
 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o súčasných metódach 

vykurovania rodinných domov. Prvá časť práce je zameraná na porovnanie a popísanie 

základných spôsobov vykurovania. Druhá časť práce porovnáva zopár vybraných spôsobov 

pre konkrétny modelový dom. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this bachelor thesis is to summarize knowledge about current technologies 

for heating family houses with it’s main focus on description and comparison. Second part 

of this thesis compares chosen technologies applied on the model house. 
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ÚVOD 
 

 Už od pradávna musel človek nachádzať spôsoby ako sa chrániť pred prírodou a s ňou 

spojenými nepriaznivými vplyvmi počasia. Postupným a pomalým zdokonaľovaním si 

pretváral svoje príbytky so snahou vytvoriť adekvátne podmienky pre život a oddych. Stav 

najväčšieho pokroku nastal v období priemyselnej revolúcie. Využívanie fosílnych palív sa 

výrazne zvýšilo a s exponenciálnym rastom populácie Zeme sa do dnešného dňa stále zvyšuje. 

Fosílne palivá sa však na Zemi nachádzajú len v obmedzených množstvách a preto je potrebné 

nachádzať vhodné alternatívy, ktoré predstavujú obnoviteľné zdroje energie. 

Základná motivácia vykurovania sa nezmenila ani v súčasnosti. Zmenili sa len 

prostriedky, ktoré s využitím moderných technológií predstavujú pre človeka z minulosti 

nepredstaviteľné uľahčenie života, zníženie fyzickej náročnosti a zvýšenie komfortu.   

Táto práca rozoberá a popisuje základné využívané spôsoby vykurovania a získavania 

tepla. Prihliada na efektívnosť, komfort, finančnú náročnosť a popisuje výhody a nevýhody 

daných systémov. Druhá časť práce sa sústredí na prípad konkrétneho modelového domu 

a porovnáva vybrané spôsoby vykurovania zo súčasným systémom z hľadiska ročných 

nákladov, počiatočnej investície a celkového komfortu obyvateľov domu.  
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1  Vykurovanie 
Človek sa v minulosti oddelil od prírody tým, že si postupne vytváral príbytky s umelou 

mikroklímou. Na vytvorenie umelej klímy v príbytku začal využívať prírodné zdroje. Vznikla 

snaha o to, aby si zaistil prijateľné podmienky na prácu a oddych. Postupným technickým 

rozvojom spoločnosti sa zariadenia na vykurovanie stále zlepšovali. 

1.1 Tepelná pohoda 

 Dnešné zariadenia pomocou regulácie vykurovania umožňujú, aby v príbytkoch vznikol 

a dlhodobo sa udržiaval stav tepelnej pohody. Tepelná pohoda je definovaná ako stav tepelnej 

rovnováhy medzi produkovaným a odvádzaným teplom. To znamená, že človek nepociťuje ani 

veľký chlad, ani teplo. [1] [2] 

1.2 Výhrevnosť palív 

Nachádzame sa v čase, keď nás začína ohrozovať naša vlastná neprimeraná expanzia. 

Energetická náročnosť civilizácie sa exponenciálne zvyšuje s rozvojom technológií. Fosílne 

palivá, ktoré sme sa naučili využívať majú len limitovanú trvanlivosť, po ktorej bude 

nasledovať ich vyťaženie. Životné prostredie je dennodenne znečisťované plynmi a tuhými 

časticami vzniknutými z nedokonalého spaľovania. 

Je potrebné, aby sa kládol dôraz na stále zlepšovanie a zefektívňovanie procesov 

spaľovania a znižovanie energetickej náročnosti budov. Na posudzovanie efektívnosti rôznych 

palív nám slúžia zavedené pojmy, napríklad:  [3] 

▪ Výhrevnosť – Qr  [kJ.kg-1]  je teplo uvoľnené dokonalým spálením 1 kg paliva pri 

ochladení spalín na 20 °C, pričom voda v spalinách zostáva v plynnej fáze. 

▪ Spalné teplo – Qs [[kJ.kg-1] je teplo uvoľnené dokonalým spálením 1 kg paliva 

pri ochladení spalín na 20 °C, pričom voda v spalinách kondenzuje do kvapalnej 

fáze. ( u plynov sa uvádza jednotka [kJ.m-3] ) 

 

Obr. 1 : Oblasť tepelnej pohody [2] 
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2 Vykurovanie tuhými palivami 
Tuhé palivá sú historicky veľmi významné. Na získavanie tepla z týchto zdrojov stačili 

celkom primitívne nástroje a zariadenia. Aj v súčasnosti sú veľmi dôležitým zdrojom tepelnej 

energie. V Česku kotle na tuhé palivá používa viac ako 500 tis. domácností. Do kotlov sa ako 

palivo používa napríklad uhlie, ktoré patrí medzi neobnoviteľné zdroje. Ďalšie palivá, ktoré 

považujeme za obnoviteľné zdroje je biomasa, a teda drevo, drevené brikety a pelety.  [4] 

Tuhé palivá patria medzi bezkonkurenčne najlacnejší spôsob vykurovania. Ďalšou 

výhodou je ich lokálna dostupnosť a ich spracovanie nevyžaduje žiadny komplikovaný 

a finančne náročný proces. Problém nenastáva ani pri ich transporte, pretože nevyžadujú 

špeciálne podmienky na uskladnenie. Nevýhodou tuhých palív je nutnosť manipulácie 

s palivom, aj keď v súčasnej dobe majú kotle na tuhé palivá automatizované zásobníky. 

Tab. 1 : Porovnanie výhrevnosti rôznych palív  [5] 

 
 

Pri porovnaní výhrevnosti je na tom biomasa aj  hnedé uhlie pomerne rovnako. Rozdiel 

však nastáva pri emisných plynoch vytvorených pri spaľovaní. Používanie uhlia má za následok  

vznik skleníkových plynov a únik jemných častíc do ovzdušia, ktoré sú škodlivé pre zdravie. 

Biomasa je za určitých podmienok v týchto ohľadoch ekologickejšia. 

 

2.1 Biomasa 

Energicky využiteľná biomasa je organická hmota rastlinného a živočíšneho pôvodu, 

ktorá sa dá priemyselne spracovať a následne využívať ako palivo na získavanie energie. Jedná 

sa o obnoviteľný zdroj energie, keďže stromy a rastliny akumulujú energiu zo slnka  tvorením 

chemických väzieb. Pri spaľovaní biomasy sa do ovzdušia uvoľňujú len také množstvá oxidu 

uhličitého (CO2), aké pri svojom raste stromy a rastliny spotrebovali. Nedochádza teda 

k zvyšovaniu hodnôt CO2 v atmosfére, no na druhú stranu  vznikajú tuhé znečisťujúce látky 

v rozmeroch 0,1 µm – 0,5 mm. Tieto látky môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie človeka. 

[6] 

Biomasu získavame hlavne z odpadov drevárskeho, lesníckeho a poľnohospodárskeho 

priemyslu, ale môže vznikať aj cieleným pestovaním rôznych energeticky výhodných plodín. 

Pre vykurovanie RD sa používa najmä drevo, drevené pelety, agropelety a brikety. 
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2.1.1 Palivové drevo 

Drevo je najstarším a najpoužívanejším biopalivom, ktoré sa používa už odpradávna. 

Jeho obrovskou výhodou je najmä jeho cena a dostupnosť. Je to veľmi ľahko obnoviteľný zdroj. 

Doba, za ktorú vznikne drevo je neporovnateľne menšia, ako fosílne palivá. 

Na výhrevnosť dreva má veľký vplyv jeho vlhkosť. S rastúcim obsahom vody v dreve sa pri 

horení časť tepla spotrebováva na premenu vody obsiahnutej v dreve na vodnú paru 

a spaľovanie neprebehne úplne – vzniká viacej emisií. To znižuje energetický zisk dreva. 

Výhrevnosť dreva je približne 15 MJ/kg pri vlhkosti 20 %. [7] 

 

 

Obr. 2 : Výhrevnosť dreva v závislosti na vlhkosti  [7] 

 

 Drevo pri výrube dosahuje vlhkosť 50%. Preto je potrebné ho skladovať v dobre 

vetranom prostredí približne 2 roky, aby prirodzene vyschlo. Spracovávanie dreva je časovo 

náročné. V prvom rade treba drevo rozrezať, poštiepať, a uložiť. Dopĺňanie do kotla prebieha 

manuálne a drevo v kotli sa spáli pomerne rýchlo, no to do istej miery uľahčujú moderné kotle, 

ktoré majú automatizovanú reguláciu horenia. [6] 

 

2.1.2 Pelety 

Pelety sú ekologickým palivom s vysokým potenciálom pre domácnosti. Vyrábajú sa 

prevažne zlisovaním dreveného odpadu (piliny, hobliny), ale aj z cielene pestovaných rastlín. 

Na ich výrobu sa nepoužívajú chemické látky. Ako pojivo slúži lignín obsiahnutý v samotnom 

dreve. Drevené piliny a odpad sa za vysokého tlaku a teploty pretlačí cez matricu. Zvýšenou 

teplotou sa zaručí odparenie zbytkovej vody a prejavia sa plastické vlastnosti lignínu. Tento 

proces sa volá peletizácia. Peletizáciou vzniknú malé valčeky s priemerom 4 – 20 mm a dĺžkou 

až do 50 mm.  [5] 
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Pelety sú ohľaduplné k životnému 

prostrediu a pri ich spaľovaní nevznikajú 

emisné plyny. Malé rozmery peletových 

granúl zabezpečujú skvelú manipuláciu 

a skladnosť. Pri kúrení peletami sa dosahuje 

podobného komfortu, ako pri používaní 

plynových alebo elektrických kotlov. 

Zásobovanie peletami do kotla sa dá plne 

zautomatizovať pomocou šnekového 

dopravníku. Pelety majú objemovú hmotnosť 

okolo 850 kg/m3 a výhrevnosť peliet je 16-18 

MJ/kg, čo predčí aj niektoré typy uhlia. Pri 

horení drevené pelety nevytvárajú dym a 

vzniká len veľmi nepatrné množstvo popola 

(do 1%). U agropeliet je to množstvo väčšie.  

[6] 

2.1.3 Brikety 

Brikety sa vyrábajú podobne ako pelety z drevených pilín a hoblín bez chemických pojív, 

vo forme valcov alebo hranolov, s väčšími rozmermi ako pelety o priemere 4 – 10 cm a o dĺžke 

až 30cm.  

Na trhu sa môžeme stretnúť s briketami z dreva, kôry, slamy, energetických plodín alebo 

zo zmesnými briketami- teda, vyrobené zo zmesi týchto materiálov. Tým pádom sa zafarbenie 

brikiet môže líšiť, od použitých materiálov, podielu prímesi kôry a spôsobu spracovania. 

U brikiet je potrebné rozlíšiť, na 

aký účel budú používané. K rýchlemu 

vykúreniu malých priestorov sa používajú 

valcové brikety z mäkkého dreva 

s otvorom uprostred. Pre stabilné 

vykurovanie rodinného domu sa 

odporúčajú brikety typu RUF, ktoré 

nemajú žiaden otvor, sú vyrobené 

z tvrdšieho dreva a dokážu žhnúť až 6 

hodín. Brikety majú pomerne veľkú 

objemovú hmotnosť 1000-1200 kg/m3, 

nízku vlhkosť a malý obsah popola 

(približne 1%). Výhrevnosť brikiet sa 

pohybuje v rozmedzí 12 – 18 MJ/kg. 

Brikety sú čistý a obnoviteľný zdroj energie. Je možné ich spaľovať v akýchkoľvek 

kotloch na drevo alebo v krboch, takže sa vykurovanie briketami dá kombinovať s kusovým 

drevom a po dohorení sa ich popol dá využiť ako hnojivo.  [8] 

Obr. 3 : Drevené pelety [6] 

Obr. 4 : Drevené brikety s otvorom  [8] 
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2.1.4 Drevná štiepka 

Drevená štiepka sa získava z pozostatkov po lesnej ťažbe a priemyslového spracovania 

dreva, alebo cielene pestovaných rýchlo rastúcich drevín. Ide o strojne podrvenú drevnú 

hmotu, ktorá môže mať dĺžku približne od 3 do 75 mm. Na trhu poznáme tri druhy drevnej 

štiepky, a to :  

• zelenú (lesnú) – je získaná zo zvyškov ťažby dreva, obsahuje časti vetvičiek, 

listov, ihličia a jej vlhkosť je vysoká 

• hnedú – ide hlavne o časti kôry a drevených odrezkov, ktoré vznikajú ako odpad 

pri spracovávaní dreva po narúbaní. 

• bielu – štiepka získaná pri ďalšom spracovávaní už odkôrneného dreva 

Objemová hmotnosť štiepky po vysušení 

je 250kg/m3 a výhrevnosť sa pohybuje 

v rozmedzí 8-15 MJ/kg. Jedná sa síce o menej 

výkonné palivo, ako drevo alebo pelety, no to sa 

vynahradzuje jej lacnejšou cenou. 

Pri vykurovaní drevenou štiepkou je 

potrebné mať veľké a odvetrávané skladovacie 

priestory. Štiepka má vyšší obsah vody, a tým 

pádom je náchylná k plesniveniu a zaparovaniu. 

[9] 

 

 

2.2 Kotle na biomasu 

Neodmysliteľnou súčasťou pri volení materiálu na vykurovanie rodinného domu je aj 

výber správneho kotla, ktorý je vhodný na ústredné vykurovanie rodinného domu a pre 

ohrievanie úžitkovej vody. 

Medzi výhody kotlov na biomasu patrí vysoká účinnosť a cena paliva. V súčasnosti môžu 

byť takéto kotle plne automatizované, takže je to aj komfortný spôsob vykurovania. Jedinou 

nevýhodou je nutnosť skladovacích priestorov. Inštalácia týchto kotlov je v súčasnosti finančne 

dotovaná štátom, čo znižuje počiatočné a prevádzkové náklady. [10] 

 

 

 

Obr. 5 : Drevná štiepka [9] 
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Splyňovací kotol sa do povedomia 

dostáva najmä v posledných rokoch. Používa 

splyňovanie a tým dosahuje vyššiu účinnosť 

(až 90%) ako u klasických kotlov. 

Splyňovanie je ekologicky šetrnejšie 

spaľovanie. Pri splyňovaní sa obmedzuje 

prívod vzduchu (kyslíku), čo má za následok, 

že sa uvoľnené plyny z paliva nespaľujú 

hneď. V kotli vzniká zmes vysoko horľavých 

plynov (metán, vodík). Následne dochádza 

k odvádzaniu týchto horľavých plynov do 

ďalšej časti kotla, kde za pomoci trysky 

a prívodu vzduchu dochádza k ich 

spaľovaniu. Spaliny majú stále vysokú 

teplotu, a preto sa odvádzajú do tretej časti, kde odovzdávajú aj svoju zvyšnú energiu.  [10] 

Splyňovacie kotle sa môžu používať na drevo, brikety aj pelety. Moderné prevedenia sú 

schopné automaticky zapaľovať palivo. Životnosť sa predpokladá do 20 rokov. Výkon takýchto 

kotlov je približne 15–50 kW. [6] 

 

Automatické kotle na pelety prinášajú 

veľmi komfortný spôsob vytápania, pretože sú 

plne automatizované s dobrými spaľovacími 

vlastnosťami a nízkymi emisiami. Tento typ kotla 

má šnekový dopravník, ktorý si sám dopravuje 

pelety zo skladovacieho priestoru do spaľovacej 

komory. Pomocou termostatu sa dá regulovať, ako 

veľmi je potrebné vykurovať. Kotol sa zvyčajne 

inštaluje v pivničných priestoroch. Skladovací 

priestor pre pelety by sa mal nachádzať čo 

najbližšie pri kotli, aby bolo zásobovanie kotla 

riešené čo najjednoduchšie.  

Vyprodukované teplo sa odovzdáva 

vykurovaciemu médiu - vode, ktorá teplo 

distribuuje po celom objekte. Výkon peletového 

kotla pre rodinný dom sa najčastejšie pohybuje v 

rozmedzí 10-50 kW. Účinnosť peletového kotla 

môže dosahovať až 94 %.  [11] 

 

Obr. 6 : Splyňovacie kotle [10] 

Obr. 7 : Automatický peletový kotol 

Verner A251 [11] 
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Vykurovanie krbom a krbovou vložkou 

malo zmysel najmä v minulosti, keď sa používalo 

kusové drevo a bolo potrebné vytápať len 

konkrétne miestnosti. Dnes slúži vykurovanie 

kozubom hlavne ako doplnkové riešenie. Používa 

sa najmä kusové drevo a brikety. Krb sa ľahko 

reguluje prívodom vzduchu – na to slúži 

jednoduchá klapka. Je potreba manuálneho 

prikladania paliva. Veľkosť prikladaného paliva 

záleží od veľkosti krbu, no kusové drevo 

väčšinou nesmie presahovať rozmery od 30 do 40 

cm. Na rozmeroch brikiet príliš nezáleží, pretože 

sa ľahko prelomia.  

Veľkou výhodou môže byť malá nákupná 

cena oproti kotlom . Krby sú vyhľadávané pre ich 

estetickú funkciu, keďže cez sklenené dvierka je 

vidno plameň. Teplo prenášajú najmä sálaním, no 

do širšieho okolia sa dá teplo dopraviť pomocou 

teplovodného výmenníku. Výkon krbovej vložky 

sa môže pohybovať okolo 6 kW. [12] 

 

2.3 Uhlie 

Uhlie ako tuhé palivo patrí medzi 

vyčerpateľné zdroje energie. Je to fosílne palivo, 

ktoré vznikalo z organickej masy na dne 

močiarov, bez prístupu kyslíku, za vysokého 

tlaku milióny rokov. Zjednodušene, uhlie 

rozdeľujeme hlavne na hnedé (výhrevnosť 15-20 

MJ/kg) a čierne (výhrevnosť 18-30 MJ/kg). Je 

tradičným palivom, ktoré malo veľmi dôležitú 

úlohu už od priemyselnej revolúcie. [13] 

Uhlie patrí k najlacnejším variantám 

vykurovania, no pri hodnotení vplyvu na životné 

prostredie nevychádza ako najlepšie riešenie. Pri nedokonalom spaľovaní sa do ovzdušia 

uvoľňujú jemné prachové častice a škodlivé látky ako oxidy síry, uhlíku a dusíku. Z uhlia sa 

uvoľňuje významné množstvo prachu aj pri manipulácií, takže znečisťuje skladovacie 

priestory. Jemné prachové častice majú veľmi zlý dopad na dýchacie cesty a zdravie človeka.  

Obr. 8 : Ukážka prepojenia kotla na biomasu a 

krbovej vložky [12] 

Obr. 9 : Čierne uhlie  
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S ohľadom na životné prostredie vznikla 

v európskej únii norma EN 303-5:2012, ktorá 

rozlišuje 5 emisných tried kotlov (5 – 

najohľaduplnejšia k životnému prostrediu) na 

tuhé palivá v závislosti na medzných hodnotách 

prachu. Norma uvádza, že do roku 2022 (10 

rokov po zavedení) sa musia prestať používať 

také vykurovacie zariadenia, s menovitým 

príkonom od 10 do 300 kW, ktoré nespĺňajú 

podmienky 3. triedy. Toto vyhlásenie ovplyvní 

najmä kotle s ručným prikladaním. Predaj 

a distribúcia je od roku uplatnenia tejto normy 

povolená len pre triedu 3 a vyššie. [14] 

Do budúcnosti sa dá predpokladať, že 

zákony o ochrane životného prostredia sa budú 

stále sprísňovať a budú vznikať tlaky na 

postupné opustenie uhlia ako zdroja energie. Preto pri kúpe kotla by bolo vhodné sa zamerať 

hlavne na automatické kotle na tuhé palivá s retortovým horákom, ktorý umožňuje spaľovanie 

viacerých druhov palív. Podávanie paliva sa rieši šnekovým mechanizmom. Kotol na obr. 10 

splňuje požiadavky normy, môže spaľovať hnedé uhlie aj drevené pelety, má účinnosť 90%, 

a dosahuje výkonu 7-28 kW. [15] 

 

Obr. 10 : Kotol na tuhé palivá Licotherm 

AM [15] 
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3 Vykurovanie plynom 
 

Vykurovanie plynom je veľmi komfortný spôsob vykurovania. Pri tejto variante má 

spotrebiteľ tzv. čistú prevádzku. Odpadá povinnosť pravidelnej obsluhy kotla a nie sú potrebné 

skladovacie priestory na palivo. Celá obsluha kotla sa redukuje na nastavenie požadovanej 

teploty na termostate. Najbežnejším médiom býva zemný plyn, ale používa sa aj skvapalnený 

propán – bután. Sieť distribúcie zemného plynu je rozvinutá naprieč celou  krajinou, takže je to 

veľmi dostupný zdroj. Tam, kde je zemný plyn nedostupný, používajú sa skvapalnené plyny, 

ktoré majú podobné vyhrievacie atribúty, ako zemný plyn, no vyššiu cenu. 

3.1 Zemný plyn 

Zemný plyn sa radí medzi najekologickejšie palivá a patrí do skupiny neobnoviteľných 

zdrojov. Skladá sa zo zmesi uhľovodíkov, no najmä metánu ( približne 95%) a v malých 

množstvách obsahuje oxid uhličitý, sulfid, dusík a vzácne plyny. Nemá žiadnu farbu ani 

zápach, nie je toxický, no keďže neobsahuje žiadny kyslík, má dusivý efekt. Z tohoto dôvodu 

v plynárňach pridávajú k zemnému plynu odorant, ktorý pomáha rozpoznať potenciálny únik. 

Princíp spaľovania je jednoduchý. Z prípojky prúdi zemný plyn do horáku, v horáku sa 

zapáli a vzniká teplo, ktoré sa odovzdáva zásobníku s vodou. Zjednodušene sa spaľovanie 

zemného plynu dá opísať tak, že sa metán za prítomnosti kyslíku rozkladá na oxid uhličitý 

a vodu vo forme vodnej pary. Pri spaľovaní zemného plynu nevznikajú žiadne nespalné častice 

(prach, sadze), ktoré znečisťujú okolie a vzniknuté emisie sú minimálne. Výhrevnosť zemného 

plynu je približne 35 MJ/m3, no tento údaj závisí od miesta ťažby.  [16] [17] 

Je to veľmi pohodlný spôsob vykurovania, pretože plynový kotol si nevyžaduje žiadnu 

manuálnu obsluhu, ako u kotlov s tuhým palivom. Stačí napojiť kotol na plynovú prípojku 

a kotol s reguláciou sa postará o všetko ostatné. Za nevýhodu by sa dalo považovať  pomerne 

vysoká cena, ktorá je naviazaná na cenu ropy, a tým pádom má nestabilný vývoj. 

3.2 Nízkoteplotné plynové kotle 

Nízkoteplotné plynové kotle pracujú vo vykurovacích 

systémoch s vyššími teplotnými spádmi. Vyrábajú sa v stacionárnej 

a závesnej verzii. Dosahujú účinnosť až 93%. U moderných 

zariadení klesá teplota spalín pod 130°C a teplota vratnej vody sa 

pohybuje pod 65°C. Vyrábajú sa buď z ocele alebo z liatiny vo 

výkonoch od 10 do 30 kW. Dajú sa pripojiť k rôznym vykurovacím 

sústavám, ako sú radiátory alebo podlahové vykurovanie.  

Klesanie vratnej vody pod rosný bod (teplota pri ktorej začína 

z vlhkých spalín kondenzovať voda – 55 °C) je pri oceľových 

kotloch nežiaduce. Môže vzniknúť koncentrát spôsobujúci koróziu 

vo vnútri kotla, takže sa celková životnosť kotlu zníži a zvýšia sa 

náklady na údržbu a opravu.  [18] [19] 

Liatinové kotle sú  počiatočne finančne nákladnejšie, no 

vďaka svojej konštrukcii zabraňujú vzniku korózii. S vyššou tepelnou vodivosťou ako oceľové 

kotle zabezpečujú lepšie využitie spalín na odovzdanie tepla vykurovacej vode.  

Obr. 11 :  

Nízkoteplotný kotol [19] 
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3.3 Kondenzačné plynové kotle 

Na rozdiel od nízkoteplotných kotlov je 

kondenzácia u kondenzačných kotlov žiadúca. 

Kondenzačné kotle využívajú teplo obsiahnuté 

v spalinách, ktoré by inak uniklo komínom 

von.  

Ak má vratná voda menšiu teplotu, ako 

je teplota rosného bodu, kotol pracuje 

v kondenzačnom režime. Spaliny sa vratnou 

vodou ochladzujú, vodná para v nich 

obsiahnutá začína kondenzovať, a odovzdáva 

svoje teplo vratnej vode. Týmto procesom je 

voda vstupujúca do kotla predohriata, a na 

dodatočný ohrev vody na požadovanú teplotu 

sa spotrebuje menšie množstvo zemného 

plynu. Týmto procesom sa zvyšuje normovaný 

stupeň využitia plynového kotla až na 108 %. 

Na vykurovanie vo väčšine domácností stačia 

kotle o výkone do 28 kW.  

Ak má naopak vratná voda väčšiu teplotu, ako je teplota rosného bodu, kotol si stále 

zachováva vysokú účinnosť nízkoteplotného kotla. 

Keďže je kotol vystavený kondenzácii, je potrebné aby teplovýmenné plochy boli 

vyhotovené z korózii vzdorného materiálu. Používa sa buď nerezová oceľ alebo Al - Mg 

zliatina. Kondenzát (so stupňom pH 5, rovnako ako dažďová voda)  sa odvádza z kotla trvalým 

odvodom priamo do kanalizačnej siete, bez ďalších úprav.  [20] 

Obr. 12: Princíp fungovania kondenzačného 

kotla [20] 
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4 Vykurovanie elektrinou 
Elektrická energia je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Neprejde 

deň, čo by od nej nezávisela drvivá väčšina celej civilizácie. Svoje využitie si nájde aj vo 

vykurovaní.  

Medzi výhody patrí hlavne nízka počiatočná investícia do vykurovacej sústavy, a to do 

takej miery, že môže kompenzovať vyššiu cenu elektriny. Tá však nie je stabilná a každým 

rokom rastie. Na prevádzku nie sú potrebné žiadne skladové priestory a má veľmi komfortný 

spôsob regulácie. Tento spôsob je relevantný hlavne pri moderných domoch s nízkou spotrebou 

energie. 

Zvyčajne sa elektrické vykurovanie realizuje pomocou vykurovacích plôch (podlaha, 

stena, strop) v rámci teplovodnej sústavy s elektrickým kotlom alebo samostatnými 

vykurovacími telesami.  [21] 

Zdroje tepla sa delia na tri hlavné kategórie a to elektrické priamovýhrevné a akumulačné 

zdroje a tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, no tepelným čerpadlám sa budeme viacej venovať 

v samostatnej kapitole. Ďalší spôsob delenia elektrických vykurovacích systémov rozlišuje 

vykurovanie sálavé a konvekčné. 

4.1 Dvojtarifové sadzby 

Za účelom zníženia nákladov na vykurovanie elektrickou energiou sa zaviedli dvojaké 

tarify. Tie fungujú tak, že po limitovanú dobu dňa (8-20 hodín) je energia braná z prípojky za 

nižší tarif (ďalej NT), ktorý platí pre všetky napojené spotrebiče, a v zvyšnej dobe za vysoký 

tarif.  Dvojtarifové sadzby sa líšia hlavne podľa toho, do akej miery využíva daná domácnosť 

elektrické zdroje.  

Pre príklad uvádzam tarif D35d, ktorý má dobu NT až po dobu 16 hodín. Je určený pre 

domácnosti, ktoré využívajú elektrinu na ohrev vody a prevádzku akumulačných 

a priamovýhrevných zdrojov tepla. Daných 16 hodín NT sa dá  rozdeliť až na 5 časových 

úsekov. Pomocou automatickej regulácie sa zdroje dajú nastaviť tak, aby sa zapínali len počas 

NT. Na získanie NT je potrebné splniť podmienky dané dodávateľom elektriny.  [22] 

4.2 Elektrické priamovýhrevné zdroje 

Môžu byť umiestnené buď priamo vo vykurovanej miestnosti (sálavé panely, infražiariče, 

priamovýhrevné konvektory a podlahové fólie), alebo súčasťou rozvodu vykurovacej sústavy 

(elektrokotol). Pracovný princíp je založený na produkovaní tepelnej energie len počas doby 

prevádzky zariadenia. Pre priamovýhrevné sústavy existujú dvojaké tarify D35d a D45d. 

4.3 Akumulačné zdroje 

Zdrojom tepla je elektrický akumulátor, ktorý v dobe NT ukladá tepelnú energiu do 

akumulátoru tepla (teplovodný zásobník, betónová vrstva podlahy). V dobe energetickej 

špičky, keď sú ceny za elektrinu vyššie, zase naakumulovanú energiu využil na vyhrievanie 

domácnosti. Akumulačné zdroje môžu byť umiestnené priamo vo vyhrievanej miestnosti, alebo 

súčasťou obvodu vykurovacej sústavy. Pre akumulačné sústavy existujú tarify D25d, D26d a 

D35d.  [23] 
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4.4 Sálavé zdroje 

Sálanie je proces, pri ktorom sa tepelná energia šíri v priestore vo forme 

elektromagnetického žiarenia. Energiou z tepelného zdroja sa zahrievajú sálajúce plochy, ktoré 

teplo vyžarujú a plochy osálané, na ktoré dopadá elektromagnetické žiarenie. Od osálaných 

plôch sa následne zohrieva okolitý vzduch.  [24] 

Hlavnou výhodou sálania je to, že k dosiahnutiu tepelnej pohody stačí okolitý vzduch 

ohriať na teplotu o 2-4 °C nižšiu, než u konvekčných systémoch. Týmto dochádza 

k významnému šetreniu energie. Nedochádza ani k cirkulácii vzduchu, a tým pádom k víreniu 

prachu, čo má nepriaznivý dôsledok na dýchacie cesty.  

Spôsobov vyhotovenia sálavých zdrojov je 

naozaj mnoho, ponuka je široká. Dôležitým 

faktorom pri sálavom vykurovaní je rozmiestnenie 

predmetov v miestnosti tak, aby sa zaručilo 

rovnomerné šírenie sálania. Sálavé zdroje môžu byť 

v už zabudovanej forme  stenového, stropného 

obkladu a podlahovej plochy, alebo vo forme 

spotrebiča, ktorý je možné premiestňovať. 

K premene elektrickej energie môže dochádzať 

priamo v mieste potreby, alebo v centrálnom zdroji, 

z ktorého je potrebné distribuovať teplo 

teplovodným rozvodom. [24] 

Medzi sálavé zdroje zaradzujeme systémy, 

ktoré prenášajú teplo výhradne sálaním, alebo 

kombináciou sálania a konvekcie, no sálavá zložka 

je dominantná. 

Sálavé stropné panely fungujú na báze 

infračerveného vykurovania. Hlavným zdrojom 

prenosu tepla je sálanie. Umiestnením na strop sa 

zabezpečí rovnomerné ohrievanie interiéru. 

Vyhotovujú sa prevažne z ocelového 

pozinkovaného plechu, alebo zo skla. V súčasnosti 

sa pri návrhu interiéru kladie stále väčší dôraz na 

dizajn, a sálavé panely svojím jednoduchým 

a čistým prevedením môžu byť ideálnou voľbou. 

Podlahová vykurovacia fólia sa umiestňuje pod 

finálnu vrstvu podlahy tzv. suchá skladba. Je to 

tenká fólia o hrúbke 0,4mm. Finálna vrstva sa 

ohrieva rovnomerne v celej ploche, čo má pozitívny 

vplyv na celkové rozloženie teploty interiéru. Jedná 

sa o priamovýhrevný zdroj tepla, pretože podlaha, 

ktorá sa ukladá na túto fóliu (PVC, koberec alebo 

plávajúca podlaha) nemá akumulačný charakter. 

Obr. 13 : Sklenené sálavé panely 

Ecosun s čiernym zafarbením skla [24]] 

Obr. 14 : Podlahová vykurovacia fólia 

Ecofilm [24] 
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Vykurovací kábel a rohože sa realizujú 

zaliatím káblov tenkou vrstvou betónu tzv. 

mokrá skladba. Betón zabezpečuje rovnomerné 

rozloženie teploty v podlahe. Vykurovacím 

prvkom je odporový kábel, ktorý sa buď voľne 

podkladá (menšie a nepravidelné plochy) alebo 

sa aplikuje pomocou rohože (kábel je zafixovaný 

v tkanine, vhodné pre väčšie a pravidelné 

plochy).  Tento systém je schopný akumulovať 

teplo, no schopnosť akumulácie nedosahuje 

akumulatívnosť teplovodných podlahových vykurovaní. [24] 

 

4.5 Konvekčné zdroje 

Princípom konvekčného vykurovania je neustály pohyb častíc z ktorého vzniká prúdenie 

hmoty s rôznou  teplotou. So zvyšujúcou teplotou vzduchu sa znižuje jeho hustota, a preto stúpa 

hore, kde sa stretáva s chladnejším vzduchom, prúdy si navzájom vymieňajú kinetickú 

a tepelnú energiu až do bodu, kedy sa teploty vyrovnajú. 

Konvekčné systémy  sú založené najmä na ohreve a cirkulácii vzduchu. Cirkulácia môže 

byť prirodzená, aj nútená. Pri nútenej cirkulácii sa chladnejší vzduch nasáva do teplovzdušného 

výmenníku, tam sa vzduch ohreje a následne prúdi naspäť do miestnosti, kde odovzdáva svoje 

teplo stenám a predmetom. Je samozrejmé, že pri tomto spôsobe vykurovania bude mať vzduch 

vyššiu teplotu ako ohrievané predmety. Dôležitým faktorom pri konvekčnom vykurovaní je 

rozmiestnenie teplovzdušných výpustí, aby sa docielilo rovnomernej teploty v celom priestore. 

Výhody konvekčných zdrojov sa líšia od použitej varianty. Najnižšiu zaobstarávaciu cenu 

majú nástenné konvektory, no podlahové konvektory zase lepšie distribuujú teplo naprieč 

miestnosťou. Teplovzdušné systémy umožňujú princíp zpätného získavania tepla 

z odpadového vzduchu. Na rozdiel od sálania sa pri konvkekčných zdrojoch nemusí hľadieť na 

rozmiestnenie nábytku.  [25] 

Nástenný elektrický konvektor odovzdáva 

teplo len konvekciou. V dolnej časti zariadenia 

dochádza k nasávaniu studeného vzduchu 

z miestnosti, hornou časťou samovoľne vychádza 

už ohriaty vzduch. U prenosných verzií môže byť 

do zariadenia pridaný ventilátor, ktorý urýchľuje 

prenos tepla. Regulácia vykurovania prebieha na 

základe zabudovaného termostatu, ktorý reaguje na 

teplotu v miestnosti. Je to priamovýhrevný zdroj, 

ktorý sa zapína pri vzniku teplotného deficitu 

v miestnosti. [26] 

Obr. 15: Príklad aplikácie mokrej skladby s 

vykurovacím káblom [24]] 

Obr. 16  : Nástenný elektrický konvektor  

[26] 
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Podlahový elektrický konvektor je 

obdobným zariadením s rovnakým princípom ako 

nástenná verzia. Vykurovacie teleso je ofukované 

chladným vzduchom z ventilátoru. Zohriaty 

vzduch je následne vytlačený skrz mriežku 

naspäť do miestnosti. [27] 

 

 

Akumulačné kachle sú ďalším  

konvekčným zdrojom. Energia dodávaná do týchto kachlí 

sa v dobe NT ukladá v akumulačných magnetizovaných 

tehlách, ktoré sú tepelne izolované od okolia. K ich 

vyhrievaniu dochádza pomocou vykurovacích tyčí, ktoré 

sú uložené v tehlách. K vydávaniu energie do prostredia 

dochádza prirodzeným prúdením vzduchu (statické) 

alebo ventilátorom (dynamické), ktorý vháňa vzduch 

okolo tehál. V prípade dynamických kachiel sa dá 

vybíjanie regulovať pomocou spínania ventilátoru, 

prípadne otáčkami. Tým, že pri odovzdávaní tepla okoliu 

nepotrebujú neprerušený prívod elektrickej energie majú 

veľkú výhodu. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 : Podlahový elektrický konvektor 

[27] 

Obr. 18 : Statické akumulačné 

kachle [28] 
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5 Slnko ako zdroj energie - solárne systémy 
Slnko ako obrovský prírodný fúzny reaktor vyžaruje vôkol seba neustále energiu vo 

forme elektromagnetického žiarenia. Táto energia dopadá a ohrieva aj Zem. Celkom na povrch 

Zeme osvetlený Slnkom dopadá približne 180 000 TW.  Celková spotreba energie celej našej 

civilizácie je približne 18 TW (všetka energia z fosílnych palív, jadrových elektrární, biomasy 

a všetkej potravy) . Z toho vyplýva, že ak by bolo možné zachytiť čo i len 0,01 % tejto energie, 

stačilo by nám to úplné pokrytie energetických výdajov ľudstva. V skutočnosti však vieme 

využiť len zlomok tejto energie.  [29] [30] 

Získavanie energie zo slnka nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 

Vykurovanie RD solárnou energiou sa dá rozdeliť na pasívne a aktívne. Aktívnymi riešeniami 

sa dá vyhrievať úžitková voda, vykurovať (Fototermika) alebo vyrábať elektrinu, ktorá môže 

odľahčovať spotrebu zo siete (Fotovoltaika). Pasívne spočíva vo vyhrievaní obytného priestoru 

priamym slnečným žiarením cez okná v južnej časti domu. Týmto spôsobom sa dá spotreba 

energie na vykurovanie znížiť až o 10 – 20 %.  [31] 

Slnečné žiarenie je výrazne ovplyvňované momentálnym počasím, znečistením 

atmosféry, meniacou sa polohou slnka na oblohe v priebehu dňa a roku a tienenie okolitých 

stromov a budov. Preto je potrebné brať na zreteľ orientáciu domu voči svetovým stranám 

a geografickú lokáciu. Z týchto dôvodov nie je možné spoliehať sa výhradne na slnečnú 

energiu, pretože nie je možné zaistiť dlhodobo stabilný prísun energie a je potrebné ju brať len 

ako doplnkový zdroj. [32] 

 Na základe vykonaného výzkumu, v ktorom sa porovnával fototermický a fotovoltaický 

systém, vyšiel na ohrev vody ako ekonomicky výhodnejší a účinnejší počas celého roku 

fototermický systém. Pre tento dôvod som sa rozhodol rozviesť len tému fototermiky. [33] 

 

Obr. 19 : Priemerný ročný úhrn slnečného žiarenia na území Slovenska [32] 
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5.1 Fototermické systémy 

Fototermické systémy využívajú energiu Slnka na priamy ohrev vody pomocou solárnych 

kolektorov počas celého roku. Princíp fungovania je založený na tom, že ohrievajú teplonosné 

médium (teplú úžitkovú  vodu - TUV), ktoré odvádza teplo do akumulačného zásobníku. 

Zvyčajne sa umiestňujú na južný smer strechy pod uhlom 45°. Týmto spôsobom je možné 

ušetriť za ohrev vody až 70 % nákladov. Slnečné lúče sa navyše môžu používať na ohrev vody 

v bazénoch. [34] 

Je potrebné uviesť, že počas najdôležitejšej vykurovacej sezóny v zimných mesiacoch 

intenzita slnečného žiarenia dopadajúceho na naše územie nedosahuje dostatočné hodnoty, aby 

sa zaistilo plnohodnotné ohrievanie vody. Najväčší prínos majú solárne kolektory v letných 

a prechodných mesiacoch, no práve v tomto období vzniká problém s prehrievaním a preto sa 

zvyčajne inštalujú na domy s bazénom. Ten sa pomocou kolektorov vyhrieva a zároveň  

zabezpečí ich chladenie.   [35] 

 

5.1.1 Ploché kolektory 

Základnou časťou každého solárneho kolektoru je kovový absorbér (tepelný prijímač). Je 

to plochá doska s trúbkami, ktoré môžu byť natreté špeciálnym selektívnym náterom, ktorý 

zlepšuje absorbovanie slnečného žiarenia. V trúbkach je teplonosné médium, vzduch alebo 

voda. V prípade vody je počas zimy je nutné pridať do trubiek nemrznúcu zmes, aby sa predišlo 

poškodeniu systému. Uložením pod sklenenú dosku vzniká  solárny kolektor, ktorý využíva 

skleníkový efekt na pohlcovanie slnečných lúčov a tým pádom sa zvýši účinnosť. Na zvýšenie 

účinnosti sa taktiež môže za účelom zvýšenia izolačných vlastností používať vákuum.  

V absorbéri sa premieňa zachytená energia na teplo. Teplo sa odvádza teplonosným 

médiom do miesta okamžitej spotreby alebo do akumulačnej nádoby. [36] 

 

Obr. 20 : Popis solárnej sústavy [35] 
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5.1.2 Trúbkové  kolektory 

Absorbér je v tomto prípade utvorený potrubím umiestneným vo vákuovej sklenenej 

trubici. Dosahuje sa v nich absolútneho tlaku menšieho než10-3 Pa, čo má za následok výrazné 

obmedzenie tepelných strát a veľký prenos tepla z absorbéru do teplonosnej látky. Tieto 

kolektory majú vyššiu účinnosť, hlavne za nižších teplôt ako ploché kolektory. Nevýhodou je 

ich vyššia cena a to, že nemajú samorozmrazovaciu schopnosť a tým pádom je potrebné z nich 

odstraňovať naviaty sneh manuálne. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 : Ukážka plochého atmosférického a vakuového kolektoru [36] 

Obr. 22 : Kolektor z vakuových trubíc [33] 
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6 Vykurovanie tepelnými čerpadlami 
Tepelné čerpadlá slúžia na zhodnocovanie tepelnej energie tým, že energiu 

z nízkopotenciálných zdrojov a nízkou teplotou (solárne kolektory, geotermálne zdroje, 

odpadné teplo, okolitý vzduch a ďalšie) prečerpávajú pomocou elektrickej energie  na energiu 

s vyšším potenciálom a teplotou.   

Zaradzujeme ich medzi alternatívne zdroje energie, pretože využívajú regeneratívnu 

energiu zo zeme, vzduchu alebo spodnej vody. Mnoho výrobcov uvádza, že znižujú potrebu 

fosílnych palív a prispievajú k šetreniu vzácnych zdrojov a tým pádom zamedzujú aj vzniku 

emisií, no je potrebné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom vznikla elektrická energia, ktorou 

sa TČ poháňajú. Z počiatku výrazne vyššiu investíciu, oproti ostatným spôsobom vykurovania 

kompenzujú veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi a bezobslužnou prevádzkou, ktorá sa dá 

regulovať pomocou mobilných aplikácii. Dodávatelia elektrickej energie ponúkajú špeciálne 

tarify pre TČ, ktoré sú výrazne lacnejšie a na tento lacnejší tarif môžu byť napojené všetky 

elektrické spotrebiče v dome. [37] 

6.1 Princíp tepelného čerpadla 

Takto získaná energia sa dá účelne využívať na TUV alebo vykurovanie, no v letných 

mesiacoch aj na chladenie príbytku. Tepelné čerpadlo má štyri základné časti: [37] 

• Výparník – odoberá nízkopotenciálové teplo z okolia a predáva ho pracovnej 

látke (kvapalnému chladivu). V tejto časti obehu je oblasť s nízkym tlakom a 

chladivo sa ľahko vyparuje. 

• Kompresor – nasáva plynné chladivo z výparníku, následne ho stlačuje na vyšší 

tlak a tým pádom sa zvyšuje aj teplota chladiva. Vytláča už teplé chladivo do 

kondenzátoru. 

• Kondenzátor – odovzdáva získané teplo teplonosnému médiu. Nastáva 

ochladenie chladiva, ktoré kondenzuje späť na kvapalinu. 

• Škrtiaci ventil – udržuje rozdiel medzi vysokotlakou a nízkotlakou stranou 

chladiaceho zariadenia. Vstrekuje chladivo do výparníku (oblasti s menším 

tlakom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 : Princíp funkcie tepelného čerpadla [37] 
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Na určenie efektivity tepelného čerpadla nám slúži zavedená veličina vykurovací faktor  

ℰ H [-] (označovaný aj COPH – coefficient of performance).  

ℰ𝐻 =  
𝑄𝐻

𝑄𝐾
 

Je definovaný ako pomer energie pracovnej látky po stlačení 𝑄𝐻  a energie spotrebovanej 

kompresorom premenu QK. Vyjadruje teda, koľko krát viac tepelnej energie získame než 

systém spotrebuje. Číselná hodnota je teda > 1 a obyčajne sa pohybuje medzi hodnotami 2,5-4. 

To znamená že na 1kWh, ktorý spotrebuje TČ, vyrobí 2,5 – 4 kWh tepla. Hodnota 

vykurovacieho faktoru sa stanoví za predpokladu ustálených prevádzkových podmienok, čo 

v skutočnosti nie je možné dosiahnuť, pretože vonkajšia teplota okolia je počas roku veľmi 

premenlivá. [38] 

Vplyv zmeny počasia na výkon TČ sa dá do istej miery zohľadniť parametrom, ktorý sa 

nazýva sezónny vykurovací faktor SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Toto 

kritérium sa stanovuje na základe výrobcom zvolenej tepelnej straty objektu, teploty 

vonkajšieho vzduchu v istých intervaloch a ich doby trvania počas roku v danom pásme. Oba 

parametre (COP aj SCOP) sú stanovené pre definované štandardizované podmienky a preto 

nemôžu poskytnúť presnú informáciu o chovaní TČ v reálnych podmienkach pre konkrétnu 

realizáciu (budovu, vykurovaciu sústavu). [39] 

 

6.2 Rozdelenie tepelných čerpadiel 

Dnes sú najrozšírenejšie tri typy tepelných čerpadiel. Označujeme ich v skratke podľa 

toho, z akého zdroja čerpajú tepelnú energiu, a akému médiu ju odovzdávajú. Poznáme 

čerpadlá zem – voda, voda – voda a vzduch – voda. Každý druh čerpadla má svoje výhody 

a nevýhody, ktoré závisia od okolitých podmienok a preto je potrebné brať do úvahy všetky 

ovplyvňujúce parametre.  

6.2.1 Tepelné čerpadlo zem – voda (plocha) 

Tento model TČ by sa dal prirovnať 

k veľkorozmernému solárnemu kolektoru, ktorý 

akumuluje slnečnú energiu v pôde.   Do pôdy 

v hĺbke asi 1,5 – 2 m sa umiestni systém trubiek, 

v ktorých prúdi nemrznúce médium. Trúbky by 

mali byť od seba vzdialené približne 60 cm. 

Teplota pôdy sa v tejto hĺbke celoročne pohybuje 

medzi 6 – 7 °C, v lete táto hodnota môže vystúpiť 

až na 10°C.  

Pri určovaní plochy kolektoru sa zvyčajne 

vychádza z potreby 2,5 – 3,5 m2 na 1 m2 

vykurovanej plochy. Tepelný zisk z pôdy závisí 

od jej zloženia. Pre rodinný dom je zvyčajne 

potrebná plocha 200 - 400 m2. [38] 

Obr. 24 : Plošné tepelné čerpadlo [40] 
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Plošné kolektory spotrebúvajú menšie množstvo energie ako napríklad TČ čerpajúce 

teplo zo vzduchu, taktiež majú menšie investičné náklady oproti verzii s vertikálnym vrtom 

a taktiež si nevyžadujú stavebné povolenie. Je však potrebné vykonať výkopové práce na 

pomerne veľkej ploche pozemku do istej hĺbky. Sú vhodné pre väčšie pozemky, nakoľko sa na 

ploche kolektora nesmú vysádzať stromy a taktiež na nej nemôžu byť rozvrhnuté stavby 

(bazénu alebo garáže). Taktiež je potrebné posúdiť kvalitu zeminy, aby sa v nej nenachádzali 

veľké kamene alebo piesok. [40] 

6.2.2 Tepelné čerpadlo zem – voda (vrt) 

V prípade, že nie je k dispozícii rozsiahla 

plocha pre plošný kolektor, existuje  

nákladnejšia alternatíva s vertikálnym vrtom. 

Tento vrt môže byť hlboký až 150m, pričom na 

vykurovací výkon 1 kWh je potrebných približne 

12 m vrtu. Môžu sa vytvoriť aj dva vrty, ktorých 

hĺbka sa navzájom sčíta, no musia byť od seba 

vzdialené minimálne 10 m, aby nedochádzalo 

k vzájomnému ovplyvňovaniu. Tieto čerpadlá 

dosahujú vyšší energetický výkon ako plošné, 

pretože pracujú so stabilnou teplotou, ktorá sa 

počas roka nemení. Pri realizácii vrtu je však 

potrebné získať povolene od vodohospodárskych 

orgánov, pretože nesprávna lokalita a prevedenie 

by mohlo viesť k nenávratným škodám 

prepojením rôznych vrstiev podzemných vôd.  

[38] [41] 

Tieto tepelné čerpadlá teda nezávisia od vonkajších teplôt a dosahujú vyššiu účinnosť 

aj počas extrémne nízkych teplotách. Spotrebovávajú asi o 30 % menej energie ako ostatné TČ. 

Nevýhodou je potrebné stavebné povolenie a vyššia počiatočná investícia, spojená s realizáciou 

vrtov. [43] [42] 

6.2.3 Tepelné čerpadlo voda – voda  

Najvhodnejšie použitie TČ je práve vtedy, 

ak je možné odoberať teplo z vody. Dosahujú 

najvyšší vykurovací faktor, no lokácií, kde sa 

dajú použiť je málo. Týmto spôsobom je možne 

odovzdávať teplo z čerpanej vody priamo do 

chladiva (nepotrebujeme okruh s nemrznúcou 

zmesou). Najčastejšie sa používajú studne 

s dostatočnou výdatnosťou prameňa( prietok 

minimálne 0,5 l/s ), no môžu sa využívať aj 

otvorené vodné plochy. Teplota celoročne 

dosahuje 7 - 12 °C, no u geotermálnych oblastí 

môže táto voda dosahovať až 30 °C. Je však 

potrebné dbať na to, aby voda nemala zvýšený 

Obr. 25 : Tepelné čerpadlo s vertikálnym 

vrtom [42] 

Obr. 26 : Tepelné čerpadlo so studnou [45] 
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obsah nečistôt a minerálnych látok,  vzniká tým nebezpečenstvo zanesenia výmenníku. 

Ochladenú vodu je potrebné vracať naspäť do podložia. K tomu slúži druhý vrt (vsakovacia 

studňa), ktorý by mal byť vzdialený najmenej 15 m od zdrojového vrtu.  [43] [44] 

Veľkou výhodou je nižšia počiatočná investícia ako u TČ zem/voda a najvyššia hodnota 

vykurovacieho faktoru. Na realizáciu netreba stavebné povolenie, pretože vrty zvyčajne 

nedosahujú veľkých hĺbok. Tieto TČ sú však limitované iba na lokality s dostatočným 

prietokom a zložením vody, majú vyššie náklady na servis (výmena  a údržba filtrov 

a výmenníku) a vyššie prevádzkové náklady, kvôli obehovému čerpadlu.  [45] 

6.2.4 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 

Tieto TČ odoberajú energiu priamo zo 

vzduchu vonku a získané teplo sa používa na 

ohrev vody. Zvyčajne sú počiatočné náklady 

omnoho nižšie ako u ostatných typov TČ 

a taktiež majú veľmi jednoduchú inštaláciu. Nie 

sú potrebné žiadne výkopové práce ani špeciálne 

zdroje podzemnej vody. Na druhú stranu výkon 

tohto čerpadla záleží hlavne od teploty 

vonkajšieho vzduchu. Práve v dobe, keď klesajú 

vonkajšie teploty a je potrebné vykurovať 

najviac, klesá jeho vykurovací faktor (< 3) 

a stúpajú prevádzkové náklady. V letných 

mesiacoch je však veľmi vhodné na chladenie 

priestoru. [44] 

Zároveň však treba zdôrazniť, že na 

podstatnej časti územia Slovenska aj Česka je 

mrazových dní s teplotou pod 0 °C málo. Pri 

teplotách nad 0 °C sa tento typ TČ vyrovná účinnosťou ostatným. Naopak, je možné tvrdiť, že 

tento typ čerpadla kvôli závislosti výkonu od teploty okolitého vzduchu sa vyslovene nehodí 

do horských oblastí, kde sa teplota počas vykurovacej sezóny pohybuje pod 0 °C.  [46] 

Pri prevádzke vzniká rotáciou vonkajšieho ventilátoru istá hladina hluku. Preto je 

potrebné, aby sa TČ umiestnilo na vhodné miesto tak, aby neobťažovalo hlukom susedov, či 

obyvateľov domu. 

 

 

 

 

  

 

Obr. 27 : Tepelné čerpadlo vzduch voda 

[46] 
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7 Zvyšovanie efektívnosti vykurovania 
Najlepšie výsledky pri voľbe spôsobu vykurovania RD sa dajú docieliť hlavne správnou 

kombináciou tepelných zdrojov. Väčšinou sa kombinujú  prevádzkovo lacnejšie, no 

v najextrémnejších obdobiach vykurovacej sezóny nedostačujúce zdroje (slnečné kolektory, 

tepelné čerpadlo), alebo prevádzkovo náročnejšie na obsluhu (kotol na drevo) s efektívnejšími 

zdrojmi, ktoré sú ľahko dostupné, no z dôvodu šetrenia financií sa nevyužívajú počas celej 

sezóny (plynový kotol, kotol na pelety) .  

Príklad najčastejších kombinácií: 

• Plynový kotol a solárny kolektor 

• Plynový kotol a krbová vložka 

• Kotol na tuhé palivá a solárny kolektor 

• Tepelné čerpadlo a solárny kolektor 

• Tepelné čerpadlo a krbová vložka 

Vhodná kombinácia zdrojov nám zabezpečí využiť dobré vlastnosti každého systému 

a eliminovať negatíva. Pre každú aplikáciu sa dá zvoliť optimálna kombinácia. 

Ďalším spôsobom, ako sa dá zvýšiť efektívnosť vykurovania je spôsob, akým sa dá 

s vyprodukovaným teplom zaobchádzať. Vhodným riešením môžu byť akumulačné nádrže. 

7.1 Akumulačné nádrže 

Akumulačná nádrž, ako už z názvu vyplýva, slúži na akumuláciu tepla, jeho 

zhromažďovanie a uchovávanie. Slúži ako zásobník prebytočného tepla, ktorý umožňuje 

oddeliť výrobu tepla od jeho spotreby. Pre rodinné domy s tepelnými stratami do 12 kW 

postačuje nádrž s objemom 1,5 m3. Na nabíjanie sú použiteľné skoro všetky spôsoby 

vykurovania, čiže tepelné čerpadlá, kotle na tuhé a plynné palivá, solárne kolektory alebo ich 

vhodná kombinácia. Je to nevyhnutná súčasť každého moderného vykurovacieho systému. 

Výhodná je najmä u kotlov na tuhé palivo. Väčšina kotlov je navrhnutá na vonkajšiu 

výpočtovú teplotu, ktorá podľa miesta môže byť od -12 °C do -18 °C. Z toho nám vyplýva, že 

po väčšinu vykurovacej sezóny kotle nedosahujú optimálny výkon, zhoršia sa podmienky na 

spaľovanie a tým sa viac zanáša komín spalinami a zamoruje sa prostredie. [47] [48] 

 Tento problém sa dá riešiť akumulačnou nádobou a dajú sa znížiť aj počiatočné investície 

na kotol, pretože nepotrebujeme investovať veľké sumy na reguláciu systému, stačí kotol 

s dobrou účinnosťou spaľovania. Kotol bude pracovať na plný výkon po dobu niekoľkých 

hodín do dňa.  Bude mať vysokú účinnosť, čo má za priamy následok vznik nižšieho množstva 

emisií a spotrebuje menšie množstvo paliva. 

Pri situovaní akumulátoru je potrebné dbať na to, aby bol obklopený pokiaľ možno, 

z každej strany vytápanými miestnosťami. Takto sa môžu tepelné straty nádrže využiť na 

vykurovanie okolitých priestorov. 
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Ďalšou dôležitou časťou, ktorá neodmysliteľne patrí k akumulátoru je jeho dostatočná 

izolácia ( väčšinou postačuje polyesterové rúno o hrúbke 80 mm ). V nádrži sa udržuje pomerne 

vysoká teplota a únikom tepla cez plášť nádoby by sa mohli znehodnotiť výhody akumulácie. 

Taktiež je vhodné dbať na to, aby sa v systéme používala upravená voda ( destilovaná ), alebo 

rôzne prípravky, ktoré zamedzujú korózii a zanášaní systému vodným kazom. 

Obr. 28 : Príklad zapojenia akumulačnej nádrže [48] 
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8 Modelový dom 
Pri návrhu možných alternatív k vykurovaniu modelového domu je potrebné určiť 

celkovú energetickú náročnosť. Je potrebné brať na zreteľ spôsob využívania objektu, koľko 

osôb ho obýva, aký spôsob vykurovania je nainštalovaný, ako dochádza k ohrevu TUV. Taktiež 

podstatným faktorom je umiestnenie domu voči okolitému prostrediu, lokalita, z akých 

materiálov sa dom skladá a ako bola zvolená izolácia. 

Základnou časťou úvahy je výpočet tepelných strát a spotreba tepla na ohrev TUV. Zo 

získaných výsledkov je potrebné správne zvoliť vykurovací systém, ktorý je schopný pokryť 

energetickú náročnosť budovy. Je potrebné brať ohľad na finančnú stránku tak, aby spotrebiteľ 

neutrácal zbytočné finančné prostriedky na systém, ktorý by bol zbytočne predimenzovaný, 

alebo mal vysoké prevádzkové náklady.   

 

8.1 Popis modelového domu 

Modelový dom sa nachádza na Slovensku v obci Chtelnica, okres Piešťany v Trnavskom 

kraji. Dom sa nachádza v nadmorskej výške 204 m a je orientovaný na juhozápad. Jedná sa 

o novostavbu rodinného domu, ktorý je podpivničený. Rodinný dom je trvale vykurovaný. Bol 

dostavaný v roku 1999. Má steny zložené z tehál Porotherm 38 P10. Okná sú plastové s  

izolačným dvojsklom. Steny sú zateplené materiálom  Styrcon s hrúbkou 60mm. Zateplenie 

výrazne znižuje tepelné straty objektu. Priestory užívajú celoročne 4  osoby.  

Tento dom má prízemie a dve poschodia. Prízemie je z troch strán čiastočne obklopené 

svahom, ktorý klesá smerom k prednej časti domu. V prízemí sa nachádzajú garáže, pivničné 

Obr. 29 : Modelový dom 
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priestory,  práčovňa a kotolňa s kotlom na zemný plyn. Prízemie sa vykuruje len minimálne. 

Na prvom podlaží sa nachádzajú 2 izby, kúpeľňa a prepojené miestnosti kuchyňa s jedálňou 

a spoločenskou miestnosťou a schodisko. Na prvom poschodí sa taktiež nachádza krbová 

vložka, ktorá je umiestnená v strede prepojených miestností, no slúži hlavne pre pocit krbového 

tepla a na prikurovanie počas chladných dní mimo vykurovacej sezóny. Na jednej strane 

k prvému podlažiu prilieha k domu zimná záhrada, ktorá slúži ako sklad kvetov v zimných 

mesiacoch, no nevykuruje sa. V druhom poschodí sa nachádzajú 3 izby a spoločenská 

miestnosť. Vykurovanie sa v celej obytnej časti realizuje podlahovým vykurovaním, 

v kúpeľniach sú umiestnené rebríkové sušiaky. Dom má taktiež vybudovaný komín na odvod 

spalín z plynového kotla a z krbovej vložky. 

 

8.1.1 Energetická bilancia domu 

V súčasnej dobe sa v dome používa závesný kondenzačný plynový kotol JUNKERS ZR 

24-3 KE 23 o výkone 24 kW s nepriamo ohrievaným zásobníkom na TÚV.  Z faktúr od 

dodávateľa zemného plynu z rokov 2013-2017 (Tab. 2) priemerná hodnota spotreby plynu 

vychádza na 27,86 MWh. 

Tab. 2 : Spotreba plynu za obdobie 2013-2017 

8.1.2 Tepelné straty objektu a energia potrebná na ohrev TÚV 

Na orientačný výpočet tepelných strát bola použitá voľne dostupná kalkulačka z webu 

tzb-info.cz. Vybrané lokality sú uvedené pre Českú Republiku a preto bolo potrebné zvoliť 

adekvátnu náhradu za reálnu oblasť. Bola zvolená oblasť Hodonín, ktorá je podobná počtom 

vykurovacích dní 208 dní (rozdiel 1 deň), priemernou vonkajšou teplotou 3,9 °C (rozdiel 0,2 

°C) a rovnakou vonkajšou teplotou s hodnotou -12 °C.  Výpočet tepelných strát sa určuje pre 

každú miestnosť zvlášť. Zohľadňujú sa rozmery stien, zateplenie, množstvo a rozmery okien 

a dverí. Taktiež sa zohľadňuje podpivničenie, ktoré má znižujúci dopad na straty. Dom je 

situovaný ako osamelý na kopci, takže polohu budovy som volil ako veľmi nepriaznivú. 

Priemerná požadovaná teplota je 19 °C a celkový vykurovaný objem je 490 m3. Priemerná 

konštrukčná výška je 2,4m. [49] 

Po zadaní rozmerov jednotlivých miestností a teda stropu, stien, okien a dverí bola 

stanovená teplotná strata jednotlivých miestností. Následne sa stanovila celková strata 

vykurovaného objektu  na 12,6 kW.  

 

 

 

 Vykurované obdobie Objem plynu [m^3] Spotreba [MWh] [EUR  

 19.6. 2016 - 18.6. 2017 2743 29,5 1027  

 19.6. 2015 - 18.6. 2016 2633 28,3 1040  

 19.6 2014 - 18.6. 2015 2403 25,8 1056  

 Priemerné hodnoty 2445,25 27,86 -  
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Tab. 3 : Stanovenie tepelných ztrát jednotlivých miestností 

miestnosť vnútorná teplota [°C] vnútorný objem [m3] teplotná strata [W] 

práčovňa 20 27 1350 

chodba 15 15 6,5 

spálňa 20 38 1047 

kuchyňa 20 31 565 

jedáleň + obývačka 20 95 2120 

schodisko 15 30 568 

spálňa 2 20 38 1152 

kúpeľňa 25 11 630 

chodba 15 22 230 

spálňa 3 20 32 803 

kuchyňa 2  20 28 729 

obývačka 2 20 80 2032 

spálňa 4 20 32 843 

kúpeľňa 2 25 11 567 

Celkové straty [W] 12642,5 

 

Tab. 4 : Spotreba energie pre ohrev TUV [50] 
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Pre výpočet potrebnej energie bola taktiež použitá online kalkulačka z portálu tzb-info.cz 

a podobne ako v predchádzajúcom určení sa vybrala oblasť Hodonín. Počet vykurovaných dní 

207, vonkajšia teplota -12 °C a priemerná teplota behom vykurovaného obdobia 3.7 °C.  Do 

tabuľky boli navrhnuté opravné súčinitele podľa vlastností daného domu. Pravá časť tabuľky 

sa zaoberá určením ohrevu TUV [50]. Cena plynu s DPH za 1kWh pre tarif D3 (ročná spotreba 

plynu od 1700 - 4000 m3) je podľa SPP  0,0372 €/kWh a fixná mesačná platba za dodávku je 

10,37€/mes. 

• Spotreba energie na vykurovanie Qv=76,2 GJ/rok = 21,2 MWh/rok 

• Spotreba energie na ohrev TUV Qtuv=28,6 GJ/rok = 7,9 MWh/rok 

• Celková spotreba energie Qc = 104,7 GJ/rok = 29,1 MWh/rok 

• Cena plynu za vykurovanie a ohrev TUV  Nc= 1206 €/rok 

• Cena plynu za vykurovanie Nk= 913 €/rok 

• Tepelné straty objektu Qz=12,6 kW 

Vypočítaná hodnota celkovej spotreby energie sa od hodnoty určenej dodávateľom líši 

o 4,2%. Odchýlka môže byť spôsobená tým, že pri určení tepelných strát šlo o odhad a výpočet 

je výrazne skreslený. Istú mieru na šetrení energie môže mať aj krbová vložka, no tá je 

využívaná veľmi sporadicky a preto nie je možné určiť presnú energetickú hodnotu, ktorú 

prináša domácnosti.  

Ak sú známe tepelné straty objektu a spotreba plynu na vykurovanie, je možné navrhnúť 

alternatívne riešenia. Motiváciou pre návrh alternatívneho systému je fakt, že kotol má značný 

vek (viac ako 20 rokov) a je možné očakávať zlyhanie funkcie. Taktiež je všeobecne známe, že 

cena plynu každoročne rastie, a preto by bolo vhodné zhodnotiť, či nebude ekonomicky 

výhodnejšie riešenie zmena typu kotla.  

8.2 Porovnanie možných náhrad vykurovacieho systému 

Na návrh alternatívneho zdroja na vykurovanie je potrebné voliť systém s podobným 

výkonom, ako je súčasný. Bude sa vychádzať z ročných prevádzkových nákladov na 

vykurovanie Nc=1206 € a zo spotreby energie na Qc = 104,7 GJ/rok = 29,1 MWh/rok.  

Pre modelový dom sa navrhnú možné riešenia vykurovania, ktoré sa následne porovnajú 

z hľadiska počiatočných investícií, prevádzkových nákladov a dosiahnutého komfortu pri 

obsluhe zariadení. Zo súčasným plynovým kotlom bol porovnaný automatický kotol na uhlie a 

splyňovací kotol na drevo. 

8.2.1 Automatický kotol na uhlie  

Ako prvú z alternatív som zvolil automatický kotol na uhlie  TOPmax EKO 25 premium  

s menovitým výkonom 25 kW.  Je to kotol emisnej triedy 3 a teda dosahuje nízke hodnoty 

škodlivých emisií. Kotol si vyžaduje len jedno zapálenie na sezónu a palivo si dávkuje 

automatickým šnekovým podávačom. Má retortové ohnisko, takže spaľuje uhlie len 

v potrebných množstvách. K systému som sa rozhodol pridať akumulačnú nádrž, ktorá bude 

plniť vyrovnávaciu funkciu, pretože v dome je podlahové vykurovanie, ktoré si vyžaduje nízku 

teplotu do 50 °C. 
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Tento kotol dosahuje menovitú  účinnosť ηUhlie= 89,9 % a má cenu vrátane DPH 

1954 €   [51]. Akumulačnú nádrž volím Dražice NADO 1000/140 V1 o objeme 1000 l a cenou 

491 € [52]. K akumulačnej nádrži je potrebné prikúpiť izoláciu, tú volím NEODUL LB PP 

o hrúbke 80mm a s cenou 189 € [53]. Inštalačné práce uvažujem 200€. Tým pádom je 

počiatočná investícia do systému Puhlie=2834 €.  Ako palivo sa bude používať čierne uhlie 

ekohrášok s výhrevnosťou  24 MJ a cenou 0,187 €/kg. [54] 

• Ročná spotreba uhlia 

𝑀𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒 =  
𝑄𝑐

𝜂𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒 ∗ 𝐻𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒
=

104,7 ∗ 103

0,89 ∗ 24
= 4902  [𝑘𝑔] 

Kde: 

MUhlie [kg]   hmotnosť uhlia za sezónu 

Qc [MJ]    energia spotrebovaná na vykurovanie a ohrev TUV 

ηUhlie [-]   účinnosť kotla na uhlie 

HUhlie [MJ/kg]  výhrevnosť uhlia 

 

• Náklady na vykurovanie čiernym uhlím ekohrášok 

𝑁𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒 = 𝑀𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒 ∗ 𝐶𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒 = 4902 ∗ 0,187 = 916,7 [€] 

Kde: 

NUhlie [€]   ročné náklady za uhlie 

CUhlie [€/kg]  cena za kilogram uhlia 

 

• Doba návratnosti vykurovania uhlím 

𝑇𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒 =
𝑃𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒

𝑁𝐶 − 𝑁𝑈ℎ𝑙𝑖𝑒
=

2834

1206 − 916,7
= 9,8 𝑟𝑜𝑘𝑢 

Kde: 

TUhlie   Doba návratnosti systému 

PUhlie   počiatočná investícia do systému 

  

Obr. 30 : Kotol TOPmax EKO 25 premium [51] 
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Návratnosť na automatický kotol na uhlie vyšla 9,8 rokov. Relatívne vysoká hodnota 

návratnosti investícií je spôsobená najmä vysokou počiatočnou investíciou, pretože kotol je 

plne automatizovaný a taktiež investičné náklady výrazne zvyšuje akumulačná nádrž.  

8.2.2 Splyňovací kotol na drevo 

Ďalší kotol, ktorý som zvolil na posúdenie je splyňovací kotol na drevo MAGA MA 25 

Premium s menovitým výkonom 25 kW, má účinnosť ηdrevo= 89 % a je na trhu dostupný za 

cenu 1519 € vrátane  DPH [55]. Tento kotol je potrebné manuálne dokladať a spaľuje kusové 

drevo pomocou generátorového splyňovania. Tento typ spaľovania umožňuje výrazné šetrenie 

paliva a dosahuje najoptimálnejšie výsledky v spojení s akumulačnou nádržou. 

Volím rovnakú nádrž ako u predchádzajúceho kotla. Nádrž Dražice NADO 1000/140 V1, 

ktorá má objem 1000 l a cenu 491 € [52]. K akumulačnej nádrži volím izoláciu NEODUL LB 

PP o hrúbke 80mm a s cenou 189 € [53]. Inštalačné práce nového kotla s akumulačnou nádržou 

odhadujem na 200€. Za hodnotu počiatočnej investície teda považujem PDrevo= 2399 €. Ako 

palivo sa bude používať dostatočne vysušené drevo , výhrevnosť predpokladám približne 14,6 

MJ/kg. Cenu dreva uvažujem podľa portálu tzb-info.cz 0,12 €/kg. [56] 

 

• Ročná spotreba dreva 

𝑀𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜 =  
𝑄𝑐

𝜂𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜 ∗ 𝐻𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜
=

104,7 ∗ 103

0,89 ∗ 14,6
= 8058  [𝑘𝑔] 

Kde: 

Mdrevo [kg]   hmotnosť dreva za sezónu 

Qc [MJ]    energia spotrebovaná na vykurovanie a ohrev TUV 

ηdrevo [-]   účinnosť splyňovacieho kotla  

Hdrevo [MJ/kg]  výhrevnosť dreva 

 

• Náklady na vykurovanie drevom 

𝑁𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜 = 𝑀𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜 = 8058 ∗ 0,12 = 966 [€] 

 

Obr. 31 : Splyňovací kotol MAGA MA 25 Premium [55] 
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Kde: 

Ndrevo [€]   ročné náklady za drevo 

Cdrevo [€/kg]  cena za kilogram dreva 

• Dobra návratnosti vykurovania drevom 

𝑇𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜 =
𝑃𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜

𝑁𝐶 − 𝑁𝑑𝑟𝑒𝑣𝑜
=

2399

1206 − 966
= 10 𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣 

Kde: 

Tdrevo  Doba návratnosti systému 

Pdrevo   Počiatočná investícia do systému 

Návratnosť splyňovacieho kotla na drevo vyšla 10 rokov.  

8.3 Zhodnotenie 

V vypočítaných hodnôt v Tabuľke 5 je vidno, že ako najlacnejšia alternatíva na 

vykurovanie a ohrev TUV modelového domu vychádza automatický kotol na uhlie. Je síce 

známe, že jednotková cena dreva je menšia ako u uhlia (približne 35 %), no v tomto prípade 

rozhodujúcim faktorom je výhrevnosť paliva, ktorá je u uhlia o 9,4 MJ/kg vyššia ako u dreva. 

V porovnaní s plynom vychádzajú ročné náklady u oboch kotlov na tuhé palivá výrazne 

lacnejšie (približne o 25 % u uhlia a približne 20% u dreva). To je spôsobené vysokou cenou 

plynu, ktorá sa každoročne zvyšuje. Ročné náklady za drevo  by sa dali znížiť, ak by sa drevo 

zakúpilo v surovom stave, no spotrebiteľ by si ho musel svojpomocne narezať cirkulárom, 

poštiepať a následne uložiť na 2 roky na vhodné miesto, aby mohlo drevo schnúť, a to by si 

vyžiadalo nezanedbateľnú fyzickú námahu. 

Tab. 5 : Porovnanie jednotlivých návrhov na vykurovanie 

Typ kotla Počiatočná investícia [€] Ročné náklady [€] Návratnosť [rok] 

Kondenzačný plynový kotol - 1206 - 

Automatický kotol na uhlie 2834 917 9,8 

Splyňovací kotol na drevo 2399 966 10 

 

Počiatočná investícia splyňovacieho kotla je síce menšia ako u automatického kotla na 

uhlie, no ročné náklady sú u automatického kotla vychádzajú nižšie ( o 7% ). Nižšia investícia 

je spôsobená tým, že kotol na drevo nemá zásobník a automatický podávač. Výrazná čiastka je 

aj cena za akumulačnú nádrž, no tá je u oboch systémov rovnaká. 

Návratnosť vychádza u obidvoch navrhnutých alternatívach viac menej rovnako. Je však 

potrebné uvážiť, či je údaj návratnosti pri takýchto dlhých časových úsekoch relevantný. 

Bohužial je v súčasnosti často realitou, že nový kotol má približnú dobu životnosti práve 10 

rokov. Spotrebiteľ je tým nútený vynakladať ďalšie finančné prostriedky na nový systém. 

U splyňovacieho kotlu na drevo by sa však dala znížiť hodnota návratnosti voľbou lacnejšej 

alternatívy splyňovacieho kotla. Je však otázne, či by dosahovala podobné hodnoty účinnosti.  

Ďalším veľmi dôležitým hľadiskom je komfort pri prevádzke systému. V tomto ohľade 

je bezkonkurenčná voľba kondenzačného plynového kotla. Majiteľ domu sa vôbec nemusí 
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zaoberať zaobstarávaním paliva, jeho skladovaním a prikladaním do kotlu. Taktiež odpadá 

nutnosť vynášania popola zo spáleniska. Celý proces sa redukuje len na optimálne nastavenie 

termostatu. Za tento komfort je však potrebné si priplatiť vyššími ročnými nákladmi.   

Automatický kotol na uhlie s jeho zásobníkom a podávačom však ponúka veľmi 

zaujímavú alternatívu, pretože pri znížení ročných nákladov o štvrtinu si stále zachováva istú 

formu komfortu. Obsluha kotla je počas sezóny nutná približne každých 5 dní, a mimo sezóny 

je tento interval dlhší. Je však nutné podotknúť, že pri manipulácii a skladovaní uhlia dochádza 

k výraznému znečisteniu prostredia kotolne a skladovacích priestorov jemným prachom.    

 Obsluha splyňovacieho kotla na drevo si vyžaduje výrazne väčšiu námahu a v porovnaní 

s inými uvedenými možnosťami sa o komforte pri vykurovaní nedá uvažovať. Obsluha by bola 

nutná skoro každý deň a manipulácia s veľkými polenami predstavuje istú záťaž.  

Vo výsledku je to však len na výslednom spotrebiteľovi, či uprednostní komfort za vyššiu 

cenu, alebo bude hľadieť hlavne na šetrenie financií a občasná obsluha mu nebude prekážať. 

 

 

 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Eduard Čapoš 

Efektivní metody pro vytápění 

 

43 

 

ZÁVER 
 

Cieľom tejto práce bolo popísať a porovnať najpoužívanejšie spôsoby vykurovania 

rodinných domov. Veľký dôraz sa v súčasnosti kladie na efektívnosť spaľovania, komfort, 

ekológiu a ekonomický aspekt. Na základe globálnych klimatických zmien v nedávnej 

minulosti sa v legislatíve vyvíjajú tlaky na postupné upustenie od neobnoviteľných zdrojov.  Je 

však potrebné zohľadniť aj to, že zatiaľ nie je možné pokryť celkovú spotrebu energie len 

obnoviteľnými zdrojmi. Ďalším dôležitým faktorom je fakt, že aj niektoré obnoviteľné zdroje 

ako napríklad biomasa (drevo, agropelety) môžu mať pri nevhodnom spaľovaní škodlivý 

účinok na životné prostredie. Z tohoto dôvodu sa výrobcovia usilujú zvýšiť účinnosť ich 

zariadení, aby dokázali využiť energetický potenciál čo najlepšie, a aby množstvo vzniknutých 

nespálených škodlivých látok bolo čo najmenšie. 

 Niektoré zdroje, ako napríklad tepelné čerpadlá, sú klasifikované ako obnoviteľné 

zdroje, no na prevádzku využívajú elektrickú energiu, a tá je veľmi často vyprodukovaná 

pomocou fosílnych palív. Podľa môjho názoru riešenie problému nespočíva v úplnom zavrhnutí 

fosílnych palív. Dôležitou úlohou je nájsť pre každý vykurovaný objekt vyvážené riešenie, 

ktoré využije dostupný potenciál obnoviteľných zdrojov a prípadný energetický deficit bude 

kompenzovať využitím fosílnych palív.  

Druhá časť bakalárskej práce sa venuje návrhu alternatívnych spôsobov vykurovania 

a ich vzájomnému porovnaniu. V prvom rade bol predstavený modelový dom s jeho súčasným 

kondenzačným plynovým kotlom s výkonom 24 kW. Bol prevedený odhad výpočtu tepelnej 

straty, stanovený na 12,6 kW. Z hodnoty tepelnej straty sa určila spotreba energie na 

vykurovanie a ohrev TUV, ktorá vyšla na 29,1 MWh/rok. Vďaka týmto hodnotám bolo možné 

navrhnúť iné spôsoby vykurovania. Podstatným faktorom bolo aj to, že dom má už vybudované 

všetky rozvody ústredného vykurovania a komín. Takže by išlo len o výmenu kotla bez 

významných stavebných úprav.  

Z vypočítaných hodnôt bolo vypracované zhodnotenie spôsobov vykurovania a ich 

vzájomné porovnanie. Rôzne spôsoby boli porovnané z hľadiska ročných nákladov, 

počiatočnej investície, doby návratnosti investícií a celkového komfortu pri obsluhe zariadenia. 

Z pohľadu nákladov na vykurovanie vychádza najlepšie automatický kotol na uhlie. Z hľadiska 

komfortu, za cenu vyšších prevádzkových ročných nákladov však vedie kondenzačný plynový 

kotol. V konečnom dôsledku je však rozhodnutie len na osobných preferenciách majiteľa 

objektu a teda to, či uprednostní šetrenie financií, alebo je jeho prioritou  komfort za väčšiu 

cenu.   
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

Skratka Popis 

CO2 Oxid uhličitý 

RD Rodinný dom 

NT Nízky tarif 

TČ Tepelné čerpadlo 

TUV Teplá úžitková voda 

 

Symbol Veličina Jednotka 

Qr Výhrevnosť kJ.kg-1 

Qs Spalné teplo kJ.kg-1 

ℰ𝐻 Vykurovací faktor - 

𝑄𝐻 Energia pracovnej látky po stlačení J 

𝑄𝐾 Energia spotřebovaná kompresorom J 

Qv Spotreba energie na vykurovanie GJ/rok 

Qtuv Spotreba energie na ohrev GJ/rok 

Qc Celková spotreba energie GJ/rok 

Nc Cena plynu za vykurovanie a ohrev TUV € 

Nk Cena plynu za vykurovanie € 

Qz Tepelné straty objektu kW 

MUhlie Hmotnosť uhlia za sezónu kg 

ηUhlie Účinnosť kotla % 

HUhlie Výhrevnosť uhlia MJ/kg 

NUhlie Ročné náklady za uhlie € 

CUhlie Cena za kilogram uhlia €/kg 

TUhlie Doba návratnosti systému na uhlie rok 

PUhlie Počiatočná investícia do systému € 

MDrevo hmotnosť dreva za sezónu kg 

ηdrevo Účinnosť splyňovacieho kotla % 

Hdrevo Výhrevnosť dreva MJ/kg 

Ndrevo Ročné náklady za drevo € 

Cdrevo Cena za kilogram dreva €/kg 

Tdrevo Doba návratnosti systému na drevo rok 

Pdrevo Počiatočná investícia do systému € 
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