sítě jsou potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, 

vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.) [5] 
2
 Proces, při kterém je černé uhlí zahříváno na vysoké teploty bez přístupu vzduchu. [3] 
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Čerstvě pokácené dřevo obsahuje okolo 40–50 % vlhkosti. Pro kvalitní spalování je 

doporučená hodnota vlhkosti 20 %. Aby dřevo dosáhlo poţadované vlhkosti, 

doporučuje se skladovat přibliţně 2 roky na suchém místě. [6]  

 Tab. 1.1 Výhřevnost dřeva v závislosti na druhu a vlhkosti [7] [8] 

 Výhřevnost H [MJ/kg] při vlhkosti w 

Druh dřeva 0 % 15 % 25 % 

Smrk 17,9 13,4 13,1 

Borovice 18,7 14,5 13,6 

Bříza 19,9 15,8 13,5 

Dub 17,0 14,5 13,2 

Buk 17,6 15,4 12,5 

 

Výhřevnost je v porovnání s uhlím a koksem menší. Jeho nízká cena a snadná 

dostupnost ho řadí mezi oblíbené zdroje tepla. Nevýhoda topení dřevem je častější 

obsluha a je potřeba velký prostor na skladování. [9] 

d) Pelety 

Pelety jsou slisovaný granulát z biomasy. Společně s dřevem se řadí mezi obnovitelné 

zdroje energie. Hlavní druhy biomasy jsou rostliny pěstované záměrně k vytápění 

(rychlerostoucí dřeviny) nebo bioodpad z rostlinné výroby (sláma, piliny, kůra 

a větve). Jsou určeny pro kotle s automatickou regulací. Výhřevnost pelet dosahuje 

18 MJ/kg. [10] 

1.1.2 Kapalná paliva 

Pouţívají se v místech, v nichţ nedošlo k plynofikaci nebo je tam doprava tuhých paliv 

či elektřiny náročná. Jedná se hlavně o odlehlé objekty, jako jsou obydlí na okraji civilizace, 

polární stanice a vysokohorské chaty. Hlavní sloţka pro výrobu kapalných paliv je ropa. Její 

destilací jsou získány topné oleje a nafta, které slouţí jako palivo. Výhodou těchto kotlů je 

vysoká účinnost a výhřevnost, která dosahuje 95 % resp. 42 MJ/kg. Obsluha je velmi 

jednoduchá a srovnatelná s elektrickým kotlem. V porovnání s tuhými palivy má malé nároky 

na skladování paliva, protoţe je umístěno v nádrţi pod zemí. Vytápění topnými oleji a naftou 

je velmi drahé a závisí na ceně ropy. [11] [12] 

1.1.3 Plynná paliva 

Kotel na plyn je dnes nejrozšířenější topidlo vyuţívané ve většině měst a obcí, kde je 

rozvedený plynovod. Palivem je zemní plyn nebo propan-butan. Při jeho spalování vzniká 

voda, která je v důsledku hoření přeměněna na vodní páru. Spaliny v podobě oxidu uhličitého 

a vodní páry jsou odváděny do komína a nesou s sebou část tepelné energie. V klasickém 

plynovém kotli se energie spalin nevyuţije. [13] 

Kondenzační plynové kotle jsou schopny tuto odpadní energii vyuţít. Spaliny jsou 

vedeny do kondenzátoru, kde jsou ochlazeny a změnou skupenství uvolní kondenzační teplo. 

To je vyuţito pro ohřev vody. Ve srovnání s klasickým plynovým kotlem má mnoho výhod. 

Dosahuje vysoké účinnosti aţ 98 %, protoţe vyuţije i kondenzační teplo a zároveň 

nepotřebuje pro odvod spalin zděný komín. Teplota spalin se v kondenzátoru sníţí na tolik, ţe 

pro odvod spalin stačí pouze plastová trubka. Kondenzační kotel je draţší, ale šetrnější 

k ţivotnímu prostředí, protoţe spotřebuje méně paliva. [14] [15] 
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Podle umístění plynového kotle rozlišujeme kotle stacionární (umístěné na zemi) 

a závěsné (zavěšené na zdi). V rodinných domech se pouţívají oba druhy. Stacionární kotle 

jsou rozměrově větší, mají odolnější konstrukci a dosahují vyšší spolehlivosti. Závěsné kotle 

mají malé konstrukční rozměry, a proto jsou vhodné pro menší domácnosti. Oproti 

stacionárním kotlům neposkytují takový výkon, ale jsou levnější. Velkou výhodou plynových 

kotlů je bezstarostná dodávka paliva, vysoká výhřevnost aţ 33 MJ/m
3
 a jednoduchá obsluha. 

V porovnání s kotly na tuhá paliva je jejich pořizovací cena vyšší. Při vytápění plynem je 

nutno počítat s investicí do zavedení plynovodu. [13] 

1.1.4 Elektřina 

Vytápění elektrickou energií je v dnešní době rozšířený způsob vytápění. Hlavním 

důvodem jsou levné pořizovací náklady, komfortní obsluha a ţádné emise. Princip vytápění je 

zaloţen na průtoku teplonosného média kolem odporových tyčí, které ho ohřívají. Ohřáté 

médium je poté rozvedeno do otopné soustavy. K bezpečnému provozu elektrokotle je 

potřeba nainstalovat dostatečně silnou rozvodnou síť. Při topení elektřinou platí výhoda 

přímotopného tarifu, který má niţší cenu za kWh. Tuto levnou elektřinu vyuţívají všechny 

elektrické spotřebiče v domácnosti. Vytápění elektrokotlem je v porovnání s ostatními zdroji 

nejvíce finančně náročné a při výpadku elektrické energie musíme mít připravený záloţní 

zdroj. Kvůli vysoké ceně vytápění se většinou pouţívá jako bivalentní
3
 zdroj. [16] [17] 

Následující tabulka porovnává jednotlivé druhy paliv. 

Tab. 1.2 Výhody a nevýhody jednotlivých druhů paliv [18] 

Palivo Výhody Nevýhody 

Uhlí Nízká cena Vysoké emise 

Dovoz a skladování 

Přikládání 

Dřevo Nízká cena 

Obnovitelný zdroj 

Dovoz a skladování 

Přikládání 

Biomasa Nízká cena 

Obnovitelný zdroj 

Dovoz a skladování 

Přikládání 

Topné oleje Vysoká účinnost Vysoká cena 

Dovoz a skladování 

Zemní plyn Vysoká účinnost 

Nízké emise 

Nutná přípojka k plynu 

Elektřina Vysoká účinnost 

Ţádné emise 

Vysoká cena 

Nutná přípojka o dostatečné kapacitě 

 

1.2 Tepelné čerpadlo 

Je to zařízení, které vyuţívá rozdílu teplot v různých vrstvách země, vody a vzduchu pro 

získání uţitečného tepla. Tepelné čerpadlo je nezávislé na dodávce paliva a přispívá 

ţivotnímu prostředí. V létě funguje jako klimatizace v tzv. reverzním chodu, ve kterém 

umoţňuje chladit, zvlhčovat (případně vysoušet) a filtrovat vzduch. Z uvedených zdrojů tepla 

je nejnákladnější na pořízení. TČ funguje na principu obráceného Carnotova cyklu, který se 

skládá ze čtyř fází. [20] [21] 

 

                                                 
3
 Bivalentní zdroj je druhý tepelný zdroj, který doplňuje první při nepříznivých podmínkách provozu. [19] 
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1. Vypařování 

Ve výparníku, který je umístěn v zemi, ve vodě anebo ve vzduchu, odebírá 

pracovní látka (nemrznoucí směs) teplo z okolního prostředí, čímţ je zahřívána 

a začne se odpařovat – nastává změna skupenství z kapalného na plynné. 

2. Komprese 

V kompresoru se plynná pracovní látka prudce stlačí a tím se výrazně zvýší její 

teplota.  

3. Kondenzace 

Ohřátá pracovní látka je rozvedena do otopných těles, čímţ předá teplo do 

vytápěných místností. Tím dojde k jejímu ochlazení a změně skupenství na 

kapalné.  

4. Expanze 

Pracovní látka projde expanzním ventilem, který chladivo expanduje a pracovní 

látka putuje zpět do výparníku.  

 

 

Obr. 1.1 Princip tepelného čerpadla [22] 

 

Z popisu cyklu vyplývá, ţe provoz TČ vyţaduje energii na napájení kompresoru. Poměr 

energie získané pro vytápění a energie, která se spotřebuje pro pohon kompresoru se nazívá 

topný faktor. Je-li spotřeba kompresoru 4 kW a tepelné čerpadlo dodává do objektu teplo 

16 kW, pak je topný faktor 4. Čím vyšší číslo, tím je tepelné čerpadlo účinnější. [20]  

Tepelná čerpadla mají dvojslovné označení. První slovo obsahuje zdroj tepla (prostředí, 

z něhoţ je teplo odebíráno) a druhé slovo teplosměnné médium (prostředí, jímţ je vyrobené 

teplo rozvedeno po vytápěném objektu). [20]  

1.2.1 Země – voda 

Půda je velký přírodní akumulátor energie. Přijímá tepelnou energii ze Slunce, ale také 

vydává a akumuluje vlastní energii, která pochází ze zemského jádra – geotermální energii. 

Jiţ několik decimetrů pod povrchem země je teplota půdy stabilní a nezávisí na počasí nebo 

ročním období. Tepelná čerpadla země – voda jsou schopna tuto nahromaděnou energii 

vyuţít. Sběrač tepla je v tomto případě uloţen horizontálně nebo vertikálně. [23] 
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a) Horizontální kolektor 

Je to systém trubek tvořící několik dlouhých smyček uloţený v hloubce 

 1,5–2,0 m pod zemí. Pro vytápění rodinného domu je doporučeno, aby celková 

plocha smyček byla trojnásobkem vytápěné plochy. Obvykle to odpovídá 

200–400 m
2
 pozemku. V porovnání s čerpadlem typu vzduch – voda má přibliţně 

o 30 % niţší náklady na elektřinu. Ze všech typů čerpadel má nejlepší poměr 

cena/výkon a je to nejvhodnější varianta pro rodinné domy. [24] 

b) Vertikální kolektor 

Kolektor se vkládá do vrtu o hloubce 80–250 m a průměru 13–22 cm. Výkon TČ 

závisí na hloubce vrtu, protoţe s rostoucí hloubkou země stoupá její teplota. 

Obvykle se kaţdých 30 m zvýší teplota o 1 °C. Podle geologických podmínek je 

potřeba na 1 kW výkonu TČ přibliţně 12–18 m vrtu. TČ s vrty má stabilní výkon 

a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Ve srovnání 

s ostatními druhy má nejvyšší počáteční investici. Je vhodný u staveb, které mají 

málo prostoru kolem domu a není moţné vybudovat horizontální kolektor. [21] [25] 

[26] 

 

  

Obr. 1.2 Horizontální kolektor [27] Obr. 1.3 Vertikální kolektor [27] 

 

1.2.2 Voda – voda 

TČ voda – voda odebírá teplo ze spodní nebo geotermální vody. K provozu potřebuje 

dvě studny, které musí mít dostatečný zdroj podzemní vody. Ze zdrojové studny se voda 

čerpá vodním čerpadlem a je hnaná do tepelného výměníku, kde předá teplo teplonosnému 

médiu. Ve výměníku se voda ochladí a následně je vypouštěna do vsakovací studny. Ve 

srovnání s ostatními druhy čerpadel dosahuje nejvyššího topného faktoru. To je dáno vysokou 

teplotou spodní vody. Na budování studní je potřeba velký pozemek a hodně financí. 

Vyţaduje pravidelnou údrţbu filtrů a s tím i vyšší náklady na servis. V praxi se jen zřídka 

vyskytuje dostatečně vydatný zdroj poblíţ vytápěného objektu, a proto není tento druh 

čerpadla tolik rozšířený. [21] [28]  
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Obr. 1.4 Schéma tepelného čerpadla typu voda – voda [29] 

 

1.2.3 Vzduch – voda 

Nasává okolní vzduch, který ohřívá teplonosné médium. Je to dobré řešení tam, kde 

chceme zajistit rychlé a ekonomické vytápění objektu, ale nemáme k dispozici vhodný 

pozemek pro vybudování kolektorů, vrtů anebo studní. Při nízkých venkovních teplotách 

ztrácí výkon. Doporučuje se instalovat v teplých oblastech a je nejvhodnější pro ohřev vody 

v bazénu. [28] 

 

Obr. 1.5 Schéma tepelného čerpadla typu vzduch – voda [30] 

 

1.2.4 Vzduch – vzduch 

Odebírá teplo z venkovního vzduchu, který je nasáván do výměníku, kde odevzdá teplo. 

Získaný ohřátý vzduch je rozveden do vytápěné budovy. Tento druh TČ nepotřebuje 

teplonosné médium. Jeho teplotní faktor je silně závislý na venkovní teplotě. Je nejjednodušší 

na instalaci a má nejniţší pořizovací náklady. Jeho nevýhodou je, ţe s ním nelze ohřívat 

teplou uţitkovou vodu (TUV). Je to ideální zdroj tepla pro doplnění bytů vytápěných kotli. 
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Často se také vyuţívá v chalupách, chatách, zimních zahradách a restauracích. Slouţí v nich 

pro temperaci v době, kdy je objekt prázdný, aby nedošlo k jeho vymrznutí. [28] 

1.3 Solární vytápění 

Vyuţívá sluneční energii, která je dostupná všude na Zemi. Je to ekologický zdroj 

energie, protoţe neprodukuje ţádné emise. Solární vytápění se řadí mezi alternativní zdroje 

energie a není spolehlivé jako kotel, který bude pracovat i kdyţ nesvítí slunce. Z tohoto 

důvodu se solární zařízení instalují hlavně v teplých oblastech. Nejvíce se vyuţívá při 

kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou jako je podlahové nebo stěnové vytápění. [31] 

1.3.1 Solární kolektory 

Jsou to zařízení, která přeměňují sluneční záření na tepelnou energii. Solární kolektor je 

zkonstruován z absorbéru, izolace a krycího skla. Absorbér je plech, ke kterému jsou 

připevněny trubice, v nichţ proudí teplonosné médium (voda, vzduch). Jeho povrch je 

upraven tak, aby pohlcoval co nejvíce záření a zároveň co nejméně vyzařoval. To je docíleno 

speciálními povlaky, které jsou schopny pohltit aţ 96 % záření. Izolace slouţí k minimalizaci 

tepelných ztrát trubicemi. Celý systém je pokryt krycím sklem, které funguje na skleníkovém 

principu. Snadno nechá projít záření do absorbéru, ale zpátky uţ ho nepropouští. Solární 

kolektory dělíme podle druhu pouţité teplonosné látky na kapalinové a vzduchové. [31] [32] 

a) Kapalinové 

Princip kapalinových kolektorů je znázorněný na obr. 1.6. Sluneční záření je 

zachytáváno v absorbéru, který ho odvádí do teplonosného média (voda). Ta proudí 

v otopné soustavě vytápěného objektu, kam předá získané teplo. Médium je poté 

vháněno zpátky do kolektoru k dalšímu ohřevu. Tento druh kolektorů je vhodný pro 

vytápění i ohřev TUV. V zimním období můţe zamrznout voda v trubkách. Aby se 

předešlo poškození mrazem, přidává se do vody nemrznoucí směs. [31] [33] 

 

 

Obr. 1.6 Princip kapalinového solárního kolektoru [31] 

 

b) Vzduchové 

Fungují podobně jako kapalinové kolektory, ale teplonosné médium je vzduch. 

Slouţí pouze k přitápění a nelze s ním ohřívat TUV. V porovnání s kapalinovými 

Vstup teplé vody do 

 otopného systému 

Návrat studené vody 

z otopného systému Čerpadlo 

Ohřívač TUV 

Kapalinový 

solární kolektor 
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kolektory je levnější a má jednodušší konstrukci. Princip tohoto kolektoru je 

znázorněný na obr. 1.7. [31] [34] 

 

 

Obr. 1.7 Princip teplovzdušného solárního kolektoru [31] 

 

1.3.2 Solární panely 

Přeměňují energii slunečního záření na energii elektrickou. Vyuţívají k tomu 

fotovoltaický jev. Při dopadu záření na fotočlánek dojde k uvolnění elektronů. Jejich 

nahromaděním vznikne elektrické napětí. Pokud fotočlánek zapojíme ke spotřebiči 

a vytvoříme uzavřený elektrický obvod, nahromaděné elektrony začnou procházet přes 

spotřebič a obvodem začne procházet elektrický proud. Vzniklá elektrická energie je 

odváděna do akumulátoru, kde je vyuţita pro vytápění objektu nebo pro napájení domácích 

spotřebičů. Fotočlánek je nejčastěji vyroben z křemíku. Solární panel se skládá z několika 

fotovoltaických článků zapojených dohromady. Pouţívají se v oblastech, kde je 

problematická dodávka elektrické energie. Ve srovnání s ostatními technologiemi dosahují 

malé účinnosti. Podle typu solárních článků dělíme solární panely na monokrystalické, 

polykrystalické a amorfní. [35] [36] 

a) Monokrystalické panely 

Pouţívají se tam, kde je zaručena ideální orientace a sklon za Sluncem. Fotočlánky 

jsou vyrobeny z jednoho kusu monokrystalického křemíku. Jeho výroba je sloţitá, 

a proto je tento typ panelů nejdraţší. Dosahuje nejvyšší účinnosti a stárne pomaleji, 

tzn. výkonnost panelů s časem klesá pomaleji. Od ostatních panelů se liší tmavým 

zbarvením. [37] 

 

b) Polykrystalické panely 

Jsou vhodné v místech, kde nejsou ideální světelné podmínky. Fotočlánek je sloţen 

z několika krystalů, a proto nedosahuje takové účinnosti jako monokrystalický 

panel. Pozná se podle modrého zbarvení. Oproti monokrystalickým panelům jsou 

levnější. [38] 

 

 

Ventilátor 
Filtry vzduchu 

Výdech ohřátého 

vzduchu 
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c) Amorfní panely 

Za nepříznivých podmínek pracují nejlépe ze všech panelů, a proto jsou vhodné do 

oblastí, kde nemůţeme zajistit ideální orientaci. Vyrábí se napařováním tenké 

křemíkové vrstvy na nosný materiál (sklo, plast, kov). Jejich výroba je 

nejekonomičtější, ale oproti krystalickým panelům mají menší účinnost. Kvůli malé 

účinnosti je potřeba velká plocha pro kolektory. [39] 

 

  
 

Obr. 1.8 Monokrystalický 

panel [40] 

Obr. 1.9 Polykrystalický 

panel [41] 
Obr. 1.10 Amorfní panel [42] 

 

1.4 Přímotop 

Je přenosné topidlo, které zároveň funguje jako otopné těleso. Pouţívá se hlavně 

k příleţitostnému vytápění místností a nepravidelně pouţívaných objektů jako jsou  

chaty a chalupy. Od ostatních tepelných zdrojů se liší snadnou regulací a rychlým vytopením 

místnosti. Podle druhu paliva dělíme přímotopy na elektrické a plynové. [43] 

1.4.1 Elektrický 

Mění elektrickou energii na tepelnou. Podle způsobu rozvodu tepla v místnosti dělíme 

elektrické přímotopy na konvekční a sálavé. [43] 

a) Konvekční přímotop 

Mění elektrickou energii na teplo pomocí odporových článků. K ohřevu místnosti 

dochází konvekcí (prouděním) ohřátého vzduchu. Horký vzduch je lehčí, stoupá 

vzhůru a zároveň tlačí studený vzduch dolů. Pro zvýšení účinnosti jsou elektrické 

přímotopy vybaveny ventilátory, které urychlují cirkulaci vzduchu a chladí topné 

těleso. Mezi jeho hlavní přednosti patří snadná manipulace, nízké pořizovací 

náklady a ekologičnost. Provozní náklady jsou vysoké. Přímotop má velkou 

ampérickou zátěţ, a proto je nutné mít dostatečně silný jistič. [44] 
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Obr. 1.11 Elektrický přímotop [45] 

 

b) Sálavý přímotop 

Objekt je vytápěn přenosem tepla pomocí infračerveného záření tzn. sáláním. Záření 

se přeměňuje na teplo aţ po dopadu na předměty, plochy a osoby, od kterých se pak 

druhotně ohřívá také vzduch. Největší výhodou sálání je, ţe nám dokáţe navodit 

pocit tepla okamţitě po zapnutí infračerveného zdroje bez toho, abychom předtím 

museli ohřát vzduch v celé místnosti. To je hlavní důvod, proč je vytápění sálavým 

přímotopem levnější. Objekt stačí vytopit na teplotu aţ o 4 °C niţší. Přitom je 

dosaţeno stejného pocitu tepelné pohody. Je to vhodné vytápění pro alergiky 

a astmatiky, protoţe v místnosti nedochází k víření prachu. Ve srovnání s ostatními 

přímotopy má nízké náklady na vytápění. Jejich nevýhodou je vysoká teplota 

topných článků. Při nevhodném umístění hrozí popálení nebo vznik poţáru. Po 

vypnutí topidla pocit tepla rychle vyprchá. [46] [47] 

 

 

Obr. 1.12 Vytápění konvekcí (vlevo) a sáláním (vpravo) [48] 
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Infrazářiče jsou rozměrově menší topidla, která jsou určena pro krátkodobý provoz. 

Jsou konstruovány pro okamţitý ohřev osob. Toho dosáhnou velmi vysokou teplotou, která 

dosahuje 500–2200 °C. Tyto typy přímotopů jsou vhodné do koupelny, dílny nebo zimní 

zahrady. [49] 

Infrapanely jsou topná tělesa určená k vytápění dlouhodoběji obývaných prostor. Jsou 

méně energeticky náročná a ideálně pracují při teplotě 90–110 °C. Infrapanely mohou slouţit 

i jako dekorace. Vzhledem k jejich velikosti jsou dostupné v podobě obrazů nebo uměleckých 

děl, aby se lépe hodily do obytných místností. [47] 

 

 

 

Obr. 1.13 Infrapanely [50] Obr. 1.14 Infrazářič [51] 

 

1.4.2 Plynový 

Podle konstrukce přímotopu je palivo dodáváno buď přímo z plynovodu nebo z tlakové 

láhve. Plynové přímotopy se dělí na nástěnné a přenosné. 

a) Nástěnné 

Nelze je napojit na centrální automatický regulátor tzn. je nutná samostatná regulace 

kaţdého přímotopu ve všech místnostech. Tyto přímotopy nepotřebují komín, ale 

stačí jim menší otvor pro odtah spalin. Ve srovnání s elektrickými přímotopy mají 

niţší náklady na vytápění, ale vyšší pořizovací cenu. [52] 

b) Přenosné  

Slouţí k vytápění dobře větraných prostor. Většinou se jedná o stavby, stany či 

restaurační terasy. V porovnání s elektrickými přímotopy jsou těţší a mají vyšší 

pořizovací náklady. Jejich provoz je levnější. [53] 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

 

27 

 

  

Obr. 1.15 Nástěnný plynový přímotop [54] Obr. 1.16 Přenosný plynový přímotop [55] 

 

1.5 Krb a kamna 

Jsou to tepelná zařízení vyrobená z nehořlavých materiálů (litina, kámen). Teplo v nich 

vzniká spalováním paliva, při kterém se uvolní jeho chemická energie. Spaliny jsou odváděny 

do komína a nespalné zbytky paliva zůstávají v popelníku. Obvykle jsou umístěny v centrální 

části domu, aby vytápěli co největší prostor. Krb nabízí otevřený oheň, ale niţší účinnost. 

Kamna jsou účinnější, ale nenabízí otevřený oheň. V minulosti slouţili k vytápění a na vaření 

a dodnes byl jejich účel kvůli nízké účinnosti spíše dekorativní. To změnily krbové vloţky, 

které vylepšily jejich účinnost. V dnešní době je to levný způsob vytápění. 

 

 
 

Obr. 1.17 Krb [56] Obr. 1.18 Kamna [57] 
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1.6 Kombinace technologií 

Pro ekonomické a pohodlné vytápění je vhodné vyuţívat více tepelných zdrojů. V této 

kapitole jsou popsány výhody a nedostatky nejpouţívanějších kombinací tepelných zdrojů.  

1.6.1 Tepelné čerpadlo + kotel 

Tepelné čerpadlo je levný zdroj tepelné energie. Jeho druh je vybrán podle tepelné 

ztráty objektu a velikosti pozemku. Nejpouţívanější druhy TČ jsou země – voda s plošným 

kolektorem nebo vzduch – voda, popřípadě vzduch – vzduch. Jeho investiční náklady jsou ze 

všech zdrojů tepla nejvyšší. Vytápění objektu pouze TČ se pouţívá málokdy. Důvodem je 

pokles topného faktoru při chladném počasí. Proto je jeho výkon obvykle dimenzován pouze 

na část tepelné ztráty objektu. 

 Kotel je vhodné řešení na provoz v zimě, protoţe jeho výkon není závislý na venkovní 

teplotě. Na trhu je několik typů kotlů a výběr je obrovský – viz tab. 1.2. Provoz kotle je oproti 

tepelnému čerpadlu náročnější. Je potřeba vybudovat odtahový systém pro spaliny. Vyţaduje 

zásobování a skladování paliva, které není tolik komfortní jako jiné varianty vytápění. 

V porovnání s ostatními zdroji tepla má nízké investiční náklady. 

1.6.2 Tepelné čerpadlo + solární kolektor 

Solární kolektor a tepelné čerpadlo je nejlevnější zdroj tepelné energie. Tato kombinace 

nabízí zcela bezemisní provoz. Její výhodou je automatický provoz, který zajistí komfortní 

vytápění celého objektu. Solární kolektory jsou velké zařízení a potřebují dostatek místa. 

Obvykle se umisťují na střechu objektu, ale mohou být i na zemi. Tato kombinace je velmi 

pohodlná na provoz, ale má největší počáteční investice ze všech variant, které jsou zde 

uvedeny. 

1.6.3 Tepelné čerpadlo + kamna 

Kamna jsou vhodná volba pro doplnění tepelného čerpadla. Jsou levný zdroj tepelné 

energie. Obvykle jsou umístěny ve středu domu, aby byly schopny vytopit všechny místnosti. 

Je to výhodná volba pro vlastníky lesů, kteří mají zajištěný zdroj paliva. Objekt musí mít 

zabudován odvod spalin a místo na skladování paliva. V porovnání s kotlem mají kamna 

menší účinnost a při výpadku tepelného čerpadla nejsou schopny vytopit celý dům. 

Kombinace vyţaduje podobné investiční náklady jako tepelné čerpadlo a kotel. Pohled na 

otevřený oheň a vůně dřeva přináší někomu uklidňující atmosféru, a proto volí tuto variantu 

místo běţného kotle.  

1.6.4 Kotel + solární kolektor 

Kotel je spolehlivý zdroj tepelné energie. Ve spolupráci se solárním kolektorem 

zajišťuje pohodlné vytápění. Varianta je vhodná pro chladnější regiony, kde tepelné čerpadlo 

ztrácí na účinnosti. Kotel vyţaduje neustálý přísun paliva a je potřeba zajistit jeho dopravu 

a skladování. Tato kombinace vyţaduje nejmenší investiční náklady.  
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2 Rekuperační jednotka 
Je to zařízení, které vyuţívá odpadní teplo k ohřevu čerstvého vzduchu. Pouţívá se 

k zmenšení tepelných ztrát větráním. Skládá se z výměníku tepla, ventilátoru a filtru. Její 

funkci lze popsat dvěma cykly: [58] [59] 

1. Teplý a vydýchaný vzduch je odsáván z místnosti do akumulátoru, kterému 

předá svoje teplo. Po ohřátí akumulátoru je škodlivý vzduch vyfouknut ven. 

2. Čerstvý vzduch je nasán z venku přes filtr do akumulátoru, který odevzdá 

svoje teplo. Ohřátý a čerstvý vzduch je poté vháněn do místnosti. 

 

 

Obr. 2.1 Schéma rekuperační jednotky [60] 

 

Kaţdý obytný prostor potřebuje neustálý přísun čerstvého vzduchu. Větrání je 

nejběţnější způsob, jak tento vzduch dostat do domu. Volba vhodného způsobu větrání zajistí 

levnější a komfortní vytápění.   

a) Nárazové větrání 

Někdy nazývané větrání průvanem. Je jednoduché a energeticky nenáročné. Pro 

většinu lidí je tento způsob nepříjemný. Po otevření oken musí přeţít zimu nebo 

opustit místnost, aby se vyvětrala. Výměna vzduchu je velmi rychlá, ale je nutné 

větrat kaţdé 2 hodiny. [59] 

b) Kontinuální větrání 

 Je to energeticky náročnější způsob. Jedná se o neustálé větrání mírně pootevřeným 

oknem. Okna v dnešní době nabízí tzv. mikro ventilaci, která umoţňuje otevřít okno 

s malou mezerou. Tento způsob větrání je závislý na venkovním počasí. Při bezvětří 

a malé zimě je větrání nedostačující. Pokud fouká silný vítr a je velká zima, tak je 

větrání aţ příliš intenzivní. [59] 

c) Nucené větrání 

Tento druh větrání je nejpohodlnější a energeticky nejúčinnější. Pouţitím 

ventilátoru nebo pohyblivých klapek je zajištěno konstantního a nastavitelného 

Znehodnocený              

vzduch z objektu 

Připojení na rozvody 

v objektu 

Čerstvý vzduch  

do objektu 

Odpadní vzduch 

Rekuperace tepla a 

filtrace 

Venkovní vzduch 
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průtoku vzduchu. Obvykle je tento druh větrání napojen na rekuperační jednotku. 

[59] 

Rekuperační jednotka je vhodná na zimu i na léto. Slouţí jako klimatizace. Oproti 

běţnému větrání ušetří více neţ 80 % tepla. Její provoz je bezobsluţný a má nízkou spotřebu 

elektrické energie. Účinnost rekuperace se pohybuje od 30 do 90 % v závislosti na zařízení 

a teplotních podmínkách. Aby účinnost rekuperační jednotky byla co nejvyšší, doporučuje se 

nevětrat běţným nárazovým způsobem. [58] [59] 
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3 Tepelné ztráty rodinného domu 

3.1 Popis stavby 

Rodinný dům se nachází ve městě Hrotovice v okrese Třebíč. Je to samostatně stojící 

jednopatrový dům. Vedle domu je postavena garáţ, která k němu není připojena a nevytápí se. 

Bungalov obývá pětičlenná rodina. Největší část rodinného domu tvoří obývací pokoj, který 

je spojen s kuchyní a jídelnou. Celý dům je propojen jednou velkou chodbou, která spojuje tři 

dětské pokoje, loţnici, koupelnu a technickou místnost, ve které je umístěn zdroj tepla. 

Podlaha je izolovaná vrstvou pěnového polystyrenu o tloušťce 150 mm. Na obvodové 

stěny domu byly pouţity keramické tvárnice o tloušťce 500 mm. Jejich izolační vlastnosti 

jsou velmi dobré a není potřeba stěny zateplovat. Mezi stropem a půdou je dvojvrstvá izolace 

z minerální plsti v celkové tloušťce 350 mm. Novostavba nemá ţádný systém rekuperace 

tepla. 

 

 

Obr. 3.1 Fotografie rodinného domu 

 

3.2 Výpočet 

Tepelné ztráty byly stanoveny pomocí on-line kalkulačky úspor a dotací Zelená 

úsporám na portále tzb.info. Rozměry a typy izolace pouţité k výpočtu tepelné ztráty jsou 

získány z výkresové dokumentace stavby, která je uvedena v příloze. V tabulkách 3.1 a 3.2 

jsou uvedeny potřebné údaje pro výpočet tepelné ztráty objektu. 

Tab. 3.1 Tepelné vlastnosti budovy [61] [62] 

Konstrukce 

Součinitel 

prostupu tepla 

[W/m
2
K] 

Plocha [m
2
] 

Činitel teplotní 

redukce [-] 

Měrná ztráta 

prostupem 

tepla [W/K] 

Stěna 0,11 148,92 1 16,4 

Podlaha 0,25 130,33 0,5 16,3 

Střecha 0,11 130,33 1 14,3 

Okna 1,1 24,175 1 26,6 

Dveře 1,1 2,53 1 2,8 
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Je počítáno s vnitřní teplotou 22 °C. Následující hodnoty byly stanoveny v závislosti na 

lokalitě objektu. [61] 

 Venkovní návrhová teplota v zimním období – -17 °C 

 Průměrná venkovní teplota v otopném období – 2,5 °C 

 Délka otopného období – 247 dní 

Výpočet zahrnuje také teplo získané od obyvatel, spotřebičů a slunečního záření.  

Tab. 3.2 Vstupní parametry [61] 

Tepelný zisk od 

spotřebičů [W] 

Teplo od 

obyvatel [W/os] 

Solární tepelný 

zisk [kWh/rok] 

Intenzita 

větrání [h
-1

] 

Tepelné mosty 

[W/m2K] 

100  70  1620 0,4 0,02 

 

Tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi jsou uvedeny v tab. 3.3. Výsledek je získán 

pomocí online kalkulačky a proto je pouze orientační a slouţí k hrubému odhadu tepelných 

ztrát budovy. 

Tab. 3.3 Tepelné ztráty [61] 

Typ 

konstrukce 

Obvodový 

plášť 
Podlaha Střecha 

Okna, 

dveře 

Tepelné 

mosty 
Větrání Celkem 

Tepelná 

ztráta [W] 
639 635 559 1146 340 1872 5191 

 

Pro lepší přehlednost jsou tepelné ztráty znázorněny v grafu. 

 

 

Obr. 3.2 Tepelné ztráty rodinného domu 
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12%

11%
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Roční tepelná ztráta pomocí denostupňové metody [63]: 

                  (
       
       

) Rov. 4.1 

           

Kde je d – počet dnů ve vytápěcím období [dny] 

  ε – opravný součinitel [-] 

  Qc – celková tepelná ztráta objektu [W] 

  tis – průměrná vnitřní teplota objektu [°C] 

  tes – průměrná venkovní teplota za otopné období [°C] 

  tin – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

  ten – oblastní venkovní teplota [°C]  

                         (
      

   (   )
)               
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4 Výběr zdroje tepla 
Následující technologie byly vybrány tak, aby vyhověly tepelným ztrátám rodinného 

domu. Cílem bylo vytvořit co nejširší přehled tepelných zdrojů, které se v dnešní době nejvíce 

pouţívají a následně ukázat do čeho je vhodné investovat. Z tohoto důvodu byly vybrány 

tepelné zdroje v podobné cenové kategorii, které slouţí pouze k vytápění a nelze s nimi 

ohřívat TUV. 

Následující obrázek ukazuje přehled zdrojů tepla, které byly vybrány na ekonomické 

posouzení.   

 

 

Obr. 4.1 Vybrané zdroje tepla 

 

Všechny vybrané varianty jsou také porovnány s moţností, ţe je do bytu pořízena 

rekuperační jednotka DOMEO 210 FL, která sníţí tepelné ztráty větráním. Výrobce uvádí 

účinnost aţ 92 %, ale ta platí pouze za ideálních podmínek, které v topné sezoně nenastávají. 

Z tohoto důvodu bylo počítáno s účinností 70 %. Po instalaci rekuperační jednotky klesnou 

tepelné ztráty větráním na 561,6 W a celkové tepelné ztráty na 4.629,4 W. [66] 

Tab. 4.1 Parametry rekuperační jednotky 

Příkon [W] Max. účinnost [%] Pořizovací cena s DPH [Kč] 

100 92 35.126 

 

Zdroj 

tepla 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

 

35 

 

 

Obr. 4.2 Rekuperační jednotka DOMEO [66] 

Provozní náklady rekuperační jednotky: 

              Rov. 4.1 

Kde Nrj – roční náklady rekuperační jednotky [Kč] 

  P – příkon [kW] 

  d – počet dnů ve vytápěcím období [den] 

  Ne – cena elektřiny [Kč/kWh] 

                              
 

Roční tepelná ztráta s rekuperační jednotkou podle rovnice 4.1: 

                             (
      

   (   )
)              

                    

Roční náklady na vytápění jsou vypočítány podle: 

      
  
   

 Rov. 4.2 

 

Kde  Nr – roční náklady na vytápění [Kč] 

  Nj – cena paliva na jednotku [Kč/kg], [Kč/m
3
], [Kč/kWh], [Kč/prm] 

  Qr – roční tepelná ztráta [MJ], [kWh] 

  H – výhřevnost paliva [MJ/kg], [kWh/prm] 

  η – účinnost zdroje [%] 
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V případě elektrických zdrojů tepla se výhřevnost neudává a u tepelných čerpadel je 

účinnost nahrazena topným faktorem. 

Při výpočtu provozních nákladů bylo počítáno s provozem TČ do venkovní teploty 

 -5 °C. Počet dnů, kdy teplota klesla pod tuto hodnotu bylo 39
4
. Při nízké venkovní teplotě 

ztrácí TČ topný faktor a není schopno vytápět celý objekt. U kombinace TČ + kotel je při 

dosaţení této teploty TČ vypnuto a celý dům je vytápěn kotlem. U varianty TČ + kamna je 

počítáno s tím, ţe při -5 °C bude TČ schopné vytápět pouze 70 % tepelných ztrát. Zbylé 

tepelné ztráty budou vytápět krbová kamna. 

Tepelná ztráta za 39 dní: 

    
  
 
    Rov. 4.3 

 

Kde Q39 – tepelné ztráty za 39 dní [kWh] 

  d – počet dnů ve vytápěcím období [den] 

  Qr – roční tepelné ztráty [kWh] 

 

Pro variantu bez rekuperační jednotky platí: 

    
         

   
              

 

Pro variantu s rekuperační jednotkou platí: 

    
        

   
              

 

U kombinací se solárním vytápěním je pro orientační stanovení tepelných zisků 

počítáno z hodnotou
5
 350 kWh/(m

2
×rok). 

Stanovení solárních zisků podle velikosti kolektoru: 

       Rov. 4.4 

  

Kde Sz – solární zisky sestavy [kWh/rok] 

  S – plocha solárního kolektoru [m
2
] 

  Z – solární zisky na m
2
 kolektoru za rok [kWh/(m

2
×rok)] 

 

                                                 
4
 Data jsou získány z hydrometeorologické stanice v Přibyslavi z roku 2017 [64] 

5
 Předpokládané solární zisky podle podmínek v ČR [65] 
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Provozní náklady solárních zařízení jsou odhadovány na 4 % celkového tepelného zisku 

a jsou spočítány [78]: 

               Rov. 4.5 

 

Kde  Nrs – Provozní náklady solární sestavy [Kč] 

  Sz – tepelný zisk solární sestavy [kWh] 

  Ne – cena elektřiny [Kč/kWh] 

 

Celkové provozní náklady s rekuperační jednotkou jsou pak vypočítány podle: 

               Rov. 4.6 

  

Kde Nrr – celkové provozní náklady na vytápění[Kč] 

  Nr – náklady na vytápění [Kč] 

  Nrj – provozní náklady rekuperační jednotky [Kč] 

  Nrs – provozní náklady solárního kolektoru [Kč] 
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4.1 Varianta s jedním zdrojem 

4.1.1 Elektrokotel 

Byl vybrán elektrický kotel THERM EL 9, který je řízený pomocí dotykového displeje. 

Pro maximální komfort nabízí i dálkové ovládání. [68] 

Tab. 4.2 Parametry elektrokotle [68] 

Výkon [kW] Účinnost [%] Pořizovací cena s DPH [Kč] 

1–9 99,5 24.079 

S rekuperační jednotkou 59.205 

 

 

Obr. 4.3 Elektrokotel THERM EL 9 [68] 

 

Náklady na vytápění jsou spočítány s tarifní sazbou D 57d
6
 podle rov. 4.2: 

         
         

     
           

Pokud pracuje elektrokotel s rekuperační jednotkou jsou náklady podle rov. 4.6: 

          
        

     
                 

 

Tab. 4.3 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Elektrokotel 33.465 

S rekuperační jednotkou 26.526 

 

  

                                                 
6
Nízký tarif od firmy E.ON je 2.546 Kč/MWh. [67] 
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4.1.2 Kondenzační plynový kotel 

Byl vybrán moderní kondenzační kotel THERM 14 KD.A.  

Tab. 4.4 Parametry plynového kotle [70] 

Výkon [kW] Účinnost [%] Pořizovací cena s DPH [Kč] 

2,4–14,6 98 36.179 

S rekuperační jednotkou 71.305 

 

 

 

Obr. 4.4 Plynový kotel THERM 14 KD.A [70] 

 

Náklady na vytápění jsou spočítány s odběrem plynu od firmy E.ON při ceně 

 1.358,24 Kč/MWh a podle rov. 4.2: [69]  

           
         

    
           

Pokud pracuje plynový kotel s rekuperační jednotkou jsou náklady podle rov. 4.6: 

            
        

    
                 

 

Tab. 4.5 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Plynový kotel 18.126 

S rekuperační jednotkou 15.059 
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4.1.3 Kotel na uhlí 

Byl vybrán kotel na uhlí BENEKOV B s automatickým přikládáním. 

Tab. 4.6 Parametry kotle na uhlí [72] 

Výkon [kW] Účinnost [%] Pořizovací cena s DPH [Kč] 

4,2–14 94 55.044 

S rekuperační jednotkou 90.170 

 

 

Obr. 4.5 Kotel na uhlí BENEKOV B 14 [72] 

Při výpočtu nákladů na vytápění podle rov. 4.2 je počítáno se spalováním hnědého uhlí 

o výhřevnosti 17,6 MJ/m
3
 a ceně 3429 Kč/t. [71] 

         
      

         
          

Pokud pracuje kotel na uhlí s rekuperační jednotkou jsou náklady podle rov. 4.6: 

          
      

         
                

 

Tab. 4.7 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Kotel na uhlí 9.758 

S rekuperační jednotkou 8.805 
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4.2 Varianta se dvěma zdroji 

4.2.1 Tepelné čerpadlo + solární kolektor 

 Jako primární zdroj bylo vybráno TČ NIBE F1126-8, typ země – voda. Jako 

sekundární zdroj byla zvolena solární sestava od firmy Viessmann, která obsahuje čtyři 

kolektory typu Vitosol 100-F o celkové ploše absorbéru 9,2 m
2
. Cena sestavy zahrnuje i díly 

pro instalaci kolektorů. Výkon uvedený v tab. 4.8 je za optimálních podmínek, které při 

běţném provozu málokdy nastávají. Z toho důvodu jsou solární zisky odhadovány přibliţně 

na 350 kWh/(m
2
×rok). [65] 

Výpočet solárních zisků pro sestavu podle rovnice 4.5: 

                         
 

Tab. 4.8 Parametry tepelného čerpadla a solární sestavy [73] [74] [75] 

 Výkon [kW] Topný faktor [-] 
Pořizovací cena s 

DPH [Kč] 

Teplené čerpadlo 1–9 4,46 157.300 

Solární sestava 5,8 – 127.994 

S rekuperační jednotkou 320.420 

 

  

Obr. 4.6 Solární kolektor Vitosol 100-F [76] 
Obr. 4.7 Tepelné čerpadlo NIBE F1126-

8[77] 

 

Na vytápění vyuţívá tepelné čerpadlo i solární sestava tarifní sazbu D 57d. Náklady na 

vytápění tepelným čerpadlem podle rov. 4.2: 

         
     

    
          

Provozní náklady solární sestavy jsou podle rov. 4.5: 

                           
 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

 

42 

 

Provozní náklady s rekuperační jednotkou podle rovnice 4.6: 

          
     

    
                    

 

Tab. 4.9 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Tepelné čerpadlo 5.628 

Solární kolektor 328 

S rekuperační jednotkou 5.580 

 

4.2.2 Tepelné čerpadlo + plynový kotel 

Jako primární zdroj bylo vybráno TČ NIBE F2040-8, typ vzduch – voda. Bivalentní 

zdroj byl vybrán plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 CE CERAPUR SMART. 

Tab. 4.10 Parametry tepelného čerpadla a plynového kotle [73] [79] [80] 

 Výkon [kW] Topný faktor [-] Účinnost [%] Pořizovací cena 

s DPH [Kč] 

Tepelné čerpadlo 8 3,89 – 116.160 

Plynový kotel 3,7–14,2 – 98,1 31.900 

S rekuperační jednotkou 183.186 

 

  

Obr. 4.8 Kondenzační plynový kotel Junkers 

[81] 

Obr. 4.9 Tepelné čerpadlo NIBE F2040-8 

[82] 

 

Při vytápění tepelným čerpadlem je vyuţita tarifní sazba D 57d. U plynového kotle je 

počítáno s cenou plynu 1.358,24 Kč/MWh. [69]  
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Provozní náklady tepelného čerpadla podle rov. 4.2: 

         
      

    
          

Provozní náklady plynového kotle podle rov 4.2: 

           
     

     
          

Provozní náklady s rekuperační jednotkou podle rov. 4.6: 

          
     

    
         

     

     
                

 

Tab. 4.11 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Tepelné čerpadlo 7.208 

Plynový kotel 2.859 

S rekuperační jednotkou 9.035 

 

4.2.3 Teplené čerpadlo + kamna 

Jako primární zdroj bylo vybráno TČ IVT AIR X 90, typ vzduch – voda. Jako 

bivalentní zdroj byly vybrány kamna ALYTUS.  

Tab. 4.12 Parametry tepelného čerpadla a kamen [86] [87] [88] 

 Výkon [kW] Topný faktor [-] Účinnost [%] 
Pořizovací cena 

s DPH [Kč] 

Tepelné čerpadlo 9 4,22 – 143.990 

Kamna 2,7–8,1 – 82 28.600 

S rekuperační jednotkou 207.716 

 

  

Obr. 4.10 TČ IVT AIR X 90 [85] Obr. 4.11 Krbová kamna ALYTUS [86] 
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Při vytápění tepelným čerpadlem je vyuţita tarifní sazba D 57d. U kotle je počítáno se 

spalováním bukového dřeva o výhřevnosti 2.100 kWh/prms a ceně 1.200 Kč/prms. [83] [84] 

Provozní náklady tepelného čerpadla podle rov. 4.2: 

         
      

    
           

     

    
          

Provozní náklady krbových kamen podle rov. 4.2: 

             
     

          
        

Provozní náklady s rekuperační jednotkou podle rov 4.6: 

          
     

    
           

     

    
           

     

          
        

       Kč 

 

Tab. 4.13 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Tepelné čerpadlo 7.517 

Krbová kamna 432 

S rekuperační jednotkou 7.451 

 

4.2.4 Plynový kotel + solární kolektor 

Jako primární zdroj byl vybrán plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W. 

Jako sekundární zdroj byla vybraná solární sestava od firmy Regulus, která obsahuje čtyři 

sluneční kolektory KPI1 o celkové ploše absorbéru 9,32 m
2
. Cena sestavy zahrnuje všechny 

potřebné součásti pro uchycení kolektorů. 

Výpočet solárních zisků pro sestavu podle rovnice 4.5: 

                          
 

Tab. 4.14 Parametry plynového kotle a solární sestavy [89] [90] 

 Výkon [kW] Účinnost [%] 
Pořizovací cena s 

DPH[Kč] 

Plynový kotel 1,9–13 98 50.893 

Solární sestava 7,2 – 120.734 

S rekuperační jednotkou 206.753 
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Obr. 4.12 Plynový kotel Viessmann [89] Obr. 4.13 Sluneční kolektor Regulus [91] 

 

Náklady na vytápění plynovým kotlem jsou spočítány podle rov. 4.2 a počítají 

s odběrem plynu od firmy E.ON při ceně 1.358,24 Kč/MWh. [69]: 

           
        

    
           

Provozní náklady solární sestavy jsou podle rov. 4.5: 

                           
Provozní náklady s rekuperační jednotkou podle rov. 4.6: 

            
        

    
                     

 

Tab. 4.15 Provozní náklady 

 Provozní náklady [Kč] 

Plynový kotel 13.605 

Solární kolektor 332 

S rekuperační jednotkou 10.870 
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5 Ekonomické posouzení 
V této kapitole je znázorněno, do jakého tepelného zdroje je vhodné investovat. 

Následující grafy porovnávají počáteční investici a provozní náklady vybraných variant 

zdrojů tepla. 

 

Obr. 5.1 Počáteční náklady zdrojů tepla 

 

Z grafu vidíme, ţe investice do vytápění můţe být finančně přijatelná ale i značně 

náročná. V širokém cenovém výběru, který začíná od 24.079 Kč a končí aţ 320.420 Kč, si 

můţe kaţdý majitel zvolit, jak bude vytápět svůj dům. V následujících grafech je znázorněno, 

jestli se vysoká investice do vytápění a pořízení rekuperační jednotky opravdu vyplatí. 
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Obr. 5.2 Roční náklady na vytápění 

Při porovnání s obr. 5.1 můţeme konstatovat, ţe levnější tepelný zdroj je draţší na 

provoz. Zároveň jde vidět, ţe pořízením rekuperační jednotky můţeme v některých případech 

ušetřit aţ několik tisíc korun ročně. Konkrétní částka a návratnost je uvedena v tab. 5.1: 

Výpočet návratnosti rekuperační jednotky: 

   
 

  
 Rov. 5.1 

Kde Nv – návratnost [rok] 

  C – pořizovací cena rekuperační jednotky [Kč] 

  Rú – roční úspory [Kč] 

Tab. 5.1 Návratnost rekuperační jednotky 

 Elektrokotel 
Plynový 

kotel 

Kotel 

na uhlí 

TČ a 

plynový 

kotel 

TČ a 

solární 

kolektor 

TČ a 

kamna 

Plynový 

kotel a 

solární 

kolektor 

Roční 

úspory 

[Kč] 

6.938 3.067 953 1.032 376 497 3067 

Návratnost 

[rok] 
5,1 11,5 36,8 34 93,5 70,6 11,5 

Vzhledem k tomu, ţe průměrná ţivotnost rekuperační jednotky je 15 let, její pořízení je 

výhodné pouze ve 3 variantách ze 7. [92]  

V grafech níţe jsou znázorněny celkové náklady na provoz vybraných zdrojů tepla po 

dobu 15 let.  
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U varianty bez rekuperační jednotky vychází nejlevněji kotel na uhlí. Je to tepelný zdroj 

pro ty, co chtějí levné a spolehlivé vytápění. Jeho nevýhodou je nízký komfort, protoţe je 

potřeba zajistit dovoz, skladování a přikládání paliva. Vzhledem k velkému mnoţství emisí 

není ekologický. 

 Následující tři varianty mají podobné celkové náklady na vytápění. Nejlevněji z nich 

vychází TČ + kamna. Je to komfortní tepelný zdroj s malou náročností obsluhy, který 

vyţaduje vyšší investiční náklady. Oproti kotli na uhlí je více šetrný k ţivotnímu prostředí.  

Další ekonomickou variantou vychází TČ + plynový kotel. Je to tepelný zdroj, který 

vyţaduje podobné investiční náklady jako TČ + kamna, které se vrátí v podobě komfortního 

provozu a šetrnosti k ţivotnímu prostředí. 

 Poslední varianta v této cenové kategorii je plynový kotel. Je to vhodná varianta pro ty, 

kdo chtějí komfortní vytápění za nízkou pořizovací cenu. V porovnání s tepelnými čerpadly 

pracuje spolehlivě i při velmi nízkých teplotách. 

Čtvrtou nejnákladnější variantou je TČ + solární kolektor. Je to vhodný tepelný zdroj 

pro ty, co mají dostatek financí a preferují komfort a ekologické vytápění. Má nejvyšší 

počáteční investice.  

Plynový kotel + solární kolektor vychází v podobné cenové kategorii jako TČ + solární 

kolektor. Nenabízí však takový komfort ani šetrnost k ţivotnímu prostředí. Vyţaduje druhé 

nejvyšší investice. 

 Nejdraţší zdroj tepla je elektrokotel. Je to ekologický a bezobsluţný tepelný zdroj, ale 

jeho provozní náklady jsou nejvyšší ze všech variant. 

U varianty s rekuperační jednotkou (RJ) vídíme podle tab. 5.1, ţe se ji vyplatí pořídit 

pouze ke třem tepelným zdrojům. U variant plynový kotel a plynový kotel + solární kolektor 

ušetří rekuperační jednotka za 15 let provozu 10.877 Kč. U elektrokotle je úspora 68.951 Kč.  

V následující tabulce jsou porovnány výhody a nevýhody vybraných variant. 

Ekonomické ukazatele hodnotí celkové náklady na provoz. Ekologický ukazatel hodnotí, jak 

je tepelný zdroj šetrný k ţivotnímu prostředí. Komfortní ukazatel hodnotí, jak je tepelný zdroj 

pohodlný obsluhovat. Hodnoceno je A–F, kdy A je nejlepší a F je nejhorší. 

Tab. 5.2 Porovnání tepelných zdrojů 

Ukazatel Elektrokotel 
Plynový 

kotel 

Kotel 

na 

uhlí 

TČ a 

plynový 

kotel 

TČ a 

solární 

kolektor 

TČ a 

kamna 

Plynový 

kotel a 

solární 

kolektor 

Ekonomický F C A B E B E 

Ekonomický 

s RJ 
F B A C F C D 

Ekologický A C F B A B C 

Komfortní A B F A A C B 
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DISKUSE 
V práci je výpočet tepelných ztrát objektu určen na základě online kalkulačky. Tato 

metoda počítá na základě vnějších rozměrů objektu a nezahrnuje tepelnou interakci místností 

mezi sebou. Z tohoto důvodu je pouze orientační a slouţí k hrubému odhadu tepelných ztrát. 

Pro jejich přesnější stanovení by bylo vhodné spočítat tepelnou ztrátu kaţdé místnosti zvlášť. 

Výpočet roční tepelné ztráty je proveden pomocí denostupňové metody. Největší 

nedostatek této metody je v tom, ţe počítá s topením 24 hodin denně. To můţe být 

v některých zimních dnech pravda, ale neplatí to pro celé otopné období. 

Vybrané tepelné zdroje slouţí pouze k vytápění. Většina domácností pouţívá ale stejný 

tepelný zdroj pro vytápění i ohřev TUV. Proto není výsledek této práce tolik praktický. Návrh 

by měl být udělán pro součet tepla potřebného k ohřevu TUV a tepelných ztrát. Splnit toto 

všechno v rozsahu bakalářské práce je náročné, proto by to bylo vhodné téma na diplomovou 

práci. 
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ZÁVĚR 
V první části bakalářské práce byl vytvořen přehled dostupných technologií vhodných 

pro domovní vytápění. V dnešní době se čím dál víc klade důraz na účinnost tepelných zdrojů 

a jejich dopad na ţivotní prostředí. Zároveň musí splňovat jistý uţivatelský a tepelný komfort. 

Společně s ekonomickou náročností jsou tyto aspekty uvedeny u kaţdého tepelného zdroje.  

V další části práce je vypočítana tepelná ztráta objektu, pro který je navrţeno sedm 

variant vytápění. Kaţdá z nich je porovnána s pořízením rekuperační jednotky. Následně je 

provedeno ekonomické zhodnocení. 

 Varianta bez rekuperační jednotky vychází finančně nejlevněji pro kotel na uhlí. Je to 

tepelný zdroj pro ty, co chtějí levné a spolehlivé vytápění. Jeho nevýhodou je nízký komfort, 

protoţe je potřeba zajistit dovoz, skladování a přikládání paliva. Objekt musí mít zajištěný 

odvod spalin. Vzhledem k velkému mnoţství emisí není ekologický. 

Druhá nejlevnější moţnost je TČ + plynový kotel. V porovnání s kotlem na uhlí 

vyţaduje vyšší investiční náklady, které se vrátí v podobě komfortního vytápění. Jeho 

nevýhodou je nutná přípojka k plynu. 

Pro ty, kdo nemají dostatek finančních prostředků na investici, ale preferují komfort, je 

vhodný plynový kotel. V porovnání s tepelnými čerpadly pracuje spolehlivě i při velmi 

nízkých teplotách. Pro jeho provoz je nutné zajistit přípojku k plynu. 

Kdo má dostatek financí a preferuje ekologické vytápění, zvolí TČ + solární kolektor. Je 

to varianta s nejvyššími počátečními náklady, které se vrátí v podobě komfortního a zcela 

ekologického provozu. 

Pořízení rekuperační jednotky za účelem sníţení nákladů na vytápění se vyplatí pouze 

u variant plynový kotel, elektrokotel a plynový kotel + solární kolektor. Vzhledem k tomu, ţe 

poslední dva jmenované zdroje mají vysoké provozní náklady je pouţití rekuperační jednotky 

vhodné pouze u plynového kotle. Proto se rekuperační jednotka pořizuje hlavně, aby zlepšila 

pohodlí v budovách, kde filtruje a ohřívá čerstvý vzduch. Pro dosaţení co nejvyšší účinnosti 

rekuperace je důleţité mít dobře izolovaná okna a dveře, je doporučeno nevětrat běţným 

nárazovým způsobem. 

Při porovnání pořizovacích nákladů vybraných tepelných zdrojů jde vidět, ţe i stejné 

technologie se mohou lišit aţ o několik tisíc korun. Proto je vhodné si před pořízením 

tepelného zdroje udělat přehled trhu. A podle toho vybrat nejlevnější zařízení.   
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

C Pořizovací cena rekuperační jednotky    

d Počet dní ve vytápěcím období     

ε Opravný součinitel   

H Výhřevnost                 

η Účinnost   

Ne Cena elektřiny                

Nj Cena paliva na jednotku    

Nr Roční náklady na palivo    

Nrj Roční náklady rekuperační jednotky    

Nrr Celkové provozní náklady s rekuperační jednotkou    

Nrs Provozní náklady solární sestavy    

Nv Návratnost     

P Příkon    

Q39 Tepelná ztráta za 39 dní     

Qr Roční tepelná ztráta        

Qc Celková tepelná ztráty objektu   

Rú Roční úspory    

S Plocha solárního kolektoru    

Sz Solární zisky sestavy         

tis Průměrná vnitřní teplota objektu    

tes Průměrná venkovní teplota za otopné období    

tin Vnitřní výpočtová teplota    

ten Oblastní venkovní teplota    

w Vlhkost   

Z Solární zisky na m
2
 kolektoru za rok     (      ) 

   

RJ Rekuperační jednotka  

TČ Tepelné čerpadlo  

TUV Teplá uţitková voda  
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