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Úvod 
 

Poţadavky investorů na systémy vytápění rodinných domů jsou stále větší. V dnešní době 
se dbá nejen na malé investiční a provozní náklady, ale stále více i na uţivatelský komfort a 

malé dopady na ţivotní prostředí. Ekologicky šetrné zdroje tepla podporuje také stát 
dotačními programy. Tyto dotace jsou ovšem nenárokové a podmínky jejich získání se často 

mění.  
 

Na území České republiky mezi vyuţitelné ekologicky šetrné zdroje tepla patří především 
nízkoemisní kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, solární systémy na ohřev teplé vody a 

přitápění. Stále více se také uplatňuje rekuperace odpadního vzduchu, či jiné systémy, ale 
těmi se tato práce nezabývá. 

 
Cílem této bakalářské práce je stručné seznámení se základními ekologicky šetrnými 

způsoby vytápění, jejich přednostmi a nedostatky. Dále pak vyhodnocení provozu tepelného 
čerpadla v rodinném domě v letech 2004 aţ 2009 s ekonomickou bilancí a teoretickým 

návrhem vytápění vhodného pro realizaci v dnešních podmínkách. 
 

Problematika vytápění je v této práci hodnocena z pohledu konečného spotřebitele, 
investora rodinného domu. Cílem není posuzovat moţná řešení z hlediska dodané energie při 

výrobě a dopravě těchto zařízení, energetické bezpečnosti státu či jiných hledisek, která jsou 
pro investora těţko uchopitelná a svou komplikovaností přesahují rozsah této práce. 
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1. Tepelná energie prostředí, tepelná čerpadla 
 

S výjimkou geotermálních pramenů má prostředí kolem nás nízkou teplotu a tak 
nemůţeme jeho teplo vyuţít pro vytápění přímo. Toto nízkopotencionální teplo ale můţeme 

vyuţít pomocí tepelného čerpadla (TČ), které odebírá teplo prostředí o nízké teplotě (země, 
voda, vzduch) a dodává ho prostředí o teplotě vyšší (otopná soustava).  

 
 

1.1 Princip činnosti tepelného čerpadla 
 
Pracovní oběh TČ je zaloţen na změně skupenství pracovní látky (chladiva) z kapalného 

na plynné za nízkých teplot. Podle způsobu odsávání par z výparníku a zvýšení jejich tlaku na 
kondenzační se TČ dělí na kompresorová a absorpční [1]. 

Kompresorová TČ jsou nejběţnější. Svou funkcí a principem jsou podobná domácí 
chladničce. Rozdíl je v tom, zda okolí ohříváme a uzavřenou soustavu ochlazujeme 

(chladnička), nebo zda ochlazujeme okolí a ohříváme uzavřený prostor (rodinný dům). Z této 
podobnosti plyne moţnost některých TČ pracovat na reverzní chod jako klimatizační 

jednotka. Absorpční TČ se pro nízkou účinnost vyskytují zřídka a z hlediska vytápění 
rodinných domů nemají význam. 

 
Princip činnosti kompresorového TČ 

Do výparníku proudí za nízkého tlaku chladivo v kapalném stavu. Zde odebere zdroji tepla 
(země, voda, vzduch) potřebné výparné teplo a změní své skupenství na plynné. Zdroj tepla se 

tímto ochladí. Kompresor toto plynné chladivo nasaje a stlačí, čímţ se zvýší jeho tlak a 
teplota. V kondenzátoru předá chladivo své teplo teplonosné látce, která je pouţita pro 

vytápění (vzduch, voda topného systému). Tím dojde ke zkapalnění a uvolnění 
kondenzačního tepla. Seškrcením v expanzním ventilu dosáhneme původního nízkého tlaku a 

oběh se opakuje [6]. Princip činnosti tepelného čerpadla zobrazuje obr. 1.  
 

 
Obr. 1   Princip činnosti kompresorového tepelného čerpadla [1] 
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1.2 Topný faktor 
 

Topný faktor E [-] je jedním ze základních parametrů TČ. Udává mnoţství dodaného tepla 

Q [kWh] do topné soustavy na jednotku spotřebované elektrické energie E [kWh](1). 
 

E = Q / E  [-]  (1) 

 
Pohybuje se od 2 do 5. Pokud tedy TČ pro svůj pohon spotřebuje 1 kWh elektrické 

energie, pak do topné soustavy dodá 2 aţ 5 kWh tepelné energie.  
Při porovnávání hodnot topného faktoru konkrétních TČ je třeba dát pozor, za jakých 

provozních podmínek je tohoto faktoru dosaţeno. Topný faktor je velmi závislý na teplotě 
zdroje a na teplotě teplonosného média topné soustavy. Pro porovnání je nejlepší průměrný 

topný faktor za celou topnou sezonu v daných klimatických podmínkách. Jeho výpočet ale 
není standardizován a tak lze porovnávat jen produkty stejného výrobce. Někteří výrobci do 

příkonu TČ nepočítají oběhová čerpadla a ventilátory, coţ můţe mít na výsledný topný faktor 
vliv aţ 10%.  

Zdroj nízkopotencionálního tepla má mít co nejvyšší teplotu a dostatečnou vydatnost, aby 
zbytečně nedocházelo ke sníţení topného faktoru nebo k omezení provozu, např. zamrznutím 

zdrojové vody. Teplota topného systému má být co nejniţší. Se vzrůstající teplotou klesá 
topný faktor. Maximální pracovní teplota TČ na výstupu je cca 60 °C. Proto jsou vhodné 

nízkoteplotní topné soustavy jako podlahové či stěnové. Vliv provozních teplot na topný 
faktor některých TČ dokládá tab. 1 a tab. 2. (Pozn. První hodnota je teplota prostředí, ze 

kterého je teplo odebíráno, druhá hodnota je teplota teplonosného média topného systému.) 
 

Tab. 1   Vliv provozních teplot na TČ vzduch / voda [7] 

Tepelné 
čerpadlo 

Výkon při 
7 °C / 35 °C 

Topný faktor 

při 
7 °C / 35 °C 

Výkon při 
2 °C / 35 °C 

Topný faktor při 
2 °C / 35 °C 

Max. výstupní 
teplota 

IVT Air 50 5,9 4,1 4,8 3,5 65 °C 

IVT Air 70 7,6 3,6 6,5 3,1 65 °C 

IVT Air 90 8,8 3,8 7,5 3,3 65 °C 

 
Tab.2   Vliv provozních teplot na TČ země / voda [7] 

Tepelné čerpadlo 
Výkon při 

0 °C / 35 °C 

Topný faktor 

při 0 °C / 35 °C 

Výkon při 

0 °C / 50 °C 

Topný faktor 

při 0 °C / 50 °C 

Max. výstupní 

teplota 

IVT Greenline E6/C6 5,9 kW 4,5 5,4 kW 3,2 65 °C 

IVT Greenline E7/C7 7,3, kW 4,6 6,9 kW 3,3 65 °C 

IVT Greenline E9/C9 9,1 kW 4,6 8,4 kW 3,2 65 °C 

 
 

1.3 Pracovní režimy 
 
Potřeba tepla se během roku mění. Pokrytí celé potřeby tepla TČ by vyţadovalo instalaci 

většího výkonu a bylo by neekonomické. Proto se systémy navrhují s doplňkovým zdrojem 
tepla, který se pouţívá pouze několik nejchladnějších dnů v roce [1]. Většina tepelných 

čerpadel je vybavena přídavným elektrokotlem. Některá TČ jsou vybavena okruhem pro 
ohřev teplé uţitkové vody (TUV) nebo mají přímo integrovaný zásobník TUV. 

 



Bakalářská práce  Ekologické vytápění rodinného domu 

UPEI FSI VUT BRNO 2010  Luděk Kocman 
   

12 

 

Monovalentní provoz (obr.2) 

TČ pokrývá veškerou potřebu tepla pro vytápění. Vhodné pro nízkoenergetické domy 
s teplotou v topném systému do 55 °C. 

 
Alternativně bivalentní provoz (obr.3) 

Tepelné čerpadlo pokrývá veškerou potřebu tepla, dokud stačí jeho výkon, nebo potřebná 
teplota v topném systému nepřesáhne cca 55 °C. Vhodné pro topné systémy dimenzované na 

teplotu do 90°C. Pouţívá se zvláště při rekonstrukcích nebo u TČ ochlazujících okolní 
vzduch, která jsou schopna pracovat do teploty -20 °C. 

 
Paralelně bivalentní provoz (obr.4) 

TČ pracuje celou topnou sezonu. Druhý tepelný zdroj se připojí při určité teplotě. TČ 
slouţí jako předehřev a bivalentní zdroj jako dohřev. Systém je vhodný pro nízkoteplotní 

vytápění s teplotou do 55°C. 
 

Částečně paralelně bivalentní provoz (obr.5) 
TČ nepracuje po celou topnou sezonu, při největších mrazech je odstaveno. Před 

odstavením pracují oba zdroje zároveň a tepelné čerpadlo slouţí jako předehřev.  
 

 
Obr. 2   Monovalentní provoz TČ [6] 

 

 
Obr. 4   Paralelně bivalentní provoz TČ [6] 

 

 
Obr. 3   Alternativně bivalentní provoz [6] 

 

 
Obr. 5   Částečně paralelně bivalentní 

provoz TČ [6]

 

1.4 Systémy tepelných čerpadel 
 

Základní dělení tepelných čerpadel je podle druhu ochlazovaného a ohřívaného média. 
První slovo v názvu systému znamená zdroj tepla a druhé slovo médium, kterému se teplo 

předává. V rodinných domech se nejčastěji pouţívá teplovodní vytápění - systémy médium / 
voda, výjimečně teplovzdušné vytápění - systémy médium / vzduch. TČ s označením země / 
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voda pak ochlazuje půdu a ohřívá vodu topného systému. Volba zdroje má zásadní vliv na 

provozní i investiční náklady a realizovatelnost projektu. 
Ne všude je dostupná povrchová voda nebo dostatečně velký pozemek pro zemní kolektor. 

Vzduch je dostupný, ale jeho teplota je často příliš nízká a ventilátory zajišťující jeho obměnu 
na výparníku můţou způsobovat rušivý hluk. I přes své přednosti tak TČ nemusí být vţdy 

akceptovatelným řešením. 
 

 

1.5 Zdroje nízkopotencionálního tepla 
 

1.5.1 Vzduch  

Zdrojem tepla můţe být okolní (obr. 6) nebo odpadní (obr. 7) vzduch. Odpadní vzduch 

odváděný centrálním větracím systémem má vysokou teplotu, ale jeho mnoţství je 
nedostatečné. Proto je třeba pouţít i jiný zdroj tepla. Odpadní vzduch z průmyslové výroby 

nebo z chladírenských zařízení nemá při vytápění rodinných domů uplatnění. 
Výhodou vyuţití okolního vzduchu je jeho snadná dostupnost, menší investiční náklady a 

malá plocha výměníku. Výměník je zpravidla umístěn mimo budovu a nezabírá plochu větší 
neţ 1 m

2
.  

Nevýhodou je malá tepelná kapacita vzduchu a je tedy nutné přivádět jej na výměník velké 
mnoţství pomocí ventilátorů, coţ je vţdy zdrojem určitého hluku. Další nevýhodou je pak 

malý topný faktor způsobený nízkou teplotou vzduchu v době, kdy je spotřeba tepla nejvyšší. 
Při nízkých teplotách se na venkovním výměníku tvoří námraza, na jejíţ odtávání se 

spotřebovává další energie, coţ dále sniţuje výsledný topný faktor.  
 

 

 
Obr. 6   Tepelné čerpadlo vzduch/voda - 

vzduch se ochlazuje ve výměníku 
umístěném vně budovy [1] 

 
Obr. 7   Tepelné čerpadlo vzduch/voda - 

ochlazuje se vzduch odváděný větracím 
systémem [1] 

 
 

1.5.2 Povrchová voda 

Vyuţívá se tekoucí vody v řece či potoku nebo stojaté vody v rybníku (obr. 8). Tepelný 

výměník je umístěn na dně nebo zapuštěn do břehu. Systém musí být dimenzován tak, aby 
nedocházelo k zamrzání či přílišnému ochlazení, které by ohrozilo vodní ţivočichy. 

Výhodou takového řešení je trvale vysoký topný faktor. Nevýhodou je nutnost blízkosti 
dostatečného vodního zdroje, povolení správce toku či vodní nádrţe a moţné poškození 

výměníku při povodni, odbahnění rybníku apod. To dělá z povrchové vody řídce vyuţívaný 
zdroj tepla. 
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1.5.3 Podpovrchová voda 

Voda se čerpá ze sací studny a po ochlazení se vypouští do vsakovací studny (obr. 9). 
Výhodou je vysoká teplota zdroje a tedy vysoký topný faktor. Podmínkou pro realizaci je 

geologicky vhodné podloţí s vysokou propustností a dostatečně vydatný zdroj (pro běţný 
rodinný dům cca 15 aţ 20 l/min) [1]. Vhodných lokalit je proto málo. 

 

 
Obr. 8   Tepelné čerpadlo voda/voda - 

voda se ochlazuje ve výměníku umístěném 
na dně rybníka [1] 

 

 
Obr. 9   Tepelné čerpadlo voda/voda - 

ochlazuje se voda čerpaná ze sací studny, 
která se poté vypouští do vsakovací 

studny.[1]
1.5.4 Půda – plošný kolektor 

Teplo je odebíráno z půdy pomocí výměníku (obr 10). Ten tvoří polyetylenová hadice 
uloţená 1,2 aţ 2 m pod zemí, ve které proudí ekologicky šetrná nezámrzná kapalina. Výhodou 

je relativně vysoký průměrný topný faktor při nízkých investičních nákladech. Jde o nejlepší 
variantu z hlediska poměru ceny a výkonu. Nevýhodou je velká potřebná plocha pozemku 

(zhruba dvojnásobek podlahové plochy domu). Umístění zemního kolektoru omezuje vyuţití 
pozemku nad ním. Kvůli promrzaní zde nesmí stát stavby (skleník, bazén), nesmí zde být 

vzrostlé stromy (moţné poškození kolektoru), je zpomalen jarní rozvoj rostlin.  
 

1.5.5 Půda – hlubinný vrt 

Jde o rozšířený způsob, který vyuţívá teplo hornin z podloţí. Dostatečná hloubka vrtu je 

okolo 100 metrů. Při větším poţadovaném výkonu je moţnost provést vrtů víc. Výhodou je 
relativně vysoká a stálá teplota zdroje (0 aţ 8°C), tzn. vysoký průměrný topný faktor. 

Investiční náročnost je vyšší neţ u plošného kolektoru, ale nedochází k ţádnému omezení ve 
vyuţití pozemku. Nevýhodou pak je nutná stálost geologického podloţí a nenarušení 

hydrologických poměrů. Hlubinné vrty nelze provádět v oblastech s lázeňskými prameny. 
 

 
Obr. 10   Tepelné čerpadlo země/voda - 

voda se ochlazuje v půdním kolektoru [1] 

 
Obr. 11   Tepelné čerpadlo země/voda - 
voda se ochlazuje v hlubinném vrtu [1]
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2. Energie biomasy 
 

Biomasa je hmota organického původu, které vzniká díky působení slunečního záření a 
jeho přeměnou pomocí fotosyntézy. Celková bilance CO2  při jejím spalování je nulová, 

protoţe mnoţství vzniklé při spálení je spotřebováno při fotosyntéze rostlin (obr. 12). 
Z tohoto pohledu se jedná o obnovitelný a ekologicky šetrný zdroj energie. Biomasa 

pouţívaná pro energetické účely je buď cíleně pěstována, nebo jde o odpad ze zemědělské, 
potravinářské a lesní produkce. 

Pro vytápění rodinných domů má hlavní význam tzv. suchá biomasa. Jde zejména o dřevo, 
dřevní odpady, slámu apod. Mokrá biomasa (tekuté odpady, odpady ţivočišné produkce, 

kejda apod.) se vyuţívá k výrobě bioplynu. V rodinných domech nemá přímé uplatnění. 
Speciální biomasa (olejniny, škrobové a cukernaté plodiny) se pouţívá především k výrobě 

biopaliv. 
 

 
Obr 12   Koloběh CO2 v regeneračním cyklu v přírodě [8] 

 
 

2.1 Výroba tepla z biomasy 
 
Maximální vyuţití energetického potenciálu suché biomasy při spalování a výrobě tepla 

vyţaduje vhodné zařízení, jehoţ konstrukce a investiční náročnost závisí na tepelném výkonu, 
způsobu pouţívání, druhu pouţitých paliv a systému topeniště. 

Při teplotách nad 200 °C postupně dochází ke zplyňování a aţ 85 % hmoty se mění 
v hořlavé plynné sloţky, které se souhrnně označují jako dřevoplyn [1]. Při nevhodném 

uspořádání kotle část tohoto plynu nestihne prohořet a odchází kouřovodem, coţ sniţuje 
účinnost spalování, dochází k usazování sazí a kondenzaci dehtů. V topeništích pro spalování 

biomasy proto nestačí přívod vzduchu pod rošt, ale musí být do hořících plynů zaváděn i 
sekundární vzduch. 
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Pokud se dřevoplyn uvolňuje za přístupu vzduchu a hoří, jedná se o prosté spalování. 

Pokud se tak děje bez přístupu vzduch, jde o zplyňování a vzniklý plyn se odvádí a spaluje 
v jiné části kotle.  

 
 

2.2 Zařízení spalující biomasu 
 
Kotle na spalování biomasy bývají konstruovány na teplotu vratné vody 65°C, aby v kotli 

nedocházelo k nízkoteplotní korozi. Mají špatnou moţnost regulace výkonu bez výrazného 
sníţení účinnosti a zvýšení škodlivin v kouři. Proto je vhodné je instalovat s akumulační 

nádrţí, která zajistí optimální chod kotle a zvýší komfort topení. Při topení pevnými palivy 
jsou obecně zvýšené nároky na skladovací prostory a obsluhu kotle. Účinnost těchto kotlů je 

značně závislá na kvalitě paliva (především vlhkosti) a na způsobu obsluhy.  
 

2.2.1 Prohořívací kotle 

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, případně dřevních briket na principu prostého 

spalování. Výhodou je konstrukční jednoduchost a relativní nenáročnost na kvalitu 
spalovaného dřeva. Nevýhodou pak je, ţe hoří téměř všechno palivo zároveň, nedochází 

k dokonalému zplyňování a tak je jejich účinnost asi 70 aţ 80 %, coţ je asi o 10 % méně neţ 
u zplyňovacích kotlů [9]. Nároky na obsluhu jsou poměrně vysoké, je třeba přikládat 

několikrát za den. 
 

2.2.2 Zplyňovací kotle 

Obecně jsou nazývány téţ kotle na dřevoplyn. Pracují na principu generátorového 

zplyňování, kdy je vzniklý plyn spalován odděleně. Mohou být konstruovány na dřevo, 
dřevěné brikety nebo i hnědé uhlí, ve kterém bývá obsah plynných látek aţ 45 %. Konstrukce 

kotlů se liší podle pouţívaného paliva. Jejich účinnost je asi 80 aţ 90 %. Pro vyuţití všech 
předností je třeba pouţívat dostatečně proschlé palivo. Při správných provozních podmínkách 

umoţňují téměř dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací [9]. Zplyňovací kotle 
jsou povaţovány za ekologicky šetrný zdroj tepla a na jejich pořízení jsou poskytovány dotace 

z fondů Ministerstva ţivotního prostředí. 
 

2.2.3 Kotle na pelety 

Jedná se o automatické kotle s kvalitním spalováním dřevěných pelet. Vedle kotle nebo ve 

vedlejší místnosti bývá zásobník na pelety o libovolné velikosti, ze kterého se pomocí 
šnekového dopravníku zcela automaticky transportuje palivo do kotle. Hořák kotle také 

funguje automaticky a dle potřeby se sám zapaluje topným tělískem. Nároky na obsluhu jsou 
nízké. Doplňování pelet, vybírání popela a čištění hořáku se provádí jednou za 1 aţ 30 dní 

podle velikosti zásobníku a kvality pelet. Některé kotle lze vybavit i automatickým 
odpopelňováním. Účinnost se pohybuje od 85 do 93 % [9]. Automatické kotle na pelety mají 

nízké emise a vyuţívají lokální obnovitelný zdroj energie, proto je na jejich pořízení 
poskytována dotace z fondů Ministerstva ţivotního prostředí. 

 
2.2.4 Interiérové krby a kamna 

V rodinných domech se pouţívají pouze jako doplňkový zdroj tepla a instalují se 
především kvůli estetice interiéru. Mohou být teplovzdušné nebo připojené na teplovodní 

systém ústředního vytápění, ale nutnost častého přikládání přímo z obytných místností 
nevyhovuje dnešním nárokům na bydlení. Bývají konstruovány na dřevo a dřevěné brikety. 

Účinnost se pohybuje od 55 do 75 %. 
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2.3 Druhy paliv 
 

Pro vytápění rodinných domů je z biomasy nejvhodnější dřevo, dřevěné brikety a pelety. 
Jednotlivé formy se liší nároky na spalující zařízení, skladovací prostory, obsluhu i cenu 

paliva. 
 

2.3.1 Brikety 

Brikety se vyrábí ze dřevin nebo bylin, případně povolených biologických přísad (škrob, 

melasa) [1]. Přísady se pouţívají pro větší pevnost a soudrţnost. Za působení vysokého tlaku 
se stlačí do poţadovaného tvaru hranolu nebo válce o průměru 4 aţ 10 cm a délky do 30 cm. 

Dřevěné brikety mají vlhkost 6 aţ 12 %. Pouţívají se v malých topeništích s ručním 
přikládáním. 

 
2.3.2 Dřevní pelety 

Dřevní hmota s obsahem vody 6 aţ 12 %, která je slisována do tvaru válečků o průměru 6 
aţ 20 mm dlouhých 10 aţ 50 mm [10]. Díky dobrým sypkým a skladovacím vlastnostem jsou 

určeny pro automatické kotle. Kvalitní pelety jsou z měkkého dřeva bez kůry a bez pojiv (tzv. 
bílé pelety). Při pouţití pojiv nebo pelet z tvrdého dřeva nebo dřeva s kůrou je třeba počítat 

s větší popelnatostí a častějším čištěním hořáku. Stejné a větší problémy nastávají při topení 
peletami ze slámy, biologických odpadů jako je makovina, odpady z obilí apod. Nedřevěné 

pelety mají vysoký obsah chlóru a dusíku, čímţ prudce zkracují ţivotnost kotle a komína [9]. 
 

2.3.3 Dřevo polenové 

Jedná se o upravené (naštípané) dřevo určené pro topení v kotlích na dřevo a v krbech, 

nebo jde o dřevo vytěţené vlastními silami z probírky lesa a po těţbě. Často má vysokou 
vlhkost aţ 60 % a je potřeba ho nechat vyschnout. V případě měkkého dřeva minimálně jeden 

rok, u tvrdého dřeva alespoň dva roky volně na vzduchu pod střechou, coţ vyţaduje značné 
nároky na skladovací prostory. 

 
 

2.4 Vliv vlhkosti na výhřevnost 
 

Výhřevnost měkkého a tvrdého dřeva se příliš neliší. Rozdíl je pouze v hustotě. Dřevo má 
také podobnou výhřevnost jako hnědé uhlí, ale značně u něj kolísá s vlhkostí. U čerstvě 

vytěţeného dřeva vlhkost dosahuje aţ 60 %. Dřevo dobře vyschlé na vzduchu má vlhkost asi 
15 %, ale díky hydroskopickým vlastnostem je hodnota závislá na počasí a způsobu 

skladování. Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost je znázorněn v tab. 3. 
 

Tab. 3   Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost [10] 

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

Polena 

(měkké dřevo) 

0 

10 
20 

30 

40 
50 

18,56 

16,40 
14,28 

12,18 

10,10 
8,10 
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3. Solární systémy 
 

Solární systémy se uplatňují stále častěji, protoţe produkují nulové emise a mají malé 
náklady na provoz. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a ekologická zátěţ vznikající při 

výrobě, coţ se týká především fotovoltaických článků. Další nevýhodou je různá intenzita 
slunečního záření během roku. Pro vytápění rodinných domů se uplatňují fototermické 

články, které mění sluneční záření rovnou na teplo.  
 

 

3.1 Využitelnost slunečního záření 
 

Mnoţství energie, které dopadá na Zemi prostřednictvím slunečního záření je z lidského 
pohledu nekonečně velké. Tato energie umoţňuje veškerý ţivot na Zemi a většinu přírodních 

jevů, které vyuţíváme k transformaci energie do námi přijatelné formy. Jedná se především o 
energii větru, vody a biomasy. Energie akumulovaná ve fosilních palivech také pochází ze 

Slunce.  
Vyuţívání solární energie komplikuje malá účinnost její přeměny a skladovatelnost. Dobře 

ji lze skladovat v biomase ale s velmi malou účinností okolo 1 %. Vyšší účinnosti (okolo 
30 %) dosahují systémy pro výrobu tepla a elektřiny. Zde je ovšem komplikovaná a drahá 

akumulace [1]. 
Pro vytápění rodinného domu je nejvýhodnější přeměna sluneční energie přímo na teplo. 

Toho lze dosáhnout pasivními nebo aktivními systémy jak ukazuje obr. 13. Solární systémy 
mají v rodinných domech velké vyuţití pro přípravu TUV (teplé uţitkové vody), kde ušetří aţ 

70 % nákladů. 
 

 
Obr. 13   Způsoby využití slunečního záření [11] 

 
Vzhledem k malé účinnosti přeměny a malého mnoţství slunečního záření v zimních 

měsících, nepokryjí solární zisky celou spotřebu tepla v budově, ale slouţí pro zmenšení 
spotřeby energie primárního zdroje tepla. 
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Mnoţství dopadající sluneční energie je ovlivněno zeměpisnou polohou a přírodními 

podmínkami. Její mnoţství se liší i v rámci regionů v České republice, jak dokládá obr. 14. 
Některá místa jsou tak pro vyuţívání této energie výhodnější. 

 

 
Obr. 14   Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/m²] [12] 

 
 

3.2 Pasivní systémy 
 
Pasivní systémy vyuţívají sluneční záření, které dopadne do interiéru budovy okny nebo 

jiným prosklením. Ke svému provozu nepotřebují ţádné další zařízení. Systém je nedílnou 
součástí budovy a jeho realizace je tak nejvýhodnější u novostaveb. Při rekonstrukcích je jeho 

vyuţití značně limitováno. 
Vyuţívaní pasivních zisků musí být v souladu s budovou jako celkem. Výhodnější jsou 

budovy s velkou tepelnou akumulací stěn. Při návrhu je důleţité vyřešení rizika tepelné zátěţe 
během letních měsíců. U nevhodně navrţených prosklených ploch dochází v létě k přehřívání 

interiéru, coţ sniţuje pohodu bydlení, nebo je nutná klimatizace a ţádané úspory tak není 
dosaţeno. Důleţitá je i volba topného systému a jeho regulace, aby zbytečně nedocházelo 

k přehřívání interiéru i v topné sezóně. 
Při volbě zasklení je třeba brát do úvahy jeho technické vlastnosti, které jsou přibliţně 

vyjádřeny v tab. 4. Jde především o schopnost propouštět světlo a sluneční tepelné záření a 
izolační schopnosti. 

 
Tab. 4   Přibližné hodnoty tepelných ztrát a zisků různých typů zasklení [1]  

 Ztráty tepla za 

rok cca 

Přínos energie v otopném období 

J JZ, JV Z, V 
[kWh/m

2
.rok] 

jednoduché zasklení 546 344 310 181 

dvojsklo 273 304 274 160 

dvojsklo s 

pokovením 

141 268 241 141 

trojsklo 94 280 252 147 

trojsklo s pokovením 66 192 173 101 
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3.2.1 Základní prvky pasivních systémů 

Vhodné prosklení 
Základním prvkem solární architektury je vhodné prosklení s vhodným stíněním. Umístění 

jednotlivých místností vzhledem k světovým stranám je také důleţité. Chladnější prostory 
jako loţnice a chodby mají být orientovány k severu, obytné místnosti pak k jihu. 

K vhodnému prosklení a optimálnímu rozvrţení vnitřních prostor z hlediska pasivních zisků 
by mělo být přihlíţeno při realizaci kaţdého projektu.  

 
Zimní zahrady a verandy 

Kvalitní návrh zimní zahrady můţe ušetřit náklady na vytápění. Pokud je návrh špatný, 
dochází v létě k přehřívání. Důleţité je také chování obyvatel. Vytápěná zimní zahrada 

náklady na vytápění naopak zvýší. Zimní zahrady nebo verandy není obecně moţné provést u 
kaţdého projektu. Vţdy musí být respektována okolní zástavba, soukromí obyvatel a 

orientace pozemku k světovým stranám. 
 

Dvojité transparentní fasády 
Jedná se o skleněnou stěnu, které je umístěna před běţnou konstrukcí. Vzniklý prostor 

můţe být průchozí i neprůchozí. Dvojité transparentní fasády se uplatňují především u 
výškových administrativních a veřejných budov, u rodinných domů méně. Fungují jako 

tepelný nárazník, který v zimě sniţuje tepelné ztráty a umoţňuje pasivní vyuţití sluneční 
energie a v létě odvádí teplý vzduch z meziprostoru, čímţ se zabraňuje přehřátí a díky vztlaku 

podporuje přirozené větrání budovy. Dokáţou sníţit náklady na vytápění i větrání, nabízejí 
ochranu před pouličním hlukem a při dobrém návrhu zvyšují celkovou pohodu obytných 

prostor. Realizační cena je poměrně vysoká, ale u dobře navrţených projektů je návratnost 8 
aţ 10 let. Příklad realizace dvojité transparentní fasády na budově Moravské zemské 

knihovny v Brně je na obr. 15. 
 

 
Obr. 15   Dvojitá transparentní fasáda na budově Moravské zemské knihovny v Brně 
 

Solární dům 
Solární domy bývají navrţeny pro maximalizaci tepelných zisků ze slunečního záření. 

Vyuţívají velké prosklené plochy se stínícími systémy pro letní období. Tepelné ztráty těchto 
budov odpovídají nízkoenergetickým nebo pasivním standardům.  
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3.3 Aktivní systémy 
 

Aktivní systémy jsou provozně náročnější. Pouţívají se k celoroční přípravě teplé vody 
(obr. 16), vytápění bazénu nebo přitápění (obr. 17). Skoro vţdy je moţná jejich dodatečná 

instalace na budovu. Bývají navrhovány s moţností krátkodobé akumulace, většinou 
několikadenní. Dlouhodobá akumulace je draţší a neekonomická.  

 

 
Obr. 16   Schéma ohřevu TUV solárním systémem a plynovým kotlem [13]  

 

 
Obr. 17   Schéma ohřevu TUV a přitápění solárním systémem a plynovým kotlem [13] 

 
3.3.1 Základní části aktivního solárního systému 

Sluneční kolektor 
Sluneční kolektor slouţí k zachycení slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii, 

která je pomocí teplonosného média odváděna do místa spotřeby nebo do akumulační nádrţe. 
Kolektor je tvořen absorbérem, coţ je např. kovová deska s neodrazivým povrchem opatřená 

trubicemi pro odvod ohřátého teplonosného média. Teplonosné médium můţe být vzduch pro 
teplovzdušné systémy vytápění, častěji se však pouţívá kapalina. Absorbér je uloţen do 

izolovaného obalu se skleněnou deskou, čímţ se uplatní tzv. skleníkový efekt. 
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Vzduchové kolektory 

Teplonosným médiem u tohoto typu kolektorů je vzduch. U rodinných domů se pouţívají 
pro přitápění nebo jako předehřev teplovzdušného vytápění. Zejména v zemědělství se pak 

úspěšně pouţívají při sušení. Kvůli malé tepelné kapacitě vzduchu se pouţívá nucený oběh, 
který zajišťuje ventilátor. Jejich výhodou je technická jednoduchost a téměř bezúdrţbový 

provoz. 
 

Kapalinové kolektory 
Nejrozšířenější jsou tzv. ploché kolektory a trubicové vakuové kolektory. Přirozený oběh 

nebo jednookruhový systém se u kapalinových kolektorů pouţívá zcela výjimečné, proto se 
další text týká kolektorů navrhovaných pro dvouokruhový systém s nuceným oběhem. 

U plochých kapalinových kolektorů je nejčastěji pouţit měděný plech se selektivní vrstvou 
jako absorbérem a kalené solární sklo s vysokou propustností. Teplo je od absorbéru 

odváděno systémem měděných trubiček s obíhající teplonosnou kapalinou (obr. 18). 
Trubicové vakuové kolektory vyuţívají tepelněizolační schopnosti vakua pro sníţení ztrát 

(obr. 19). Válcovitý tvar trubic umoţňuje lepší absorpci slunečního záření v případě, ţe 
sluneční paprsky nedopadají kolmo na kolektor (obr. 20). To zvyšuje jeho účinnost zvláště 

v zimním a přechodném období. 
Princip trubicových vakuových kolektorů je od plochých kolektorů odlišný, fungují na 

změně skupenství. Uvnitř skleněné trubice je uloţena tepelná smyčka s malým obsahem 
teplonosné kapaliny, která se teplem odpařuje a tím odebírá teplo absorbéru. Páry stoupají do 

horní části trubice, kde předávají teplo proudící nemrznoucí směsi solárního okruhu a tím 
kondenzují. Kondenzát stéká a celý koloběh se opakuje [14]. 

 

 
Obr. 18   Řez plochým kolektorem [13] 

 
Obr 19.   Solární vakuový kolektor 

Ritter [13] 
 

 

 

Pozn.: 
1)Sluneční záření 

2)CPC-zrcadla 
3)Vakuová trubice 

4)Vysoce selektivní povrch 
5)Vakuum 

6)Cu trubka 
7)Teplonosný plech 

Obr. 20   Schéma trubice solárního vakuového kolektoru se zrcadlovou plochou [13] 
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Zásobník 

U vzduchových systémů slouţí pro akumulaci stěny budovy. U kapalinových systémů se 
pouţívají akumulační nádrţe. Vodní akumulační nádrţe lze vyuţít pro přípravu teplé vody, 

přitápění a ohřev bazénu. Akumulace do štěrku se pouţívá pro přitápění, ale neuplatňuje se 
tak často. Objem zásobníku musí odpovídat spotřebě tepla, aby alespoň při jednodenní 

absenci slunečního svitu nebyl potřeba další zdroj tepla a dosáhlo se tak poţadované úspory. 
Zásobník je nutné navrhovat spolu s plochou kolektorů, aby byl zajištěn poţadovaný výkon a 

přitom nedocházelo v letních měsících k přehřívaní a nehrozilo tak poškození systému. 
 

Regulace 
Automatická regulační jednotka funguje na porovnávání teplot v kolektoru a v budově, 

zásobníku či bazénu. Podle potřeby spíná oběhové čerpadlo nebo ventilátor, případně přepíná 
okruhy pro ohřev TUV a bazénu. 

Další části jako oběhové čerpadlo, armatury, expanzní nádoba a potrubí zajišťují funkčnost 
systému jako celku. 

 
3.3.2 Technické podmínky realizace 

Za rok dopadne na zemský povrch v České republice průměrně 1100 kWh/m
2
 (obr. 14). 

Pomocí kapalinových kolektorů můţeme zachytit 200 aţ 800 kWh/m
2
 [11]. Účinnost 

kolektoru závisí na jeho typu, orientaci, sklonu k vodorovné rovině a poţadované výstupní 
teplotě. Čím je poţadovaná výstupní teplota niţší, tím vyšší je účinnost. Obecný problém 

solárních systému je, ţe v zimních měsících kdy je potřeba tepla nejvyšší, je slunečního svitu 
málo. V letních měsících je naopak sluneční energie přebytek a i málo účinný systém je 

schopen plnit poţadavky na ohřev TUV nebo bazénu. Potřebu tepla a jeho krytí solárním 
systémem zobrazuje obr. 21.  

 

 
Obr. 21   Možnosti krytí potřeby tepla solárním systémem různé velikosti [11] 
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4. Ekonomické vyhodnocení provozu tepelného čerpadla 
 

V roce 2003 bylo do novostavby jednobytového rodinného domu instalováno tepelné 
čerpadlo země / voda. Dům se nachází v obci Vranov nedaleko Brna. Tato kapitola srovnává 

skutečné finanční a energetické toky projektu s předpoklady energetického auditu za období 
od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2009. Ten byl ve fázi hrubé stavby domu zpracován jako podklad pro 

rozhodnutí o získání dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR a je přílohou P1 této 
práce. 

 
 

4.1 Charakteristika objektu 
 

4.1.1 Technická specifikace stavby 

Jedná se o jednobytový rodinný dům se dvěma nadzemními a jedním částečně podzemním 
podlaţím, který je zasazen do svaţitého terénu. Konstrukčně se jedná o hrázděný dům 

systému GRADIENT. Zdivo v podzemním podlaţí je z keramických tvárnic POROTHERM 
tloušťky 400 mm. Štítová stěna orientovaná na JZ je bohatě prosklená. Přehřívání brání 

přesah střechy a terasa. Podlahová plocha je 106 m
2
. Tepelná ztráta budovy je 15 kW [P1]. Je 

pouţito teplovodní podlahové vytápění. Podrobnější technická specifikace je v příloze P1. 

Pohled na dům ze SZ strany je na obr. 22. 
 

 
Obr. 22   Pohled na dům ze SZ strany 

 
4.1.2 Instalované tepelné čerpadlo 

Pro vytápění bylo zvoleno TČ země / voda, kde je teplo odebíráno z hlubinného vrtu asi 
100 m hlubokého. Pozemek není pro značnou svaţitost vhodný pro plošný kolektor a 

u systému vzduch / voda byly obavy z hluku a malého topného faktoru.  
V objektu je instalováno TČ od firmy IVT typ Greenline C7 s vestavěným zásobníkem na 

ohřev TUV a s vestavěným elektrickým kotlem. Podrobná specifikace TČ dle současných 
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firemních podkladů firmy IVT je v tab. 5. Tyto hodnoty se mírně liší od hodnot uváděných 

v energetickém auditu. 
 

Tab. 5   Parametry TČ IVT Greenline C7 [7] 

IVT Greenline C7  

Výkon při 0 °C / 35 °C [kWh] 7,3 

Příkon [kWh] 1,6 

Topný faktor při 0 °C / 35 °C [kWh] 4,6 

Výkon při 0 °C / 50 °C [kWh] 6,9 

Příkon [kWh] 2,1 

Topný faktor při 0 °C / 50 °C [kWh] 3,3 

Mnoţství TUV [l] 185 

Vestavěný elektrický kotel 
Kaskádní spínání výkonu 

3 – 6 – 9 kW 

 
4.1.3 Primární okruh, hlubinný vrt 

Samotný vrt se nachází pod příjezdovou cestou a nijak neomezuje vyuţití pozemku. Pro 
jeho vystrojení bylo potřebné povolení od Českého báňského úřadu. Vrty nelze nijak 

opravovat, proto je velice důleţité kvalitní provedení a pouţití materiálů nejvyšší kvality.  
Zhotovený vrt je hluboký cca 100 m a 12 cm široký. V něm je pak zapuštěna smyčka z PE 

hadice a vrt je vyplněn speciálním betonem. Podle zkušeností majitele se výstupní teplota 
média pohybuje při dlouhých zimách kolem -1 °C, coţ svědčí o dostatečném tepelném výkonu 

vrtu. 

 

 

4.2 Základní ekonomické ukazatele 
 

Ekonomiku a návratnost projektu lze hodnotit pomocí mnoha ukazatelů. Kaţdý má svá 
specifika a omezení, proto se většinou pouţívá jejich kombinace. Zde jsou uvedeny ty 

nejpouţívanější. Vzorce pro jejich výpočet jsou převzaty z [15]. 
 

4.2.1 Cash flow 

Cash flow 

Cash flow (CF)je tok hotovosti v daném roce v cenách toho roku. Je to rozdíl příjmů a 
výdajů v daném roce. 

 
Kumulovaný cash flow 

Součet toků hotovosti z předchozích let k posuzovanému roku. Doba, za kterou je 
kumulovaný cash flow roven nule, je prostou dobou návratnosti projektu.  

 
Diskontovaný cash flow 

Diskontovaný cash flow (CFD) vyjadřuje hotovostní tok v daném roce, který je 
diskontovaný k roku zahájení výstavby projektu. Jeho hodnota je určena (2), kde r je hodnota 

diskontu a t je rok, ke kterému se CFD počítá. 
       

 

𝐶𝐹𝐷 =
𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡
 (2)
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Diskontovaný kumulovaný cash flow 

Diskontovaný kumulovaný cash flow ukazuje celkovou ekonomiku projektu k danému 
roku a zohledňuje časovou hodnotu peněz. Doba, za kterou je roven nule, je diskontovanou 

dobou návratnosti. Jeho hodnota na konci ţivotnosti projektu je rovna čisté současné hodnotě. 
 

4.2.2 Prostá doba návratnosti 

Prostá doba návratnosti (Ts) se vyjadřuje v letech. Je to doba potřebná pro úhradu 

investičních nákladů čistými příjmy. V našem případě jsou čisté příjmy rovny úsporám oproti 
jinému zdroji tepla. Prostá doba návratnosti je nejjednodušší ale nejméně vhodné kritérium, 

neboť neuvaţuje časovou hodnotu peněz ani ţivotnost projektu. Proto slouţí spíše pro prvotní 
orientaci. Lze ji vypočítat podle (3), kde IN jsou investiční náklady. 

 

𝑇𝑠 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
 

 

(3)

4.2.3 Diskontovaná doba návratnosti 

Jde o podobné kritérium jako prostá doba návratnosti, ale zde je zohledněna časová 

hodnota peněz. Toto kritérium je přesnější, neboť uvaţuje o moţnosti investovat částku do 
jiného stejně rizikového projektu. Diskontovaná doba návratnosti (TDS) je proto delší neţ 

prostá doba návratnosti. Musí pro ní platit (4). 
 

 𝐶𝐹𝐷 − 𝐼𝑁 ≥ 0

𝑇𝐷𝑆

0

 

 
(4) 

 

4.2.4 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV) je jedním z nejvhodnějších kritérií pro hodnocení 

ekonomiky projektu. Je v ní zahrnuta ţivotnost projektu (tmax), moţnost investovat finanční 
prostředky do jiného podobně rizikového projektu i potencionální růst nákladů či zisků. 

Vyjadřuje celkový objem peněz, který projekt vydělá za dobu své ţivotnosti oproti 
alternativní investici. Platí pro ni (5). Pokud je čistá současná hodnota kladná, projekt lze 

doporučit k realizaci. Pokud je posuzováno více variant, z ekonomického hlediska je 
nejvhodnější realizovat tu s nevyšší čistou současnou hodnotou [15]. 

 

𝑁𝑃𝑉 =  𝐶𝐹𝐷

𝑡𝑚𝑎𝑥

0

 

 

(5)

 

4.2.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (IRR) vyjadřuje procentuální trvalý výnos investice. Jedná se o 

diskont, při kterém je čistá současná hodnota rovna nule. Jeho hodnotu určuje (6). Jinak 
řečeno, jde o hodnotu diskontu, při kterém ještě není realizovaný projekt ztrátový oproti 

alternativní investici. Pokud je vnitřní výnosové procento větší neţ uvaţovaná diskontní míra, 
je projekt ekonomicky přínosný. 

 

𝑁𝑃𝑉 =  𝐶𝐹𝐷 =  
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝐼𝑅𝑅

𝑡𝑚𝑎𝑥

0

𝑡𝑚𝑎𝑥

0

= 0 

 

 
(6)
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4.3 Závěry energetického audit z roku 2003 
 

4.3.1 Předmět auditu 
Energetický audit byl v roce 2003 zpracován podle projektové dokumentace domu jako 

podklad pro rozhodnutí o získání dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR a je 
přílohou P1 této práce. 

Audit posuzuje pouze zdroj tepla a to ve dvou variantách – elektrokotelna (varianta I) 
a tepelné čerpadlo země / voda s hlubinným vrtem (varianta II). Varianta s TČ je dále 

ekonomicky posuzována bez získání dotace a s dotací. V obou variantách se počítá 
s celoročním ohřevem TUV primárním zdrojem tepla. Nedostupnost přípojky zemního plynu 

a vysoké nároky uţivatelů na komfort vytápění vyloučili jiné varianty.  
Při podrobném studiu auditu se objevují jisté chyby a nesrovnalosti. Jedná se především o 

neopodstatněné zdanění úspor při určování cash flow, špatnou hodnotu topného faktoru 
pouţitou při výpočtech, u některých cen je nesprávně uvedeno, ţe neobsahují DPH. Nepřesný 

je také předpoklad, ţe TČ pokryje veškerou potřebu tepla. Některé tyto nepřesnosti při 
výpočtech zvýhodňují variantu s TČ, jiné ji znevýhodňují. Při vyhodnocování skutečného 

provozu instalovaného TČ jsou tyto nedostatky redukovány a tak můţe docházet 
k odlišnostem oproti vypracovanému energetickému auditu. 

Výchozí podmínky a hodnoty pro posuzování způsobu vytápění jsou v auditu určeny 
výpočtem dle projektové dokumentace, nebo vychází z referenčních staveb, ceníků a 

statistických údajů.  
Výchozí podmínky a hodnoty jsou tyto: 

 tepelná ztráta budovy je 15 068 W, 

 potřeba energie na vytápění a ohřev TUV je 150 GJ/rok, 

 potřeba další energie v domácnosti je 14,5 GJ/rok, coţ odpovídá 4 MWh/rok, 

 diskontní sazba alternativní investice je 4 % p.a., 

 předpokládaný růst cen energií je 8 % p.a., 

 průměrný topný faktor TČ je uvaţován 5,2. 

 
Jednotlivé varianty jsou podrobněji zpracovány v daném energetickém auditu. Zde jsou 

uvedeny pouze jeho závěry.  
 

4.3.2 Ekonomické hodnocení 

Roční cash flow jednotlivých variant znázorňuje tab. 6. Uvedené ceny zahrnují materiálové 

a montáţní náklady a vycházejí z rozpočtových podkladů stavebních firem. Varianta s TČ je 
uvaţována bez dotace. Z dané tabulky je patrno, ţe počáteční investiční náklady jsou 

u varianty II vyšší o 309 500,- Kč a roční úspora provozních nákladů činí 44 800,- Kč 
 

Tab.6   Potenciál energetických úspor [P1] 
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Ekonomické hodnocení instalace TČ je shrnuto v tab. 7. Z ní vyplývá, ţe diskontovaná 

doba návratnosti by se měla pohybovat od 8 do 11 let podle výše udělené dotace. Roční výnos 
je od 13,9 % do 18,6 % a finanční přínos TČ je za dobu ţivotnosti minimálně 762 000,- Kč 

oproti vytápění elektrokotlem. Kumulovaný diskontovaný cash flow v případě neudělení 
dotace znázorňuje obr. 23. Porovnáním těchto hodnot vychází jako ekonomicky výhodnější 

varianta II (TČ) a audit doporučuje její realizaci. 
 

Tab.7   Ekonomické srovnání varianty II v případě udělení dotace [P1] 

 
 

 

 
Obr. 23   Kumulovaný diskontovaný cash flow varianty II bez dotace [P1] 
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4.3.3 Hodnocení z hlediska životního prostředí 

Vliv jednotlivých variant na ţivotní prostředí není posuzován místně, protoţe daná lokalita 
není zatíţena výrobou elektřiny. Posudek se vztahuje k systémovým elektrárnám ČR. 

Porovnání emisí jednotlivých variant je v tab. 8.  
Z ekonomického i ekologického hlediska vychází jednoznačně příznivěji varianta II a 

energetický audit doporučuje její realizaci. 
 

Tab. 8   Porovnání emisí [P1] 

 
 
 

4.4 Skutečné náklady na provoz v letech 2004 až 2009 
 

Porovnání skutečných nákladů vychází ze skutečné spotřeby elektrické energie v době od 
1. 1. 2004 do 31. 12. 2009. Údaje od kolaudace stavby do 31. 12. 2003 (cca 3 měsíce) nejsou 

k dispozici a v následujících výpočtech nejsou uvaţovány. 
Skutečná spotřeba elektrické energie se značně liší od teoreticky vypočtené v auditu. Tento 

rozdíl je způsoben tím, ţe audit nijak nereflektuje skutečné chování obyvatel. Dále audit 
předpokládá průměrný topný faktor TČ 5,2 a pokrytí veškeré potřeby tepla TČ bez pouţití 

špičkového zdroje. Oba tyto předpoklady jsou v praxi nedosaţitelné. 
 

4.4.1 Varianta I - elektrokotel 

Skutečnou spotřebu energie známe pouze u varianty II (TČ), která byla realizována. Pro 

variantu s elektrkotlem musíme spotřebu přepočítat. Investiční náklady na zbudování 
elektrokotelny činí 77 000,- Kč [P1]. 

Pro vytápění elektrokotlem je uvaţován jistič 3 x 25 A s dvoutarifovou sazbou D 45d. 
Délka platnosti nízkého tarifu (NT) je 20 hodin denně. Zbytek dne platí vysoký tarif (VT). 

Dodavatelem elektřiny je společnost Jihomoravská energetika, která později přešla pod 
společnost E.ON.  

Sazba D 45d pro vytápění elektrokotlem obsahuje 4 hodiny denně ve VT oproti 2 hodinám 
VT denně u sazby D 55d pro tepelná čerpadla. Spotřeba ve VT u varianty I (VTI) je proto 

uvaţována dvounásobná neţ byla skutečná spotřeba u varianty II (7). Celková spotřeba 
elektřiny mimo vytápění a ohřev TUV je uvaţována 4 000 kWh/rok. Předpokládá se, ţe TČ 

u varianty II pokrývá 90 % potřeby tepla a zbývajících 10 % pokrývá integrovaný 

elektrokotel. Topný faktor (E) je uvaţován 4,3. Spotřeba elektřiny v NT u varianty I (NTI) je 

pak dána vztahem (8). Celková cena je dána vztahem (9), kde MI je paušální stálá měsíční 

platba odvozená od velikosti jističe. Ceny veškerých energií v následujících kapitolách 
vychází z ceníků E.ON [16]. Přehled fiktivních plateb za jednotlivá období je v tab. 9. 

 
VTI = 2 ∙ VTII  (7) 

 

NTI = (NTII + VTII – 4 000) ∙ 0,8 ∙ E – VTI   (8) 

 

CI = NTI ∙ CNTI + VTI ∙ CNTI + 12 ∙ MI  (9) 
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Tab. 9   Přehled nákladů na vytápění u varianty I – elektrokotel, sazba D 45d 

Období 
  

Skutečná spotřeba 
elektřiny (TČ) 

[kWh] 

Spotřeba elektřiny 
varianta I [kWh] 

Stály 
měsíční 
plat  *Kč+ 

Cena *Kč/kWh+ 
Cena 

celkem  
*Kč+ 

NTII VTII NTI VTI MI CNTI CVTI CI 

1.1.2004 - 
30.4.2004 

8 420 601 22 950 1 202 447 1,02 3,63 33 137 

1.5.2004 - 
31.12.2004 

10 583 700 30 534 1 400 436 1,00 3,54 40 722 

1.1.2005 - 
31.12.2005 

17 568 534 47 443 1 068 474 1,11 3,80 62 408 

1.1.2006 - 
31.12.2006 

17 023 598 45 660 1 196 264 1,58 2,02 77 727 

1.1.2007 - 
31.12.2007 

17 845 530 48 390 1 060 276 1,79 2,08 92 135 

1.1.2008 - 
31.12.2008 

17 284 620 46 590 1 240 316 2,16 2,65 107 712 

1.1.2009 - 
31.12.2009 

17 694 562 47 917 1 124 355 2,59 3,23 131 995 

Průměr 
2004-2009 

17 736 691 48 247 1 382 - Celkem zaplaceno: 545 835 

 
4.4.2 Varianta II – tepelné čerpadlo 

Pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31. 3. 2005 platí odběrová sazba D 55d. 
Nízký tarif platí 22 hodin denně. Je instalován jistič 3 x 20 A. Přehled skutečných nákladů od 

1. 1. 2004 do 31. 12. 2009 ukazuje  tab. 10. Hodnota celkové ceny CII byla získána obdobou 
vztahu (9). Celkové investiční náklady byly 386 476,- Kč včetně DPH. Částka obsahuje 

samotné TČ, hlubinný vrt, montáţ a uvedení do provozu.  
 

Tab. 10   Přehled skutečných nákladů na vytápění u varianty II (TČ), sazba D 55d 

Období 

Skutečná spotřeba 
elektřiny (TČ) 

[kWh] 

Stály 
měsíční 
plat  *Kč+ 

Cena *Kč/kWh+ 
Cena 

celkem  
*Kč+ 

NTII VTII MII CNTII CVTII CII 

1.1.2004 - 
30.4.2004 

8 420 601 200 0,92 3,63 12 328 

1.5.2004 - 
31.12.2004 

10 583 700 195 0,91 3,54 14 448 

1.1.2005 - 
31.12.2005 

17 568 534 225 1,05 4,13 23 351 

1.1.2006 - 
31.12.2006 

17 023 598 99 1,58 2 29 280 

1.1.2007 - 
31.12.2007 

17 845 530 110 1,79 2,06 34 354 

1.1.2008 - 
31.12.2008 

17 284 620 119 2,16 2,64 40 398 

1.1.2009 - 
31.12.2009 

17 694 562 157 2,59 3,23 49 526 

Průměr 
2004-2009 

17 736 691 - Celkem zaplaceno 203 688 
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4.4.3 Vyhodnocení provozu 

Vyhodnocení skutečného provozu TČ v rodinném domě od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2009 
obsahuje tab. 11 a tab. 12. Instalací TČ se ročně průměrně ušetřilo 31,2 MWh elektrické 

energie (tab. 11), coţ je cca 68 % energie potřebné pro vytápění a ohřev TUV. 
Reálná diskontovaná doba návratnosti je 5 let. Udělená dotace byla ve výši 95 000,- Kč, 

uvaţovaná diskontní sazba je 4 %. Finanční přínos TČ je za 6 let provozu téměř 80 000,- Kč 
(tab. 12). Skutečný průběh kumulovaného diskontovaného cash flow projektu je na obr. 24. 

Hodnoty v tab. 12 byly získány pouţitím vztahů (2) aţ (9). 
 

Tab. 11   Dosažené úspory elektrické energie 

Období 

Spotřeba elektrické 
energie [kWh/rok] 

Úspora 
(vztaženo 

k TČ) 
[kWh/rok] 

Elektro- 
kotelna 

TČ 

1.1.2004 - 
31.12.2004 

56 086 20 304 35 782 

1.1.2005 - 
31.12.2005 

48 511 18 102 30 409 

1.1.2006 - 
31.12.2006 

46 856 17 621 29 235 

1.1.2007 - 
31.12.2007 

49 450 18 375 31 075 

1.1.2008 - 
31.12.2008 

47 830 17 904 29 926 

1.1.2009 - 
31.12.2009 

49 041 18 256 30 785 

Průměr 
2004-2009 

49 629 18 427 31 202 

 

Tab. 12   Dosažené finanční úspory 

Období 

Provozní náklady 
*Kč/rok+ 

Úspora 
(vztaženo k 
TČ) *Kč/rok+ 

Diskontovaný 
cash flow 
*Kč/rok+ 

Kumulovaný 
diskontovaný 
cash flow bez 

dotace *Kč+ 

Kumulovaný 
diskontovaný 

cash flow s 
dotací *Kč+ 

Elektro- 
kotelna 

TČ 

2003 INVESTICE 
bez dotace 

77 000 
386 476 - -309 476 -309 476 - 

2003 INVESTICE 
s dotací 

291 476 - -214 476 - -214 476 

1.1.2004 - 
31.12.2004 

73 858 26 777 47 081 45 271 -264 205 -169 205 

1.1.2005 - 
31.12.2005 

62 408 23 352 39 056 36 110 -228 096 -133 096 

1.1.2006 - 
31.12.2006 

77 727 29 280 48 447 43 069 -185 027 -90 027 

1.1.2007 - 
31.12.2007 

92 135 34 354 57 781 49 391 -135 636 -40 636 

1.1.2008 - 
31.12.2008 

107 712 40 398 67 314 55 327 -80 309 14 691 

1.1.2009 - 
31.12.2009 

131 995 49 527 82 468 65 176 -15 133 79 867 



Bakalářská práce  Ekologické vytápění rodinného domu 

UPEI FSI VUT BRNO 2010  Luděk Kocman 
   

32 

 

 
Obr. 24   Průběh skutečného kumulovaného cash flow projektu 

 
I přes některé nesprávné předpoklady energetického auditu (viz. kap. 4.3.1) se reálná 

diskontovaná doba návratnosti zkrátila z 8 na 5 let a to i přes udělení dotace 95 000,- Kč místo 
předpokládaným 115 000,- Kč (30 % investičních nákladů.). Na zkrácení této doby má také 

vliv jiná metodika výpočtu, kdy do počátečních nákladů je uvaţován pouze rozdíl investičních 
nákladů jednotlivých variant a rychlý růst ceny elektrické energie, která rostla průměrně 

o 12 % p. a. místo předpokládaným 8 % p. a. 
Z vyhodnocení skutečné spotřeby a plateb je zřejmé, ţe v tomto případě byla instalace 

tepelného čerpadla dobrou volbou a počáteční náklady se jiţ vrátily.  
 

 

4.5 Návrh opatření pro rok 2010 
 
V této kapitole jsou hodnoceny moţné způsoby vytápění objektu za předpokladu, ţe by 

byly realizovány v roce 2010. Jelikoţ je majiteli poţadován maximální komfort, připadají 
v úvahu pouze zcela bezobsluţné zdroje tepla jako elektrokotelna, TČ a zemní plyn. Vedení 

zemního plynu není v dostupné vzdálenosti, ale pro přehled je zde tato varianta také 
vyhodnocena.  

 
4.5.1 Výchozí předpoklady 

Ceny energií, jednotlivých komponent i stavebních prací se v roce 2010 mírně sníţili 
oproti letům minulý. Všechny ceny dále uvedené obsahují DPH. Investiční náklady u 

jednotlivých variant jsou odhadnuty z ceníků dodavatelů takto: 

 80 000,- Kč u elektrokotelny včetně instalace, 

 130 000,- Kč u kotle na zemní plyn včetně přípojky, zásobníku na TUV, komínu a 
zapojení, 

 420 000,- Kč u TČ včetně vrtu a zapojení. 
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Spotřeba energií u elektrokotelny a TČ vychází z průměrné spotřeby v letech 2004 aţ 2009 

(tab. 9). U plynové kotelny je uvaţována spotřeba plynu pro vytápění, ohřev TUV a vaření 
45 MWh ročně a spotřeba elektrické energie 3 MWh ročně. 

Dodavatelem elektřiny i plynu je E.ON [16] s následujícími odběrovými tarify: 

 elektrokotelna - D 45d, jistič 3 x 25 A, 

 TČ – D 56d, jistič 3 x 20 A, 

 plynová kotelna – pro plyn odběrové pásmo do 50 MWh/rok, pro elektřinu sazba 

D 02d s jističem 3 x 20 A. 

Při výpočtech je dále předpokládáno: 

 dotace na TČ z programu Zelená úsporám Ministerstva ţivotního prostředí ve výši 

75 000,- Kč, 

 ţivotnost všech variant 25 let, 

 diskontní sazba 4 % p.a., 

 růst ceny energií 5 % p.a., 

 navrhované TČ je shodné s jiţ instalovaným. 

 
4.5.2 Ekonomické hodnocení 

V následujícím textu je vyhodnocena ekonomická výhodnost instalace TČ. Pro výpočet 
hodnot v tab. 13 aţ tab. 17 byly pouţity vztahy (2) aţ (9). Podmínky realizace a ceny energií 

v roce 2010 jsou uvedeny v tab. 13. Finanční toky jednotlivých variant jsou uvedeny v tab. 
14, tab. 16 a na obr. 25 a obr. 26. Ekonomické vyhodnocení variant je v tab. 15 a tab. 17. 

 
Tab. 13   Podmínky realizace v roce 2010 

Varianta 
Plynová 
kotelna 

Elektro-
kotelna 

TČ 

Investiční náklady *Kč+ 130 000 80 000 420 000 

Investiční náklady s dotací *Kč+ - - 345 000 

Rozdíl k TČ bez dotace *Kč+ -290 000 -340 000 - 

Rozdíl k TČ s dotací *Kč+ -215 000 -265 000 - 

Spotřeba elektřiny NT *kWh/rok+ - 48 247 17 736 

Spotřeba elektřiny VT *kWh/rok+ 3 000 1 382 691 

Spotřeba plynu [kWh/rok] 45 000 - - 

Cena elektřiny NT *Kč/kWh+ - 2,34 2,34 

Cena elektřiny VT *Kč/kWh+ 4,57 3,23 3,23 

Cena plynu *Kč/kWh+ 1,08 - - 

Stálá platba elektřina *Kč/měsíc+ 123,00 364,00 167,00 

Stálá platba plyn *Kč/měsíc+ 700,18 - - 

Cena celkem elektřina *Kč/rok] 15 186 121 729 45 738 

Cena celkem plyn *Kč/rok] 57 002 - - 

Cena celkem energie *Kč/rok] 72 188 121 729 45 738 

Úspora při realizaci TČ *Kč/rok] 26 450 75 991 - 
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Tab. 14   Finanční toky realizace TČ místo plynové kotelny 

Realizace TČ místo plynové kotelny 

Rok 
provozu 

Cash flow 
*Kč/rok+ 

Diskontovaný 
cash flow 
*Kč/rok+ 

Kumulovaný 
diskontovaný 

cash flow s dotací 
*Kč+ 

Kumulovaný 
diskontovaný cash 

flow bez dotace *Kč+ 

0 - - -215 000 -290 000 

1 26 450 25 433 -189 567 -264 567 

2 27 773 25 677 -163 890 -238 890 

3 29 161 25 924 -137 966 -212 966 

4 30 619 26 174 -111 792 -186 792 

5 32 150 26 425 -85 367 -160 367 

6 33 758 26 679 -58 687 -133 687 

7 35 446 26 936 -31 752 -106 752 

8 37 218 27 195 -4 557 -79 557 

9 39 079 27 456 22 899 -52 101 

10 41 033 27 720 50 620 -24 380 

11 43 084 27 987 78 607 3 607 

12 45 239 28 256 106 863 31 863 

13 47 501 28 528 135 390 60 390 

14 49 876 28 802 164 192 89 192 

15 52 369 29 079 193 271 118 271 

16 54 988 29 359 222 630 147 630 

17 57 737 29 641 252 270 177 270 

18 60 624 29 926 282 196 207 196 

19 63 655 30 214 312 410 237 410 

20 66 838 30 504 342 914 267 914 

21 70 180 30 797 373 711 298 711 

22 73 689 31 094 404 805 329 805 

23 77 374 31 392 436 197 361 197 

24 81 242 31 694 467 892 392 892 

25 85 304 31 999 499 891 424 891 

 
 

Tab. 15   Ekonomické vyhodnocení realizace TČ místo plynové kotelny 

Opatření 
místo plynové 

kotelny 

Investice 
*Kč+ 

Životnost 
[roky] 

Reálná 
návratnost 
TDS [roky] 

Vnitřní 
výnosové 

procento IRR 
[%] 

Čistá současná 
hodnota NPV  

*Kč+ 

TČ s dotací 215 000 25 9 13,3 499 891 

TČ bez dotace 290 000 25 11 9,9 424 891 
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Tab. 16   Finanční toky realizace TČ místo elektrokotelny 

Realizace TČ místo elektrokotelny 

Rok 
provozu 

Cash flow 
*Kč/rok+ 

Diskontovaný 
cash flow 
*Kč/rok+ 

Kumulovaný 
diskontovaný 

cash flow s dotací 
*Kč+ 

Kumulovaný 
diskontovaný cash 

flow bez dotace *Kč+ 

0 - - -265 000 -340 000 

1 75 991 73 069 -191 931 -266 931 

2 79 791 73 771 -118 160 -193 160 

3 83 780 74 480 -43 680 -118 680 

4 87 969 75 197 31 517 -43 483 

5 92 368 75 920 107 436 32 436 

6 96 986 76 650 184 086 109 086 

7 101 836 77 387 261 472 186 472 

8 106 927 78 131 339 603 264 603 

9 112 274 78 882 418 485 343 485 

10 117 887 79 640 498 126 423 126 

11 123 782 80 406 578 532 503 532 

12 129 971 81 179 659 711 584 711 

13 136 469 81 960 741 671 666 671 

14 143 293 82 748 824 419 749 419 

15 150 457 83 544 907 963 832 963 

16 157 980 84 347 992 310 917 310 

17 165 879 85 158 1 077 468 1 002 468 

18 174 173 85 977 1 163 445 1 088 445 

19 182 882 86 804 1 250 248 1 175 248 

20 192 026 87 638 1 337 887 1 262 887 

21 201 627 88 481 1 426 367 1 351 367 

22 211 709 89 332 1 515 699 1 440 699 

23 222 294 90 191 1 605 890 1 530 890 

24 233 409 91 058 1 696 948 1 621 948 

25 245 079 91 933 1 788 881 1 713 881 

 

 
Tab. 17   Ekonomické vyhodnocení realizace TČ místo elektrokotelny 

Opatření 
místo 

elktrokotelny 

Investice 
*Kč+ 

Životnost 
[roky] 

Reálná 
návratnost 
TDS [roky] 

Vnitřní 
výnosové 

procento IRR 
[%] 

Čistá současná 
hodnota NPV  

*Kč+ 

TČ s dotací 265 000 25 4 31,0 1 788 881 

TČ bez dotace 340 000 25 5 24,1 1 713 881 
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Obr. 25   Finanční toky realizace TČ místo plynové kotelny 

 

 
Obr. 26   Finanční toky realizace TČ místo elektrokotelny 
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Závěr 
 

Úvodní část této práce je zaměřena na stručný popis nejčastěji realizovaných ekologických 
způsobů vytápění rodinných domů. Popsány jsou tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární 

systémy. Kaţdý způsob vytápění má svá specifika a kaţdý projekt má své potřeby a moţnosti. 
Proto musí být zdroje tepla vţdy hodnoceny v souvislostech daného projektu. 

 
V této práci je hodnoceno vytápění jednobytového rodinného domu, ve kterém bylo v roce 

2003 instalováno tepelné čerpadlo země / voda. Dle energetického auditu provedeného před 
instalací tepelného čerpadla se reálná doba návratnosti měla pohybovat od 8 do 11 let. 

Z vyhodnocení spotřeby a plateb v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2009 vyplývá, ţe skutečná 
návratnost projektu byla 5 let oproti vytápění elektrokotlem.  

 
Pokud by byl stejný projekt realizovaný v roce 2010, diskontovaná doba návratnosti oproti 

vytápění elektrokotlem by byla 5 let a pokud by byla udělena státní dotace, klesla by na 
4 roky. Vnitřní výnosové procento by se pohybovalo od 24 % do 31 %, coţ lze povaţovat za 

velice dobrou investici. Při uvaţované ţivotnosti 25 let by finanční přínos instalace tepelného 
čerpadla dosáhl 1,7 milionu korun. 

 
V případě, ţe by v dané lokalitě byla dostupná plynová přípojka, diskontovaná doba 

návratnosti oproti vytápění plynem by byla 9 let s dotací a 11 let bez udělení dotace. Vnitřní 
výnosové procento projektu by pak bylo v rozmezí 10 % aţ 13 %. Finanční přínos za dobu 

ţivotnosti by přesáhl 400 tisíc korun. 
 

Z provedených výpočtů vyplývá, ţe v daném domě a v dané lokalitě byla instalace 
tepelného čerpadla velmi dobrou volbou a i v dnešní době se tepelné čerpadlo jeví jako 

nejekonomičtější i nejekologičtější zdroj tepla tohoto domu.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

symbol  význam jednotka 

Cx celková cena [Kč] 

CF cash flow, hotovostní tok [Kč] 
CFD diskontovaný cash flow [Kč] 

E spotřebovaná energie [kWh] 

E topný faktor [-] 

IN počáteční investice [Kč] 

IRR vnitřní výnosové procento [%] 
Mx stálá měsíční platba [Kč] 

NPV čistá současná hodnota [Kč] 
NTx cena elektřiny v nízkém tarifu [Kč/kWh] 

Q dodané teplo [kWh] 
r hodnota diskontu [%] 

t čas, ke kterému je daná hodnota počítána [rok] 
Ts prostá doba návratnosti [rok] 

TDS diskontovaná doba návratnosti [rok] 
TČ tepelné čerpadlo - 

TUV teplá uţitková voda - 
VTx cena elektřiny ve vysokém tarifu [Kč/kWh] 
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Seznam příloh 
 

Příloha P1: Novostavba rodinného domu – energetický audit 
 

  


