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ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných  

v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je 

rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. V praktické části se poté navrhují 

a vyhodnocují moţné alternativy pro zadaný rodinný dům.  

Klíčová slova 

 

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

ABSTRACT 

 
This bachelor’s thesis was created to apprise of heat sources used in family houses and 

to design a heat system for a specific house. The first chapter is informational and it describes 

advantages and disadvantages of individual systems. In the second chapter we design and 

evaluate each alternative for that house. 

Key words 

 

Heating, family house, boiler, heat pump, heat sources 
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ÚVOD 
Problematika vytápěcích systémů je velmi obsáhlá a zpravidla nevede k jednomu 

ideálnímu řešení. To, co působí jako vhodné řešení na papíře, často nemusí být optimální 

východisko pro konkrétní dům. Při návrhu se totiţ potýkáme s obrovským mnoţstvím kritérií, 

které je nutno zohlednit.  Před výběrem vhodného způsobu vytápění je vţdy důleţité 

zhodnotit počáteční poţadavky jako komfort vytápění, dostupnost a skladnost topiva, 

potřebný výkon systému, a především pořizovací cenu a finanční návratnost. [1]  

V minulosti se způsob vytápění vybíral převáţně podle dostupnosti konkrétního paliva. 

V dnešní době se však stále častěji klade velký důraz na kombinované systémy (například 

kotel spolu se solární panely) a také na palivovou univerzálnost kotlů, tedy schopnost 

vyuţívat různé druhy topiva. Díky neustálé technologické modernizaci není moţné vymezit 

jednoznačné rozdělení topných systémů, proto se podle různých zdrojů liší. Novodobým 

trendem je bezpochyby snaha o co nejekologičtější přístup s maximálním vyuţitím 

obnovitelných zdrojů a důrazem na účinnost systému. 

Z posledního sčítání lidu z roku 2011 můţeme vyčíst četnost jednotlivých zdrojů 

tepelné energie pro téměř 3,6 milionů domácností: [2] 

 38,8 % bytů je vytápěno zemním plynem: 

 37,3 % bytů je vytápěno pomocí centralizovaného zásobování teplem (CZT) ze 

středních a velkých zdrojů; 

 9,2 % bytů je vytápěno uhlím – to reprezentuje cca 336 000 domácností; 

 7,8 % bytů je vytápěno palivem na bázi dřeva – to reprezentuje cca 

285 000 domácností; 

 7 % bytů je vytápěno elektřinou  

Cílem této bakalářské práce je seznámení s procesem výběru zdroje tepla pro domovní 

vytápění. V první části jde o získání přehledu o různých moţnostech vytápění. Zde jsou 

uvedeny hlavní výhody a nevýhody jednotlivých systémů a druhů paliv. V praktické části se 

poté řeší návrh zdroje tepla pro konkrétní dům s ohledem na finance, ekologii a komfort.  
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1 Kotle 
Nejčastější způsob vytápění tvoří uţ dlouhá léta kotle, kterých je v současné době 

nepřeberné mnoţství. Firmy se předhánějí v nejmodernějších technologiích, které slibují vyšší 

účinnost, pohodlnější obsluhu, či větší šetrnost k ţivotnímu prostředí.  

Právě na ekologickou stránku vytápění se klade stále vyšší zřetel a regulační poţadavky 

jsou kaţdým rokem přísnější. Česká republika tímto chce lidi motivovat k přestupu na 

ekologičtější řešení. V posledních letech mohou obyvatelé ČR zaţádat o tzv. kotlíkové dotace. 

Ta nabízí finanční podporu pro lidi, kteří mají zájem o přechod na modernější způsob 

vytápění. Avšak výběr takového zařízení je díky široké škále výrobků značně obtíţný a často 

vyţaduje názor odborníka. Velmi důleţitý je také zákon o ochraně ovzduší, který zakazuje 

prodej a pouţívání kotlů se starší (ekologicky nevyhovující) technologií. Technologickou 

vyspělost kotle udává jeho emisní třída na stupnici od 1 (nejméně vyhovující) po 5 (nejvíce 

vyhovující). [3] 

Kotlem nazýváme zařízení, v němţ se spalováním paliva (plynného, kapalného, či 

tuhého) převádí tepelná energii do teplonosného média, které ji dále rozvádí do příslušných 

topných těles, jako jsou radiátory centrálního vytápění. V případě radiátorů se jako teplonosné 

médium nejčastěji vyuţívá voda. Kotle se často vyuţívají i k ohřevu vody pro domácnost. 

Takové systémy nazýváme kombinované kotle a dělíme je na kotle s vnitřním nebo vnějším 

ohřevem vody.  [4]  

 

Obr. 1: Schéma závěsného plynového kotle [5] 

V rodinných domech a bytových objektech se nejčastěji vyuţívá menších kotlů 

s výkonem do 50 aţ 70 kW, které spalují tuhá, kapalná, nebo plynná paliva s účinností okolo 

90 %. Tyto relativně malé a lehké kotle se z hlediska konstrukčního provedení dělí na: 
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Nástěnné – můţeme je osadit na libovolnou vhodnou stěnu v kterékoliv místnosti, např. 

i do kuchyňské linky. Výhodou je kromě kompaktní velikosti a okamţitého dodání tepla také 

způsob odvodu spalin, který je řešen jednoduchým vývodem skrz zeď, není tedy potřeba 

komínu. Pro tento způsob se vyuţívá výhradně plynných paliv. 

Stacionární – umístěné ve vyhrazené místnosti (kotelně), odkud dochází k rozvodu na 

poţadovaná místa. Odvod spalin probíhá pomocí komínového tělesa. 

 

Obr. 2: Způsoby vyvedení spalin u nástěnných kotlů [6] 

 

1.1 Kotle na tuhá paliva 

Tento způsob vytápění má v České republice nejdelší tradici a v dnešní době ho aktivně 

vyuţívá bezmála 500 tisíc (podle některých zdrojů dokonce přes 600 tisíc) domácností. Stále 

vzrůstající zájem o kotle na ekologická tuhá paliva můţeme připsat několika faktorům: 

vzrůstající ceně plynných paliv, rozmanitému výběru kotlů, relativně nízké pořizovací ceně  

a zejména ekologickému trendu, který v posledních letech představuje nedílnou součást 

moderního vytápění.  

Z ekologického hlediska se tuhá paliva dělí na obnovitelné (biomasa) a neobnovitelné 

(fosilní). Mezi nejpouţívanější tuhá obnovitelná paliva patří dřevo, brikety, pelety, či třískové 

dřevo. Pod fosilními palivy si můţeme představit různé druhy uhlí a koksu. Nejdůleţitější 

vlastností paliv je výhřevnost neboli mnoţství energie, které můţeme získat z jednotky paliva. 

Obecně se tedy snaţíme dosáhnout nejvhodnější kombinace výhřevnosti a ceny, s ohledem na 

účinnost topného zařízení. 
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1.1.1 Kusové dřevo  

Dřevo je, a vţdy bylo, jednou z nejdůleţitějších surovin pro vytápění. Dostupnost  

a přijatelná cena dělají ze dřeva ideální palivo pro mnoho domácností po celé ČR. Ovšem  

s nastupující topnou sezónou jeho cena rapidně roste a ve většině případů je k dostání pouze 

mokré – surové dřevo. Avšak takové dřevo není vhodné k topení, kvůli jeho vysoké vlhkosti.  

Obsaţená vlhkost zapříčiňuje nedokonalé spalování a tvorbu sazí, které zanášejí topný 

systém a zvyšují tak náročnost na údrţbu a tím i sniţují jeho ţivotnost. V praxi se objevují 

dva druhy vlhkostí:  

Dřevařská – která se určí jako poměr mnoţství vody ve vzorku k hmotnosti suchého vzorku 

dřeva 

           
                                                  

                       
   Rov.1 

 

Energetická – která se stanoví jako poměr mnoţství vody ve vzorku vzhledem k hmotnosti 

vlhkého vzorku dřeva. 

             
                                                  

                       
  Rov.2 

 

Obecně je pro nás vţdy důleţitá hodnota energetické vlhkosti. Pro představu čerstvě 

pokácené dřevo má energetickou vlhkost 40-50 % a dřevo vhodné k vytápění by mělo 

dosahovat energetické vlhkosti pod 20 %. K dosaţení takové hodnoty většinou stačí dřevo 

nechat vyschnout pod přístřeškem po dobu aspoň 2 let.  

Výhřevnost u dřeva je nepřímo úměrná mnoţství vody ve vzorku. Pro surové dřevo  

(50 % vody) se jedná o hodnotu okolo 7,3 MJ/kg, pro dřevo s 20 % vody je to přibliţně  

13,1 MJ/kg a ideálně suché dřevo dosahuje výhřevnosti aţ 17 MJ/kg. Z ekonomického 

hlediska je dřevo oproti plynu a elektřině velmi levné, ale ve srovnání s hnědým uhlím se 

jedná pouze o velmi malou úsporu. [7] [8] 

 

Obr. 3: Kusové dřevo [9] 
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1.1.2 Brikety 

Brikety představují v dnešní době velmi oblíbenou alternativu kusového dřeva. Vyrábí 

se sušením a následným lisováním nevyuţitých dřevních nebo rostlinných zbytků. Tím 

vznikají ideální vlastnosti pro palivo – vysoká výhřevnost a hustota (aţ 1200 kg/m
3
), která 

zajišťuje stále nízkou vlhkost a dobrou skladnost. Velkou výhodou je moţnost spalování 

briket v jakémkoli kotli na dřevo, pro maximální účinnost se doporučuje vyuţívat 

zplyňovacích kotlů a kotlů na dřevoplyn. V české republice je v současné době, i přes 

nadměrné zalesnění, nedostatek lokálních výrobců briket. V tomto odvětví jsme nesoběstační 

a musíme značné mnoţství briket importovat ze zahraničí. Důvodem je přechod velkých 

výrobců na atraktivnější pelety. 

Kvalita briket závisí na jejich výhřevnosti, která dosahuje u dřevních briket  

17-20 MJ/kg a pro slaměné brikety přibliţně 12-16 MJ/kg. Ceny briket se během roků 

výrazně liší a během topné sezóny mohou díky vysoké poptávce vzrůst aţ o 40 %. [10] [11] 

[12]  

 

Obr. 4: Válcové brikety [13] 

1.1.3 Pelety 

Technologická výroba je v podstatě totoţná s výrobou briket, rozdíl je však ve velikosti. 

Oproti briketám, které dosahují délky 25 cm, pelety zpravidla nejsou delší neţ 25 mm  

o průměru do 8 mm. Díky přirozeně vysoké výhřevnosti není při výrobě potřeba aditiv  

a vyuţívá se téměř jen škrobu, coby pojiva. Kotle na pelety jsou zpravidla automatizované. 

Podle generálního ředitele firmy Walder, jednoho z největších českých výrobců  

a distributorů pelet, si Česká republika získala na Evropském trhu status peletové velmoci. 

Téměř dvě třetiny celkové výroby jsou exportovány do zahraničí. V drtivé většině případů od 

nás pelety putují do Itálie, kde je roční nedostatek aţ 6 milionů tun.  

Trh s peletami dlouhodobě stabilně roste a mluví se o nich jako o nejrychleji se 

rozšiřujícím zdroji vytápění na světě. V ČR tento byznys v posledních letech dokázal z velké 

části nahradit výrobu briket. V současné době se na našem území nachází okolo 20 továren na 

pelety, přičemţ v budoucnosti se počítá s výstavbou minimálně dalších pěti. Nachází se  

u nás dokonce největší továrna na pelety na světě – pila Mayr-Meinhof Holz v Paskově. 
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V roce 2017 se na našem území vyuţívalo bezmála 27 000 peletových kotlů s výkonem 

do 50 kW. Na trhu je k dostání přes 120 modelů různých velikostí a výkonů. Důvodem 

nepříliš lichotivé oblíbenosti pelet je bezesporu pořizovací cena. Oproti zemnímu plynu je 

sice provozní spotřeba zhruba o 30 % levnější, vzhledem k rozdílu pořizovací ceny je při 

výměně za peletovač návratnost v nedohlednu. 

Pelety se prodávají v pytlích, na paletách, nebo je distributor rozváţí cisternami aţ do 

domu. Aţ na občasné doplnění peletového sila je tedy provoz velmi komfortní, efektivní  

a vyţaduje pouze občasnou údrţbu. Cena se pohybuje okolo 5000–6000 Kč/t. Na peletovače 

se v České republice vztahuje nejvyšší moţná dotace – aţ 127 500 Kč (nebo max. 80 % 

z celkové ceny). 

Podle suroviny, ze které jsou vyráběny, rozlišujeme několik druhů pelet s různými 

výhřevnostmi: [11] [14] 

 Dřevěné pelety > 15 000-18 000 kJ/kg  - nejkvalitnější jsou smrkové pelety 

 Slámové pelety > 14 000-17 000 kJ/kg 

 Slámové pelety z olejnin > 18 000-19 000 kJ/kg 

 Kukuřičné pelety > 14 000-17 000 kJ/kg  

 

Obr. 5: Dřevěné pelety [15] 

1.1.4 Dřevní štěpka 

Jedná se o 2-4 cm dlouhé třísky, nebo hoblinky, vzniklé jako odpad v dřevním 

průmyslu. Vzhledem k tomu, ţe se následně nemusí nijak upravovat, jde o nejlevnější 

dostupnou variantu. Díky malému objemu třísek také nemusí schnout zdaleka tak dlouho, 

jako kusové dřevo. V neposlední řadě je výhodou moţnost pouţití plně automatizovaného 

kotle. Výhřevnost se pohybuje okolo 14-17 MJ/kg. [11] [16] 
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Obr. 6: Sušená dřevěná štěpka [16] 

1.1.5 Uhlí a koks 

Stále hojně rozšířeným způsobem vytápění je pomocí kotlů na uhlí a koks. I přesto, ţe 

se jedná o neobnovitelné zdroje energie, můţeme je do určité míry zařadit do ekologické sféry 

zdrojů tepla. Moderní kotle s automatickým chodem mohou samostatně regulovat výkon 

podle potřeby, a tím sníţit spotřebu paliva na minimum. Oproti ručnímu přikládání navíc 

nedochází k „vyhasnutí“. Nejen díky tomu dosahují aţ o 30 % vyšší účinnosti. V současné 

době jsou oblíbenou alternativou kombinované kotle na uhlí a biomasu.  

Provoz automatického kotle je nesrovnatelně komfortnější. Velkou násypnou šachtu je 

nutné doplňovat jen jednou za 3 dny a mimo sezónu stačí i jednou za týden. Většina 

automatických kotlů na tuhá paliva splňuje emisní třídu 3, takţe do budoucna odpadá starost 

ze sankcí. 

Přibliţná výhřevnost pro jednotlivé druhy uhlí: 

 Hnědé uhlí – 18 MJ/kg 

 Černé uhlí – 23,1 MJ/kg 

 Koks – 27,5 MJ/kg 

Z ekonomického hlediska je hnědé uhlí nejlevnější a vzhledem k výhřevnosti se 

teoreticky finančně vyplatí nejvíce. Černé uhlí je aţ o polovinu draţší, a koks více neţ 

dvojnásobně.  [17] [18] 

 

Obr. 6: Litinový kotel na uhlí [19] 
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1.2 Elektrokotle 

Elektrokotle v domácnostech slouţí k vytápění pomocí topného média a jeho 

následnému rozvodu do topných jednotek. Hlavní částí kaţdého elektrokotle je spirála 

z materiálu o vysokém elektrickém odporu. Jakmile začne spirálou protékat elektrický proud, 

začne vlivem tohoto odporu vznikat teplo. Konkrétně se vyuţívá dvou druhů elektrokotlů: 

Přímotopné elektrokotle – u kterých je voda ohřívána spirálou a dále rozváděna topným 

systémem 

Elektrokotle s akumulací tepla – tyto kotle obsahují tzv. akumulační nádrţ, která 

umoţňuje ohřívat vodu v době nízkého tarifu ceny elektřiny 

Obecně se elektrokotle vyplatí pořídit do malých domů a bytů, nebo moderních 

nízkoenergetických staveb s nízkou tepelnou ztrátou. Zpravidla můţeme říct, ţe čím niţší 

spotřebu má vytápěný dům, tím víc se vyplatí elektrokotel. Nespornou výhodou elektrokotle 

je jeho nízká pořizovací cena, schopnost téměř dokonalé regulace, dlouhá ţivotnost, komfort 

vytápění, bezhlučnost a velmi vysoká účinnost. Kvůli vysoké energetické náročnosti musí 

pořízení elektrokotle schválit firma dodávající elektřinu. [20] [21] [22] 

 

 

Obr. 7: Elektrokotel s akumulační nádrží [23] 
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1.3 Kotle na plynná paliva 

Jedná se o velmi oblíbenou a poměrně levnou alternativu. Převáţnou část tvoří kotle na 

zemní plyn o přetlaku 1,8-2,1 kPa. Jedná se o nízkotlaký zemní plyn s výhřevností cca  

35,6 MJ/m
3
.
 

Rozeznáváme kotle komínové s otevřeným spalovacím procesem a kotle tzv. turbo 

s uzavřeným spalovacím procesem. Tento typ v současné době z důvodu bezpečnosti 

převládá. Základním současným poţadavek je na kondenzační spalovací proces. Kondenzační 

kotle pracují převáţně v nízkoteplotním reţimu. Zde se vyuţitelnost paliva můţe blíţit 115 %. 

Zatímco účinnost běţných kotlů se pohybuje dle konkrétního typu okolo 90 %. Výhoda 

kondenzačních zařízení spočívá ve vestavěném ekonomizéru, který vyuţívá samotných spalin, 

které jsou u klasického plynového kotle nevyuţity. U kondenzačních systémů dochází 

k podchlazení spalin pod rosný bod, čímţ dochází ke změně skupenství a uvolnění tepla. 

Tímto způsobem dochází ke zvýšení účinnosti celého zařízení. [24] 

Tyto kotle se vyskytují převáţně v nástěnném provedení. Odvod spalin a přívod 

spalovacího vzduchu je řešen systémově dle typu zařízení. Nejčastěji se v rodinných domech 

vyskytují kotle o výkonu do 50 kW, pro které platí méně přísné předpisy pro umístění  

a obsluhu.  

Navzdory vyuţívání fosilních paliv se jedná o velmi ekologické řešení, právě díky 

vysoké účinnosti a schopnosti seberegulace. Nevýhodou je vyšší počáteční cena, která se 

postupně vrací úsporným provozem. Podle zdrojů firmy TZB v druhém kole kotlíkových 

dotací ţádali obyvatelé ČR nejčastěji o dotace na tepelná čerpadla. Na druhém místě se těsně 

umístily právě kotle na plyn. Tyto hodnoty se velmi liší v jednotlivých krajích. Konkrétně 

v Olomouckém kraji jsou plynové kotle na prvním místě. 

 

Obr. 8: Schéma kondenzačního plynového kotle [25] 
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1.4 Krby a kamna 

Přesto, ţe se tato tepelná zařízení řadí převáţně do lokálního vytápění, představují krby 

a kamna velmi oblíbené zdroje tepla pro domovní vytápění. Z estetického hlediska navozuje 

oheň příjemnou atmosféru. S ohledem na způsob vzniku tepla rozlišujeme krby na tuhá, nebo 

plynná paliva. Zvláštní kategorií jsou elektrické krby, které vytváří pouhou imitaci plamene. 

Hlavní částí krbu je krbová vloţka, ve které probíhá samotné hoření. Ta je vyrobena ze 

ţáruvzdorného materiálu, většinou šedé litiny, coţ zapříčiňuje vysokou hmotnost. Při výběru 

krbu by se měla, mimo jiné vlastnosti, zohlednit právě i hmotnost celého kotle. Lehčí kotel 

často znamená i méně kvalitní. Středně velký kotel by pro představu měl váţit aspoň 100 kg. 

[26] 

Důleţitý je výběr vhodného výkonu, který se odvíjí od velikosti vytápěného prostoru. 

Kamna s nedostačujícím výkonem se přetápí, přičemţ dochází k silnému a dlouhodobému 

tepelnému zatěţování konstrukce a tím zkracování ţivotnosti. Naopak u předimenzovaných 

kamen dochází ke špinění skla, dehtování, nebo přetápění místnosti. Z praxe se uvádí, ţe 

vhodně zvolená kamna by v rodinných domech a bytech měla pracovat na 60 % svého 

maximálního výkonu. 

Součástí krbu můţe být jednotka zvaná výměník. Jedná se o soustavu měděných trubek, 

situovaných nad vloţkou, ve kterých dochází k ohřevu vody, která se poté rozvádí do 

radiátorů. Tímto způsobem můţeme vyuţívat krb jako centrální zdroj vytápění. [27] 

 

 

Obr. 9: Teplovodní krbové vložky [28] 
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1.5 Solární jednotky 

S nástupem nízkoenergetických domů a nejnovějšími technologiemi zateplování 

nachází solární systémy stále větší uplatnění. Tyto systémy mohou přispívat k ohřevu teplé 

vody a vytápění (tzv. solární kombinované soustavy), zpravidla však netvoří hlavní zdroj 

energie. 

Rozeznáváme fototermické a fotovoltaické systémy. Jak uţ název naznačuje, první 

zařízení je schopno přeměnit solární energii na teplo. Jedná se o vcelku jednoduchý systém 

trubek s vodou, které jsou vyhřívány slunečním zářením. V druhém případě dochází 

k přeměně sluneční energie na elektrickou energii pomocí tzv. fotovoltaického jevu. Systém 

je nutno volit dle konkrétní situace, poţadavků a moţnosti vyuţití. 

Pro efektivní vyuţití solárních jednotek můţeme mluvit o těchto základních 

předpokladech: 

 Dostačující tepelná izolace 

 Vhodné technologické zapojení s ostatními zdroji tepla 

 Sklon solárních kolektorů 45-90° a jejich umístění na jiţní straně v nezastíněném 

prostoru. V praxi je známo, ţe orientace mírně na jihozápad je efektivnější neţ na 

jihovýchod. 

Solární systémy rozdělujeme na maloplošné (do 20 m
2
) a velkoplošné (nad 50 m

2
). 

V případě rodinného domu se setkáváme převáţně s maloplošnými systémy, které mohou 

ročně poskytnout 200 aţ 350 kWh/m
2
. Z hlediska konstrukce se vyrábí systémy se dvěma 

solárními zásobníky, nebo s centrálním solárním zásobníkem. 

Je nutné zdůraznit, ţe solární systémy nejsou závislé na venkovní teplotě. Jediný 

důleţitý faktor je mnoţství slunečního záření dopadající na panely. K největšímu nedostatku 

výkonu tedy nedochází v lednu a únoru, kdy jsou teploty nejniţší, nýbrţ v listopadu  

a prosinci. [29] 

 
Obr. 10: Schéma solárního kolektoru [30] 

 

 

 

Z hlediska získané energie udává 

firma JH SOLAR tyto údaje: 

 

 

Fotovoltaický panel: 1 kW = 6,5 m
2 

 

Fototermický panel: 1 kW = 2 m
2
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1.6 Tepelná čerpadla 

Stále více vyuţívaným zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou tepelná 

čerpadla. Jedná se o spolehlivý zdroj, který nevyţaduje průběţnou údrţbu. I přes to, ţe se 

často označují jako ekologické, je nutno vzít v potaz odkud se získává elektrická energie na 

jejich provoz. Velká část pochází z elektráren s nízkou účinností vyuţívající primárního 

paliva, nejčastěji uhlí. To se projevuje značně vyšším emisním faktorem pro elektřinu, neţ pro 

například zemní plyn. Z tohoto důvodu programy na podporu vyuţití obnovitelných zdrojů 

neumoţňují získat dotaci při přechodu z plynových kotlů na tepelná čerpadla. 

Tepelná čerpadla fungují na podobném principu jako ledničky. Pomocí změny 

skupenství tepelného média odebírají teplo z okolí v jednom místě, a naopak přivádí teplo do 

okolí v místě jiném. Základními komponenty jsou kompresor, výparník, expanzní ventil  

a kondenzátor. Celý cyklus začíná v elektricky poháněném kompresoru, který nasává  

a stlačuje médium z výparníku, čímţ ho zahřívá. Ohřáté médium poté proudí do 

kondenzátoru, kde dojde procesem kondenzace k odevzdání tepla do okolí. V případě 

tepelného čerpadla se tato část nachází uvnitř domu, u ledničky na její zadní straně. V další 

části prochází médium expanzním ventilem, kde dochází ke sníţení tlaku a teploty, a následně 

výparníkem, ve kterém při vypařování dochází k odebrání tepla z okolí. Nakonec prochází 

opět kompresorem a celý cyklus se opakuje. 

 

Obr. 11: Schéma obvodu tepelného čerpadla [34] 

Nejdůleţitějším parametrem tepelného čerpadla je sezónní topný faktor (SCOP), který 

vyjadřuje sezónní energetickou náročnost na základě standardizovaného výpočtu pro 

definované klimatické a provozní podmínky. Pro Evropu se vyuţívají tři klimatické oblasti, 

rozdělující se podle návrhové venkovní teploty a trvání otopné sezóny. Z praxe se častěji 

setkáváme s topným faktorem (COP), který se charakterizuje jako poměr topného výkonu ku 

elektrickému příkonu za ustálených provozních podmínek. Takové podmínky jsou však velmi 

vzdálené od reálných situací, proto se topný faktor uţívá jako orientační hodnota. [31]  
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Vytápění tepelným čerpadlem nevyţaduje ţádnou obsluhu, vytápění je tedy velmi 

komfortní. Navzdory nízkým provozním nákladům můţe být odrazující nákladná počáteční 

investice, která se vyšplhá do statisíců. Další problém nastává, pokud je teplota v okolí 

výparníku nedostatečně vysoká a cyklus za těchto podmínek nemůţe pracovat. Z tohoto 

důvodu se vyuţívá tzv. bivalentních zdrojů tepla. Ty fungují podobně jako elektrokotle, které 

plní funkci doplňkového zdroje výkonu pro TČ. 

Velmi atraktivní aspekt těchto zařízení je naprostá bezúdrţbovost a vysoká účinnost u 

nízkoteplotního vytápění. Kvůli jejich unikátnímu, ale nedokonalému způsobu získávání 

tepelné energie jsou schopny ohřívat vodu jen na teploty okolo 50°C. To můţe být 

v některých případech nedostačující a při poţadavku na vyšší teplotu dojde k nadměrnému 

vyuţití bivalentního zdroje a rapidně vzroste spotřeba elektřiny. I přes štědré dotace tvoří 

finance stále největší překáţku pro mnoho domácností. Při úspěšné ţádosti o dotaci je bohuţel 

stále nutné zprvu uhradit plnou cenu, a teprve poté, po doloţení potřebných faktur, vyplatí stát 

ţadateli část peněz zpět. [32] [33] 

1.6.1 Vzduch – voda 

Zdaleka nejčastější typ, který vyuţívá teploty okolního vzduchu. Vnitřní a vnější 

jednotky mohou být uloţeny kaţdá zvlášť, nebo pohromadě v jednom zařízení. Výhodou je 

malá velikost, snadná instalace a niţší cena. Hlavním nedostatek je nevyhovující výkon 

v extrémních mrazech. Z tohoto důvodu je systém tepelného čerpadla zpravidla vybaven 

bivalentním zdrojem – například elektrokotlem. Ten dodává energii v době, kdy tepelné 

čerpadlo nemá dostatečný výkon kvůli nízké teplotě okolí venkovní jednotky. Správný výběr 

kombinace čerpadla a elektrokotle a jeho vhodné nastavení má velký vliv na roční spotřebu 

vytápění. Často diskutovaným problémem těchto systémů bývá také nadměrná hlučnost. 

Z tohoto důvodu existují normy, podle kterých se měří hluk na nejbliţším okně příleţícího 

domu. 

 

Obr. 12: Schéma zapojení systému vzduch-voda [35] 
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1.6.2 Voda – voda  

Jedná se o nejdokonalejší způsob získávání tepla pomocí TČ. Celoročně dosahuje 

stabilně vhodných pracovních podmínek. Nalezení vhodného zdroje vody můţe být ale velmi 

obtíţné a nákladné.  

 

Obr. 13: Schéma zapojení systému voda-voda [36] 

1.6.3 Země – voda 

Vyuţívá se tepla získávaného z výměníku vsazeného hluboko do země. Tím se dosahuje 

stabilních pracovních podmínek po celý rok. Pro tyto zařízení se sloţitou instalací platí přísná 

kritéria výstavby. Rozlišujeme 2 základní typy konstrukce: 

Horizontální – cca 1,7 m pod zemí se umístí výměník o velké rozloze. Velikost závisí 

na poţadovaném výkonu a obsahu vody v zemi. Výkon se pohybuje v hodnotách od 10 W/m
2
 

aţ po 40 W/m
2
 v půdách s pohybem spodní vody. 

Vertikální – provádí se velmi hluboký vrt, do kterého se vsadí výměník. Hloubka vrtu 

opět velmi závisí na obsahu vody v zemi. Výkon čerpadla se pohybuje od 30 W/m (vrtu) 

v suché hornině, aţ po 100 W/m v horninách s velkým výskytem spodních vod. Na svislá TČ 

tohoto typu se také klade stavební poţadavek na rozestup jednotlivých TČ a jiných 

podzemních staveb (např. studny). 

 

Obr. 14: Schéma zapojení systému země-voda [37] 
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2 Návrh zdroje tepla pro rodinný dům 

2.1 Popis stavby 

Jedná se o nový atriový rodinný dům na okraji Olomouce. Samostatně stojící 

jednopatrová budova má tvar „U“ a disponuje plochou střechou. Součástí obytné jednotky je 

garáţ pro dvě auta a technická místnost o rozloze 7 m
2
. Ta můţe slouţit pro naše účely 

například jako kotelna. Podrobný popis budovy můţeme nalézt v příloze 1. 

2.2 Průkaz energetické náročnosti 

Pro kaţdý dům je vţdy nutné nechat vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy. 

Pomocí výpočtů v dokumentu nakonec dojdeme k energetické náročnosti budovy neboli kolik 

energie je potřeba dodat (za 1 rok). Tím je myšlena veškerá energie, ať uţ spotřebované 

svícením, topením, či větráním. 

Výstupem tohoto dokumentu je přiřazení příslušného energetického štítku. Ten 

představuje třídu energetické náročnosti a přiřazují se podle celkové dodané energie konkrétní 

budovy. Podle intervalu, do kterého spadá její hodnota, určíme odpovídající energetickou 

třídu. Ty značíme písmeny „A“ aţ „G“, neboli od nejlepšího po nejhorší. Černá šipka 

s vepsanou bílou hodnotou znázorňuje aktuální stav posuzované budovy, zatímco bílá šipka 

s nápisem „dop.“ ukazuje hodnotu, které by bylo moţné dosáhnout při splnění navrhovaných 

opatření. Tyto technologické doporučení se nacházejí přímo v průkazu energetické náročnosti 

budovy a stanovuje je autor dokumentu. Podle nejnovější legislativy musí novostavby 

dosahovat energetické třídy A, nebo B. 

V průkazu energetické náročnosti budovy jsou měrné hodnoty vztaţeny vţdy na 1 m
2 

energeticky vztaţné plochy. Tuto hodnotu můţeme najít v záhlaví dokumentu (viz. příloha 2). 

Vynásobením měrné hodnoty energeticky vztaţnou plochou získáme poţadovanou hodnotu 

pro celou budovu. Nutno dodat, ţe tato hodnota odpovídá typizovanému uţívání. V praxi 

vţdy záleţí na venkovních teplotách. Výsledné veličiny pro celou budovu se uvádějí 

v megawatthodinách (za rok), zatímco měrné hodnoty se značí v kilowatthodinách na metr 

čtverečný (za rok). 

1MWh = 1000 kWh 

Celková dodaná energie je nejdůleţitějším ukazatelem energetické náročnosti budovy. 

Jedná se vlastně o celkovou energii, která vstupuje do budovy ze všech zdrojů. Ať uţ se jedná 

o energii elektrickou, naměřenou na elektroměru při typizovaném uţívání, plyn, pelety, či 

cokoliv jiného. V případě pevných paliv mluvíme o mnoţství energie v palivu. 

Z ekologického hlediska vţdy zohledňujeme mnoţství neobnovitelné primární energie 

(dále jen NPE) vzhledem k celkové primární energii. NPE nám vyjadřuje přímý nebo nepřímý 

vliv budovy na ţivotní prostředí. Pokud například dodáváme do budovy 1 MWh elektřiny, 

pak spotřebujeme 3 MWh NPE. Důvodem je fakt, ţe elektrárny často vyuţívají neobnovitelné 

zdroje k tvorbě elektřiny, a navíc pracují s nízkou účinností. Pokud bychom v domácnosti 

vyuţívali solární energie, nedocházelo by k vyuţití ţádné NPE.  

Objemový faktor tvaru A/V – uvádí tvarovou kompaktnost budovy. Jedná se o poměr 

ploch, kterými uniká teplo, vzhledem k jejímu objemu. Při architektonickém návrhu se 

snaţíme o dosaţení co nejniţší hodnoty, která se v praxi pohybuje od 0,2 do 1,2. 
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2.3 Návrh systému 

Pro náš výpočet bude nejdůleţitější energie spotřebovaná k vytápění. Její hodnota 

nejvíce závisí na tepelné izolaci budovy neboli ztrátě prostupem a energii spotřebované 

větráním.  

Tab. 1: Základní charakteristiky budovy 

Parametr Jednotky Hodnota 

Objem budovy  

(s upravovaným vnitřním 

prostředím) 

[m
3
] 600,8 

Celková plocha obálky 

Budovy 
[m

2
] 561,6 

Objemový faktor tvaru 

budovy 
[m

2
/m

3
] 0,93 

Celková energeticky vztaţná 

plocha budovy 
[m

2
] 164,0 

Celková dodaná energie [MWh/rok] 21,835 

Energie spotřebovaná 

k vytápění (bez ohřevu vody) 
[MWh/rok] 16,29 

 

Z dostupných informací jsme pro návrh systému určili potřebný výkon zdroje okolo  

12 kW. Tento výkon je dimenzován pouze k vytápění, nikoliv k ohřevu teplé vody. Ten je 

v našem případě pro zjednodušení řešen samostatným systémem. Námi zvolený výkon 

pokryje poţadavky na vytápění i při extrémních mrazech. Při výběru vhodných zdrojů tepla 

jsme se řídili převáţně komfortem samotného vytápění, finanční náročností a ekologickou 

stránkou. [38] 

Při výpočtu ročních nákladů na topení nejprve energii spotřebovanou k vytápění 

podělíme účinností zařízení a výhřevností paliva. Tím získáme jeho přibliţné mnoţství. Tuto 

hodnotu následně vynásobíme jednotkovou cenou konkrétního paliva a dostaneme konečnou 

cenu za rok. 

      
    

   
            Rov.3 

   – roční náklady na palivo [Kč] 

   – jednotková cena daného paliva [Kč∙kg
-1

]; [Kč∙m
-3

]; [Kč∙kWh
-1

]  

     – roční spotřeba energie na vytápění [J]; [kWh]  

H – výhřevnost paliva [J∙kg
-1

]; [J∙m
-3

]  

η – účinnost zařízení [%] 
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2.3.1 Peletový kotel 

Kotel na biomasu se zprvu zdá být výhodná alternativa. Jedná se o ekologický účinný 

způsob vytápění s malou potřebou manuální regulace. Na pelety se také vztahuje vůbec 

největší nárok na dotaci (80 % z celkové ceny). Bohuţel v případě novostavby tato moţnost 

není. Z praxe se tato zařízení vyuţívají spíše na energeticky náročnější budovy, jelikoţ  

u menších staveb nejde o příliš ekonomicky výhodnou záleţitost. Důvodem je pořizovací cena 

kotle a nepříznivá je i cena samotných pelet, která ale v posledních letech stabilně klesá. Dále 

je třeba neopomenout stavební zákroky, spojené se zavedením takového zařízení. Největším 

zásahem je výstavba odvodu spalin a případně místa, kde budou uloţeny pelety. Jelikoţ je 

v námi vybraném domě pouze malá technická místnost, nádrţ na pelety musí být menších 

rozměrů. Pro tento případ je vhodná kompaktní nádrţ od firmy ATMOS o objemu 260 litrů, 

která pojme okolo 156 kg pelet. Nemůţeme zde hovořit o plně automatickém systému. Během 

topného období bude nutné několikrát zásobník doplnit, vyčistit spalovací komoru a vynést 

popel. 

 

Typ: ATMOS D14Pb 

Výkon: 4 – 14 kW 

Účinnost: až 90,3 % 

Cena: 73 568 Kč [39]   

Pelety: A2 6 mm 

Výhřevnost pelet: 17,22 MJ/kg  

Cena pelet: 4850 Kč/t [40] 

Roční náklady: 18 291 Kč 

 

   4  5  
     

           
= 18 291 Kč 

 

 

 
Obr. 15: ARMOS D14P [38] 
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2.3.2 Kondenzační plynový kotel 

Vytápění plynem v našem případě představuje jednu z logických moţností. Topení 

plynem je velmi komfortní a odpadá jakákoliv starost se sháněním paliva. Z ekologické 

stránky jsou plynné kotle přívětivé vzhledem k jejich velmi vysoké účinnosti. Díky tomu je 

v dnešní době moţné zaţádat také o dotaci, která sníţí jiţ tak atraktivní počáteční i provozní 

náklady. Tato dotace se bohuţel opět nevztahuje na novostavby. Na druhou stranu cena plynu, 

na rozdíl od elektřiny a kusového dřeva, dlouhodobě neroste. Pro náš konkrétní dům není ani 

velikost kotle ţádný problém. Díky technické místnosti můţeme v případě potřeby zvolit 

kromě nástěnné konstrukce i stacionární. 

 

Typ: PROTHERM GEPARD 12 MKO-A 

Výkon: 4 – 12,7 kW 

Účinnost: až 108,5 % 

Cena: 22 922 Kč [41] 

Výhřevnost zemního plynu: 33,5 MJ/m
3
 [42] 

Cena plynu: 13,90 Kč/m
3
  

Roční náklady: 22 427 Kč 

 

   13 9  
     

          
= 22 427 Kč 

 
Obr. 16: PROTHERM GEPARD 12 [40] 
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2.3.3 Elektrokotel 

Z hlediska instalace a komfortu vytápění se jedná o velmi zajímavé řešení. Elektrokotle 

se v praxi hojně vyuţívají u nízkoenergetických domů právě díky moţnosti okamţitého 

dodání energie při velmi vysoké účinnosti. Další nespornou výhodou je bezhlučnost a snadná 

obsluha s téměř dokonalou regulací výkonu. Hlavní nevýhodou je vyuţívání pouze elektřiny, 

která je velmi drahá a neekologická. Z tohoto důvodu také není moţné zaţádat o dotaci na 

elektrokotel. Smysluplným řešením by byla výstavba fotovoltaických panelů. Sníţili bychom 

spotřebu neobnovitelné primární energie a znatelně sníţili účet za elektřinu. Panely by byly 

orientovány na jih-jihozápad s instalovanou plochou 20 m
2
. Na FVE panely je moţné zaţádat 

aţ o 50% dotaci z ceny (Nová zelená úsporám). Jelikoţ se jedná pouze o doplňující zdroj 

energie, nebudeme s ním v našem prvotním návrhu počítat. Cena elektřiny se velmi liší, proto 

byla zvolena průměrná hodnota. 

 

Typ: Protherm Ray 12K 

Výkon: 2 – 12  kW 

Účinnost: 99,5 % 

Cena: 14 985 Kč [43] 

Cena elektřiny: 2,80 Kč/kWh 

Roční náklady: 45 841 Kč 

 

   2    
     

     
= 45 841 Kč 

 
Obr. 17: Protherm Ray 12K [27] 
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2.3.4 Tepelné čerpadlo 

Velmi pokrokovým řešením pro náš dům můţe být zavedení tepelného čerpadla. 

V našem případě posuzujeme poměrně malý pozemek, respektive nezastavěnou část 

pozemku. Nenachází se na něm ani ţádný zdroj vody. Vertikální čerpadla typu zem – voda 

nejsou příliš běţná a jejich výstavbu provází mnoho komplikací. Je také potřeba hydrologický 

posudek. Vhodné řešení se tedy zdá být tepelné čerpadlo typu vzduch – voda. Dostali jsme se 

tedy na poměrně levné řešení, co se tepelných čerpadel týče. I zde je ale potřeba adresovat 

moţné nedostatky. Kromě vysoké ceny se můţeme potýkat také s nedostatečným výkonem 

při velkých mrazech. Tato zařízení totiţ při dlouhodobě velmi nízkých teplotách nezvládají 

dodávat potřebný výkon pro vytápění domu. Bylo by tedy vhodné vybavit dům dodatečným 

zdrojem tepla. Tím by mohl být malý elektrokotel. Pro náš výpočet uvaţujeme, ţe bivalentní 

zdroj pracuje pouze v krajním případě, proto počítáme pouze s jeho počáteční cenou. 

Provozní cena bude velmi záleţet na okolních teplotách. 

 

Typ: Vaillant aroTHERM VWL 155/2 230 V 

Výkon: 14,6 kW 

Topný faktor: 3,55 

Příkon: 3,4 kW 

Min. Teplota vzduchu: -20°C 

Cena: 168 277 Kč [44] 

Cena elektřiny: 2,8 Kč/kWh 

Roční náklady: 13 415 Kč 

 

   2   
     

   
= 13 415 Kč 

 
Obr. 18: Vaillant aroTHERM VWL 155/2 [46] 

 

Typ: Protherm Ray 6K 

Výkon: 2 – 6 kW 

Účinnost: 99,5 % 

Cena: 13 064 Kč [45] 

 
Obr. 19: Protherm Ray 6K [47] 
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2.3.5 Vyhodnocení 

Tab. 2: Porovnání nákladů zdrojů tepla 

Zdroj tepla Cena 

[Kč] 

Roční náklady [Kč] Celková investice za 

15 let provozu [Kč] 

Kotel na pelety 73 568 18 291 366 244 

Elektrokotel 14 985 45 841 748 436 

Plynový kotel 22 922 22 427 381 754 

Tepelné čerpadlo 181 341 13 415 395 981 

 

 

Obr. 18: Graf pořizovací ceny jednotlivých zdrojů tepla 

 

Obr. 19: Graf ceny roční spotřeby jednotlivých zdrojů tepla 
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Obr. 20: Graf celkových nákladů za 15 let provozu 

 

Celý proces výběru vhodného vytápěcího systému jsme museli z důvodu názornosti 

zjednodušit. V reálné situaci je s tímto návrhem těsně spjat ohřev teplé vody. Ten tvoří 

značnou část celkové energie, kterou musí systém dodat. Tím vzroste námi poţadovaný 

výkon a spotřeba topiva, coţ má při konečném zhodnocení velký vliv. Ovšem ohřev teplé 

vody je z pohledu sloţitosti kapitola sama o sobě a ve výsledku by přispěla pouze k větším 

nepřesnostem. Z tohoto důvodu tato problematika není součástí této bakalářské práce.   

Z dostupných grafů je zřejmé, ţe elektrokotel se i přes nízkou počáteční investici 

nevyplatí v dlouhodobějším měřítku. Po 15 letech se celkové náklady spojené s jeho 

provozem vyšplhají na téměř dvojnásobek ostatních námi hodnocených alternativ. I přes 

velmi jednoduchou instalaci a dlouhodobě bezstarostný provoz bez nutnosti pravidelných 

revizí se elektrokotel jeví jako nejméně vhodný zdroj tepla. 

Na první pohled se finanční náklady na provoz ostatních zdrojů po 15 letech liší pouze 

minimálně. V tuto chvíli je tedy vhodné adresovat nezbytné náleţitosti spojené s konkrétními 

systémy. U moderního kotle na pelety je sice chod automatický, nicméně zdaleka není 

bezobsluţný. Kvůli velikosti technické místnosti jsme zvolili nádrţ na 156 kg pelet. Pokud 

jsme spočítali, ţe za topné období spotřebujeme téměř 4 tuny topiva, vytápění se najednou 

jeví velmi nekomfortní. S provozem je také spojená údrţba kotle a nutná je také výstavba 

vyhovujícího odvodu spalin. Vysoká pořizovací cena můţe být také odrazujícím faktorem. 
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Kondenzační plynový kotel nás naopak finančně příliš nezatíţí. Počáteční investice 

necelých 30 000 Kč a roční náklady na vytápění pod 23 000 Kč se mohou jevit jako vhodná 

střední cesta. Nicméně k provozu je nutné zřídit plynovou přípojku, vhodný odvod spalin  

a přívod spalovacího vzduchu. Častým problémem bývá také spolehlivost jednotlivých částí 

kondenzačních kotlů, které mohou po pár letech vyţadovat výměnu, která se vyšplhá to tisíců 

korun. Instalace takového zařízení celkově vyţaduje zásadní zásah do struktury budovy. 

Nicméně po vyšší počáteční investici se můţeme těšit z velmi ekologického, pohodlného  

a nepříliš drahého vytápění. 

Tepelné čerpadlo je, v případě nedosaţení dotací, velmi drahé, ale pokrokové řešení.  

Spolu s bivalentním zdrojem dosahuje tento systém dostatečných výkonů za jakýchkoliv 

klimatických podmínek a dlouhodobě představuje také alternativu kotlům, na které se 

neustále zpřísňují poţadavky na dosaţení ekologických norem. Při správném nastavení 

systému se jedná o naprosto bezobsluţné a velmi účinné vytápění, které nevyţaduje zásadní 

přestavbu domu. Kromě obstarávací ceny můţe být rozhodující také cena elektřiny. Nikdo  

v tuto chvíli neví, jestli bude v následujících letech stoupat, klesat, či stagnovat. V případě 

našeho systému se ovšem jedná o velmi malý odběr elektřiny, a tedy i prudký nárůst ceny by 

v dlouhodobém měřítku neměl zásadní vliv na návratnost.  

Z posuzovaných zdrojů se zdá být dlouhodobě nejvhodnější systém tepelného čerpadla. 

V tuto chvíli bohuţel neexistuje program, který nabízí dotace na tepelná čerpadla pro 

novostavby, počáteční investice je tedy sice obrovská, ale přesto se vyplatí. V následujících 

letech je moţné systém doplnit o fotovoltaické panely do 20 m
2
, na které se vztahuje výhodná 

dotace. V tomto případě bychom sníţili roční spotřebu na naprosté minimum a dosáhli tak 

moderního, komfortního a dlouhodobě nízkonákladového vytápění. 
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ZÁVĚR 
Cílem rešerše této bakalářské práce bylo seznámí se zdroji tepla vyuţívaných  

v rodinných domech. V této části se kladl důraz na rozšířený přehled o široké škále systémů, 

který je potřebný k porozumění pozdějšího návrhu. Pro jednotlivé zdroje byly uvedeny hlavní 

přednosti i případné nevýhody s ohledem na finance, ekologii a komfort. Z tohoto výběru byl 

vyřazen kotel na kapalná paliva, který se pro běţné rodinné vytápění vyuţívá pouze zřídka. 

Pro všechny námi zmíněné druhy paliv je řádně uvedená také přibliţná výhřevnost. V této 

části byla věnována pozornost také lokálním a přídavným zdrojům tepla jako jsou například 

krby nebo solární jednotky.  

Při návrhu systému pro konkrétní dům jsme pracovali s dodaným průkazem energetické 

náročnosti budovy, který představuje přílohu 2. Z tohoto dokumentu jsme získali potřebné 

hodnoty pro další výpočty. V těch jsme z důvodu názornosti vynechali energii potřebnou pro 

ohřev vody. Počítali jsme tedy pouze s energií dodané výhradně k vytápění a větrání. Z této 

hodnoty a velikosti obytné plochy byl pomocí tabulky zvolen potřebný výkon zdroje na  

12 kW. S tímto přibliţným výkonem byly poté vybrány čtyři konkrétní zdroje, které se pro 

náš případ jevily atraktivní. 

Pro kaţdý zdroj jsme uvedli jeho vhodnost pro daný dům, společně s technickými 

parametry zařízení, cenou zařízení, cenou a výhřevností paliva. Poté byl proveden výpočet 

ročních nákladů, ze kterého byly vytvořeny přehledné grafy. Na základě těchto výpočtů  

a znalostí došlo následně k vyhodnocení všech moţností spolu s návrhem na případné 

zdokonalení daného systému v následujících letech. 

Podle dostupných informací, a po zohlednění nákladů souvisejících s instalací, vyšlo 

tepelné čerpadlo jako nejvhodnější dlouhodobé řešení. Kondenzační plynový kotel se v našem 

případě jeví také značně výhodný. Konečný výběr bude tedy záviset převáţně na 

momentálních finančních prostředcích.  
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

CJ [Kč/kg], [Kč/m
3
], [Kč/KWh] jednotková cena paliva 

CR Kč roční náklady 

E J energie 

Evyt [kWh], [J] energie určená k vytápění 

H [J/kg], [J/m
3
] výhřevnost paliva 

Wdřevařská 1 dřevařská vlhkost 

Wenergetická 1 energetická vlhkost 

η [%] účinnost zařízení 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

1 Architektonický výkres rodinného domu 

2 Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

 

 

 


