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ABSTRAKT 

 
Cílem bakalářské práce je seznámení se zdroji tepla, které jsou vhodným vytápěním pro 

rodinný dům s důrazem na tepelná čerpadla. V první části jsou popsány všechny zdroje tepla, 

které se dají použít  pro domovní vytápění. V druhé části je podle vypočítaných ztrát  pro 

zvolený dům navrženo pět různých typů zdrojů tepla. Na závěr práce jsou tyto zdroje tepla 

porovnány podle ekonomického hlediska.  

Klíčová slova 

 

 Vytápění, zdroj tepla, rodinný dům, tepelné čerpadlo, solární vytápění, kotel 

  

ABSTRACT 

 
The aim of this bacherol thesis is to provide the familiarisation with the most suitable 

sources used for heating of family houses with main emphasis on heat pumps. The first section 

describes all possible sources used for heating, which can also be used as a household heating. 

The second part of this thesis is based on calculated losses which were done for selected house 

using five different types of heat sources. The thesis is concluded by comparing sources of the 

heat with the economic point of view. 

Key words 

 

 Heating, heat sources, family house, heat pump, solar heating, boiler 
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ÚVOD 
 

Vytápění je v dnešní době velmi rozebíraná věc, jak  u nových, tak i u rekonstruovaných 

starých rodinných domů, chat, firem a jiných staveb. Lidé potřebují mít tepelný komfort 

v prostředí, ve kterém žijí nebo pracují. Každý člověk má nastavený komfort jinak, a proto si 

volí zdroj podle své potřeby.  

 

V dřívějších letech se vybíral zdroj spíše podle paliva, kterého bylo na trhu nejvíce a za 

nejmenší cenu. Nedbalo se tolik na životní prostředí jako dnes. Moderní zdroje, jako jsou 

tepelná čerpadla, solární vytápění a rekuperace, byly velice drahé a nedostupné. Proto většina 

lidí volila dostupnější varianty.  

 

Dnes je na trhu velké množství druhů zdrojů tepla a každý uživatel si tak může vybrat, 

který mu nejvíce vyhovuje. Pořád platí, že lidé se snaží pořídit zdroj tepla za nejnižší pořizovací 

a provozní náklady. Zároveň také, aby byl nejvhodnější, jak pro vlastní obsluhu, tak i šetrný 

k životnímu prostředí. Mezi další kladené požadavky při výběru patří snadná instalace, 

dostupnost konkrétního zdroje, jeho paliva a veškerého příslušenství pro správné zapojení. 

Nároky na emise a účinnost se neustále zvyšují, a proto jsou zařízení čím dál více složitější na 

výrobu a tím roste i jejich cena. Pro každý objekt je vhodný jiný typ zdroje tepla.  

 

Cílem bakalářské práce je seznámení a srovnání zdrojů tepla pro rodinný dům s důrazem 

na tepelná čerpadla. U rodinného domu jsou nejprve vypočítány tepelné ztráty, dále určena 

spotřeba tepla pro ohřev teplé užitkové vody a navržen solární systém. Na základě tepelné ztráty 

bylo navrženo pět typů zdrojů tepla. Nakonec jsou všechny tyto navržené zdroje tepla 

porovnány z ekonomického, ekologického hlediska a komfortu.  
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1 Zdroje vytápění 

1.1 Kotle 

Kotle jsou v dnešní době nejvíce používaná zařízení na vytápění objektů. Slouží 

k ohřívání teplonosného média, které prochází kotlem. Médiu proudí do otopného systému, 

který slouží k vytápění místností objektu nebo může ohřívat TUV1. Získávání tepla dochází 

díky spalování určitého paliva. Kotle se rozdělují podle mnoha hledisek. Jedno z hlavních 

rozdělení je podle použitého paliva. [1] [2] 

 Tuhá paliva 

 Kapalná paliva 

 Plynná paliva 

 Směsi paliv 

1.1.1 Kotle na tuhá paliva 

Tento druh kotle se využívá, jak ve starých zástavbách, tak v nových moderních 

objektech. Velkou výhodou je spolehlivost, jednoduché ovládání, nezávislost na elektrické 

energii a dodávce plynu. Kotle lze rozdělit podle způsobu spalování paliva na prohořívací, 

odhořívací a zplyňovací. [3] [4] 

Prohořívací kotle jsou nejstarší a nejjednodušší zařízení na vytápění. Palivo je přikládáno 

postupně na hořící základní vrstvu, která leží na roštu. Primární vzduch prochází ze spod roštu 

k palivu a následně se vzniklými spalinami odchází do komína. U tohoto provedení je velmi 

obtížná regulace výkonu. Ve velké míře záleží na komínovém tahu, který ovlivňuje množství 

spalovacího vzduchu. Konstrukce těchto kotlů bývá litinová. Mají malou účinnost spalovaní, 

potřeba časté přikládání paliva a velké emise. Výhodou jsou nízké pořizovací a provozní 

náklady. [5] [6] 

 V odhořívajícím kotli je palivo vhazováno ze shora do násypky. Ve spodní části násypky 

postupně palivo odhořívá na roštu a tím lze regulovat částečně kotel. Spaliny zde neprochází 

přes vrstvu paliva, ale jsou odvedeny do zadní části kotle. Zde předají své teplo a prochází dále 

do komína. Průběh spalování je plynulejší než u kotle prohořívajícího. Tím je docílena vyšší 

účinnost a menší emise. [5] [6] 

 Ve zplyňovacím kotli dochází k uvolnění prchavé hořlaviny z paliva. Prchavá hořlavina 

prochází dále přes trysku do spalovací komory. Zde je se vzduchem, který je přiváděn pomocí 

ventilátoru, spálena. Spaliny předají teplo a prochází do komína. Tento kotel má vyšší účinnost 

a menší emise než odhořívací a prohořívací kotle. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. 

[5] [6] 

Kotle na tuhá paliva lze dále rozdělit podle typu paliva na obnovitelné a neobnovitelné. 

Neobnovitelné palivo je uhlí, které je v dnešní době na ústupu kvůli ekologii a zvyšujícím se 

požadavkům na snižování emisí. Obnovitelné palivo je biomasa, pod kterou se řadí dřevo, 

brikety, pelety, štěpky. [1] [2] 

 

 

 

                                                 

 

1 TUV: Teplá užitková voda, pro potřebu uživatele 
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Dřevo 

Dřevo je stále do dnes velmi používané palivo. Výhodou je dostupnost a cena oproti 

elektrické energii a plynu. Hlavním parametrem je vlhkost, se kterou klesá výhřevnost2. Surové 

dřevo obsahuje 50 % vlhkosti. Pro správné spalování dřeva je zapotřebí mít co nejnižší vlhkost, 

udává se do 20 %, při které je výhřevnost 14,3 MJ/kg. Při spalování dřeva s vyšší hodnotou 

vlhkosti dochází ke špatnému hoření a snížení životnosti kotle. [4] [6] 

 

Brikety 

Hlavní surovina pro výrobu briket je dřevo. Brikety se lisují za velkého tlaku bez použití 

pojiv. Tvary mohou mít cihlovité, kulaté nebo blokové. Obsahují málo vlhkosti, která se 

pohybuje okolo 10 %. Proto jejich výhřevnost dosahuje k 18,5 MJ/kg. Výhodou je vyšší 

výhřevnost, oproti palivovému dřevu a delší doba hoření. [7] 

 

Pelety 

Pelety jsou malé válcovité tyčinky, dlouhé 20 až 30 mm o průměru 6 až 8 mm. Vyrábí se 

stejným způsobem jako brikety, lisování za vysokého tlaku z dřevních odpadů, zbytků z lesní 

těžby a nezužitkované části rostlin. To může být kůra, piliny, větve, sláma, plevy, dřevěné piliny 

a hobliny. Jsou určeny pro automatické kotle vybavené dávkovým podavačem paliva. 

Výhřevnost pelet je v rozmezí 17 až 18,5 MJ/kg. Pelety jsou rozděleny podle kvality. Nejvyšší 

kvalita pelet je označena A1. Tyto pelety mají nevyšší výhřevnost a stojí nejvíce peněz. Dále je 

třída pelet A2 a B. [7] [8] 

 

Uhlí 

Uhlí se získává dolováním z povrchových dolů. Rozděluje se podle chemického složení 

na lignit, antracit, hnědé a černé uhlí. Jako palivo se především používají hnědé a černé uhlí. 

Hnědé uhlí obsahuje 50-60 % uhlíku a jeho výhřevnost je 7-22 MJ/kg. Černé uhlí je kvalitnější, 

obsahuje více uhlíku a jeho výhřevnost může být až 30 MJ/kg. Jsou určeny jak pro klasické 

kotle, tak pro automatické kotle s podavačem paliva. [9] 

 

 

Obrázek 1: Kotel na uhlí [10] 

                                                 

 

2 Výhřevnost (kJ/kg) je teplo uvolněné dokonalým spálením 1kg paliva při ochlazení spalin na 20 °C, 

přičemž voda ve spalinách zůstává v plynné fázi. [2] 
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1.1.2 Kotle na kapalná paliva 

Kotle na kapalná paliva nejsou tak běžným tepelným zdrojem jako jsou kotle na tuhá 

a plynná paliva. Využívají se velmi zřídka, tam kde je nevýhodné topit klasickými topidly. 

Palivo je naléváno do zásobníku, odkud je palivovým čerpadlem dodáváno do hořáku. Zde je 

palivo míseno se vzduchem a dále přiváděno do trysky. Pomocí ventilátoru se smíchaná směs 

paliva a vzduchu stříká do spalovací komory, kde se zapaluje. Následně pracuje stejně jako 

kotel na tuhá paliva, kde jsou stěny komory ohřívány. Pomocí výměníku předává teplo vodě, 

která proudí do topného systému. [12] 

Hlavní složkou paliva je ropa, která se destiluje, a tím vznikají topné oleje o různých 

hustotách. Topné oleje lze rozdělit na extralehké (ELTO), lehké (LTO) a těžké (TTO). Pro kotle 

se používá jako palivo topná nafta. [2] 

Výhoda spočívá ve velké výhřevnosti paliva, snadná regulace topení a vysoký komfort 

pro uživatele. Pořizovací náklady kotle jsou velké. Hrozí nebezpečí výbuchu výparů a 

 kontaminace spodních vod při úniku paliva. [11] 

 

Obrázek 2: Kotel na LTO [13] 

1.1.3 Kotle na plynná paliva 

Tyto kotle jsou v dnešní době oblíbené zejména kvůli komfortu vytápění. Objekt pro 

instalaci těchto kotlů musí být připojený na veřejný plynovod a mít postavený komín. 

Nejrozšířenějším palivem je zemní plyn, méně využívané palivo je svítiplyn a propan-butan. 

[14] 

Plynové kotle lze rozdělit podle umístění na stacionární a závěsné. Stacionární kotle jsou 

umístěny na pevné podlaze a instalovány ve většině případů pro větší výkon. Tyto kotle jsou 

robustné a zhotoveny z odolné konstrukce, proto dosahují vyšší spolehlivosti a delší životnosti 

než kotle závěsné. Nevýhoda spočívá, že nemohou být instalovány do každého objektu, kvůli 

své velikosti. Instalují se do velkých objektů nebo místo starých kotlů na tuhá paliva, kde pro 

ně vzniká vhodné místo. [15] 

Závěsné kotle podle svého názvu jsou přidělány na zeď objektu. Jsou dělány pro menší 

výkon a nedosahují takových rozměrů jako stacionární, proto jsou více využívané 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Nevoral 

Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

 

 15 

 

v domácnostech. V dnešní době je velice mnoho druhů závěsných koltů. Využití závěsných 

kotlů je velká řada. Mohou vytápět pouze objekt, napojeny na ohřev teplé užitkové vody 

nebo kombinace s průtokovým ohřívačem vody. [16] 

Plynové kotle lze rozdělit také na klasické a kondenzační. Klasické kotle nevyužívají 

teplo spalin, které jsou odváděny komínem. Kondenzační kotle právě toto teplo obsažené ve 

spalinách využívá. Spaliny jsou vedeny do kondenzátoru, kde se podchladí, změní skupenství 

a uvolní se teplo. Toto teplo se dále využívá pro ohřev vody (zpátečky), která se vrací zpět 

do kotle. Teplota odcházejících spalin je v rozmezí 40-90 °C, a proto kondenzační kotel 

nepotřebuje zděný komín, ale postačí plastová trubka. Díky kondenzaci mají vyšší účinnost, 

která dosahuje až 98 %. [17] Kondenzační kotle jsou velmi oblíbený zdroj tepla díky vysoké 

účinnosti, dobré regulaci, nízkým pořizovacím nákladům a žádných starostí s dopravou paliva. 

[18] [19] 

 

Obrázek 3: Plynový kondenzační kotel [19] 

1.1.4 Elektrické kotle 

Jsou tepelná zařízení, která využívá přímo přeměnu elektrické energie na teplo.  

V elektrokotli se nachází odporová spirála. Ta se vlivem průchodu elektrického proudu začne 

zahřívat a teplo předává vodě, která kolem ní protéká. Jeden z typů elektrických kotlů může být 

takový, že voda je rozváděna do otopného systému objektu, kde pomocí podlahového vytápění 

nebo radiátorů vytápí objekt. Druhý typ elektrokotlů je součástí akumulační nádrže, kde ohřívá 

teplou užitkovou vodu. [20] [21] 

Elektrokotle se nejčastěji vyžívají jako doplňkový zdroj vytápění. Dále se používá 

u nových nízkoenergetických a pasivních domů, které mají velmi nízkou tepelnou ztrátu. 

Využití také najde v bytech a malých prostorů, které se vytopí velmi rychle. Výhodou je malá 

pořizovací cena, rychlá instalace bez budování odtahového systému spalin a komfort obsluhy, 

kde se vše řídí automaticky. Hlavní negativem elektrokotlů jsou především provozní náklady, 

které jsou nejdražších ze všech možných zdrojů, a proto se kombinují s jiným zdrojem tepla. 

[20] [22] 
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Obrázek 4: Závěsný elektrokotel [20] 

1.2 Lokální topidla 

Lokální topidla jsou v dnešní době nejjednodušší způsob vytápění bez rozvodů tepla. 

Zdroj tepla je topidlo, které předává teplo do místnosti nebo objektu. Využívají se v místnosti 

s občasným vytápěním nebo u objektů bez inženýrských sítí, jako jsou chaty.  

Lokální topidla lze rozdělit na tři základní druhy podle paliva. [23] 

 Plynová lokální topidla 

 Elektrická lokální topidla 

 Lokální topidla na tuhá paliva 

1.2.1 Plynová lokální topidla 

Pod plynová lokální topidla jsou zahrnuty plynové krby. V dnešní době jsou velmi 

oblíbené a na rozdíl od krbů na tuhá paliva, přináší velký komfort. Obsluha je velmi jednoduchá, 

kdy se termostat postará o tepelnou pohodu v objektu. Dále odpadá nutnost starat se 

o skladování, přikládání paliva a o vybírání popele, jelikož krb je napojený na hlavní rozvod 

plynu. [24]  

Nástěnné plynové přímotopy jsou další druh, který spadá pod plynová lokální topidla. 

Podle názvu jsou jednotky umístěny na vnější stěně objektu a připojeny na hlavní rozvod plynu 

v domě. Spaliny jsou odváděny při krátké vzdálenosti do komína. Ve většině případů se 

ale spaliny odvádí přímo přes zeď ven z objektu. [23] [25] 

Jako poslední druh plynových topidel jsou zahrnuty přenosové přímotopy. Tyto topidla 

nejsou závislá na domovním rozvodu plynu. Jsou napájeny z tlakových láhví, nejčastěji se 

používá propan-butan. Přenosné topidla jsou vhodné do dobře větraných prostorů, jako jsou 

výrobní haly, sklady, staveniště, terasy a zahrady. [26] [27] 
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Obrázek 5: Plynový krb [28]  Obrázek 6: Elektrický přímotop [30] 

 

1.2.2 Elektrická lokální topidla 

Nejčastější elektrická topidla jsou především elektrické přímotopy, které se nezapojují do 

sítě tepla, ale pracují samostatně. Fungují na jednoduchém principu konvektorů, výměny 

vzduchu o různých teplotách. Přímotop nasává v dolní části studený vzduch, díky topnému 

mediu se vzduch ohřeje a samovolně vystupuje horní částí. Často bývá osazen ventilátorem, 

který podporuje výměnu vzduchu. Přímotopy mohou být nástěnné nebo přenosné. Přenosné 

topidla slouží ve většině případů jako dočasné nebo přídavné zdroje tepla. [29] [30] 

Nástěnné infrazářiče jsou dalším druhem, který spadá pod elektrická topidla. Fungují 

na principu infračerveného (tepelného) záření. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že nedochází 

k ohřevu vzduchu, ale přímo předmětů a osob v místnosti. To umožňuje vytápět na nižší teplotu. 

Infrazářiče mají velmi vysokou účinnost, jelikož neztrácí žádnou energii rozvodem. Vzduch 

v místnosti necirkuluje ani nevíří prach, a proto nevznikají plísně a vlhkost. Je vhodné je 

instalovat do místnosti pro alergiky či astmatiky. [31] [32] 

Pod elektrická lokální topidla spadají elektrické krby, které vyzařují sálavé teplo. Vytváří 

velmi realisticky efekt hoření dřeva. Dražší krby dokáži napodobit i zvukové efekty praskání 

dřeva a odlétání jisker. Výhodou je snadná a rychlá instalace, přenositelnost a pořizovací cena. 

Hlavní výhodou je komfort pro obsluhu. Nevýhodou je drahý provoz a potřeba instalace silného 

jističe. [33] 

1.2.3 Lokální topidla na tuhá paliva 

Pod lokální topidla na tuhá paliva patří krby a kamna. V dnešní době se začínají opět 

vracet do rodinných domů kvůli levnému zdroji vytápění ale především z estetických důvodů. 

Krby a kamna pracují na stejném principu jen s rozdílem, že krby mají otevřené topeniště 

a především malou účinnost. Zvýšení účinnosti lze provést krbovou vložkou, která uzavře 

ohniště a tím se zesílí sálavý účinek. Krbová vložka může podle konstrukce být bez nebo 

s výměníkem tepla. Ve výměníku je teplo předáno teplovodním rozvodům, které dále vytápí 

jiné místnosti objektu. Proto jsou dnes krby velmi oblíbené, jak pro přímý kontakt s plamenem 

ohně, tak jako druhotný zdroj vytápění. [34] [35] 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Nevoral 

Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

 

 18 

 

Kamna sice nenabízí otevřené ohniště, ale mají vyšší účinnost. Nejsou zabudované a lze 

s nimi manipulovat. Provedení může být klasické sálavé nebo jako u krbu lze kamna doplnit 

o výměník, který umožní přenos tepla dále do objektu. Kamna mohou být zhotovena z plechu, 

litiny, kachel popřípadě šamotových cihel. [36] 

 

 

Obrázek 7: Kamna [36] 

1.3 Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla (dále jen TČ) jsou v dnešní době velmi oblíbeným zdrojem tepla, jak 

u rodinných domů, tak u průmyslových hal, škol, firem. Výhoda spočívá ve velmi vysoké 

účinnosti, kterou ostatní zdroje nemohou nabídnout. Dalším kladem je bezúdržbový provoz, 

vlastní komfort, či nízká spotřeba energie, kterou spotřebovává pouze kompresor. TČ 

transformuje tepelnou energii odebranou z okolního prostředí (země, voda, vzduch) na vyšší 

teplotní hladinu, která se dále využívá na vytápění objektů, bazénů a teplé užitkové vody. 

Skládá se ze čtyř hlavních komponentů: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. 

[37] [38] 

Princip TČ spočívá ve čtyřech fázích. K první fázi dochází ve výparníku, kde kapalné 

chladivo odebírá teplo získané z okolí za nízkého tlaku. Jelikož chladivo má nízký bod varu, 

začne se vypařovat a změní svoje skupenství na plynné. V dalším kroku následuje kompresor, 

který stlačí chladivo a tím se výrazně zvýší teplota. Zahřáté chladivo v kondenzátoru předá 

teplo do otopné soustavy, následně se chladivo ochladí a zároveň kondenzuje. Dále chladivo 

prochází přes expanzní ventil, kde se sníží jeho tlak a zároveň i teplota. Následně chladivo 

putuje zpět do výparníku, kde se opět celý koloběh opakuje. TČ se také rozděluje na primární 

a sekundární okruh. Přičemž primární okruh je popsán těmito čtyřmi fázemi (vypařování, 

komprese, kondenzace, expanze), který je znázorněn na obr1. Sekundárním okruhem je 

myšlena otopná soustava, která získává teplo v kondenzátoru.  [39] [40] [59] 
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Obrázek 8: TČ schéma [41] 

 Hlavní charakteristikou TČ je topný faktor - COP (Coefficient of Performance). Topný 

faktor je bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou 

elektrickou energii pro pohon kompresoru. Hodnoty topného faktoru se pohybují v rozmezí od 

2,5 až 5, přičemž se mění v závislosti na vstupní a výstupní teplotě, typu kompresoru a druhu 

TČ. Dále se také uvádí tzv. sezónní topný faktor – SCOP, který udává průměrnou hodnotu 

topného faktoru za celý rok. [38] [42] [60] 

TČ mají dvojslovné označení. Přičemž první slovo značí zdroj tepla, neboli odkud je teplo 

odebíráno a druhé slovo značí teplonosné médium, které přijímá teplo a rozvádí dále po objektu. 

TČ lze rozdělit do čtyř základních typů. [43] 

 Tepelná čerpadla vzduch - voda 

 Tepelná čerpadla země - voda 

 Tepelná čerpadla voda - voda 

 Tepelná čerpadla vzduch - vzduch 

1.3.1 Vzduch - voda  

Je tepelné čerpadlo, které využívá venkovní vzduch jako zdroj tepla. Rozděluje se na 

kompaktní a splitové. U kompaktního provedení jsou všechny komponenty v jedné jednotce, 

která je umístěna vně objektu. Tato jednotka je propojena s akumulační nádrží vodním 

vedením. Výhodou je jednoduchá montáž a nižší pořizovací náklady než u splitového zapojení. 

Proto jsou tyto kompaktní jednotky v dnešní době nejvíce rozšířené. Splitového provedení je 

rozděleno na venkovní a vnitřní jednotky. Ve venkovní jednotce se nachází pouze výparník, 

který lze umístit podle své potřeby. V objektu se nachází vnitřní jednotka, obsahující 

kondenzátor a kompresor. Tyto jednotky jsou propojeny chladivovým okruhem, který je tak 

delší a spotřebuje více chladiva než u kompaktního provedení. Nevýhoda spočívá v zabírání 

místa v objektu vnitřní jednotkou. Montáž je složitější, jelikož propojení chladícího okruhu 

nastane až po usazení obou jednotek. [44] [45] 

Teplota vzduchu se v průběhu roku pořád mění a s ní i hodnota topného faktoru tepelného 

čerpadla. V dnešní době jsou jednotky schopné vytápět i při teplotě -25 °C. Z ekologického 

hlediska je toto zařízení nejvýhodnější, jelikož venkovní vzduch je neomezený zdroj. Tento typ 

čerpadel je nejlepší volbou pro domy s malým pozemkem. Výhodou TČ vzduch - voda je 

jednoduchá instalace, nižší investiční náklady než u systému země - voda, v letním období lze 
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použít reverzně (chlazení objektu), bezúdržbové. Nevýhodou je nižší topný faktor při nízkých 

teplotách, vyšší spotřeba elektřiny než u systému země – voda a hlučnost ventilátoru. [45] [47]  

 

 

Obrázek 9:TČ vzduch – voda [48] 

1.3.2 Země – voda 

Teplené čerpadlo s plošným kolektorem 

Je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plochy. Nejčastěji se využívá zahrada rodinného 

domu, kde se pod povrch umístí plastové potrubí s nemrznoucí kapalinou, neboli zemní 

kolektory. Ty jsou vedeny do vnitřní jednotky TČ, které je umístěno v objektu. Nemrznoucí 

kapalina se průchodem do výměníku zahřívá. Ve výměníku předá své teplo chladivu a vrací se 

zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento druh TČ potřebuje velkou plochu na položení 

zemního kolektoru, přibližně 200 až 400 m2. Pro dobré odvzdušnění je vhodné, aby byl terén 

co nejrovnější nebo mírně z kopce. Jestliže je zemina kamenitá, je zapotřebí obsypat potrubí 

pískem, aby nedošlo k jejímu poškození. Plastové potrubí se používá nejčastěji o průměru 40 

mm a je uloženo do hloubky 1,5 až 2 m, kde je už ustálena teplota. [46] [49] [50] 

Výhodou těchto TČ jsou nízké investiční náklady oproti typu vzduch – voda, nebo vrtům. 

Dále stabilní topný faktor za nízkých teplot, snadná instalace, dlouhá životnost a tichý, 

bezúdržbový chod. Nevýhodou je potřeba velkého pozemku, na který poté nelze nic stavět. [49] 

 

 

Obrázek 10: TČ země - voda (plocha) [51] 
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Tepelné čerpadlo s vrtem 

Je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z hloubky povrchu země. Pracuje na stejném 

principu jako plošné kolektory jen s rozdílem, že potrubí je uloženo horizontálně. Do vrtů jsou 

usazeny plastové sondy, ve kterých proudí nemrznoucí směs. Vrty jsou dělány do hloubky 80 

až 150 m, přičemž průměr je v rozmezí 12 až 16 cm. Podle výkonu TČ lze provést více vrtů. 

Dále zaleží na složení podloží, nejvhodnější jsou oblasti s tvrdým podložím. Vrty jsou nejvíce 

využívány u objektů s malým pozemkem, u kterého není místo pro plošné kolektory. Dále se 

využívá jako rekuperace, kde se  v létě teplo odevzdává zpět do země. 

Vrty mají výhodu v nižší spotřebě elektřiny vůči typu vzduch – voda, mají velmi stabilní 

a vysoký topný faktor, lze využit jako rekuperaci tepla. Nevýhodou jsou vyšší investiční 

náklady, především na obstarání vrtu a vyřízení stavebního povolení. Dále musí být vhodné 

podloží.  [46] [52] 

 

 

Obrázek 11: TČ země - voda (vrt) [51] 

1.3.3 Voda – voda 

Je tepelné čerpadlo, kde zdrojem tepla jsou spodní vody. U tohoto systému se využívá 

studna, ze které se odebírá voda. Voda proudí do výparníku, kde předá teplo a zároveň se 

ochladí. Následně se hned vrací zpět do země vsakovací studnou. Studny musí být od sebe 

vzdáleny pár metrů, aby došlo k zpětnému ohřevu vody. Tím nedochází ke ztrátám podzemní 

vody ani k poklesu energetického potenciálu. Účinnost TČ voda - voda je velmi vysoká, jelikož 

voda má stálou teplotu okolo 10 °C. Díky tomu se nemění topný faktor, který tak má nejvyšší 

hodnoty ze všech TČ. Velký důraz se klade také na kvalitu vody, především její znečištění. To 

se poté odráží na údržbě filtrů či výměníku. [53] [54] 

Výhodou je především nejvyšší topný faktor u TČ, dále nižší náklady a prostory než 

u systému vrtů. Tyto systémy lze využít jen tam, kde je dostatek spodní vody. Další nevýhoda 

je častá údržba filtrů a výměníku a nižší životnost kompresorů. [46] [55] 
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Obrázek 12: TČ voda - voda [54] 

1.3.4 Vzduch – vzduch 

Je tepelné čerpadlo, které získává tepelnou energii z venkovního vzduchu. Tento typ se 

skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Vzduch je nasáván do venkovní jednotky, zde získané 

teplo je rozvedeno do vnitřní jednotky, která vyhřívá pouze jednu místnost. Tento typ nepoužívá 

žádný topný systém, a proto má vyšší topný faktor oproti ostatním TČ. Toto čerpadlo se využívá 

často jako sekundární zdroj tepla, nejčastěji v kombinaci s elektrokotli nebo přímotopy. Časté 

využití je také u vytápění chalup či chat, kde slouží k udržování tepla. V letním období je lze 

využít jako klimatizaci. [56] 

Hlavní výhoda je vysoký topný faktor, nejlevnější typ TČ který lze na trhu najít, nízká 

pořizovací cena, snadná instalace a obsluha. Nevýhodou je omezený počet vnitřních jednotek 

k jedné venkovní, objekt s malým počet místností a v neposlední řadě hlučnost. [56] [57] 

 

Obrázek 13: TČ vzduch – vzduch  [58] 

1.4 Solární vytápění 

V dnešní době je velmi oblíbený alternativní zdroj vytápění. Teplo je získáváno ze 

slunečního záření, které je všude na Zemi. Je ekologické, bez emisí, nezatěžuje životní prostředí 

a především je zdarma. Využívá se jako sekundární zdroj tepla, ale i tak šetří velkou část 

nákladu na topení a ohřev teplé užitkové vody. [61] [62] 
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Solární vytápění lze rozdělit do několika druhů. Základní rozdělení je na aktivní a pasivní 

využití sluneční energie. Pasivní provedení spočívá ve speciální konstrukci budov, které jsou 

postaveny podle určitých zásad. Jedny z nich jsou, že budovy musí být orientovány na jih. Okna 

také směřovat co nejvíce na jih a naopak vyhnout se oknům na západ. Sedlová střecha by na 

jižní straně neměla mít velký přesah. Tyto prvky se dnes využívají při navrhovaní novostaveb 

pro pasivní a nízkoenergetické domy. Díky těmto prvkům jsou docíleny menší tepelné ztráty 

budovy. [63] 

Aktivní využití sluneční energie je v dnešní době velmi rozšířené. Rozděluje se na 

fototermické a fotovoltaické. Princip spočívá na nepřímém využití sluneční energie pomocí 

solárního kolektoru a fotovoltaického článku. [62] [63] 

1.4.1 Fototermické 

Fototermické provedení využívá přeměnu slunečního záření na teplo pomocí solárních 

kolektorů. Kolektorů je v dnešní době velká řada, nejvíce jsou však rozšířeny plošné 

a trubicové. [61] 

a) Plošné kolektory 

Plošné kolektory se skládají z pevného rámu, tvrzeného skla a absorbéru. Sluneční záření 

projde krycím, tvrzeným sklem a je absorbováno černou plochou, neboli absorbérem. Nejčastěji 

je vyroben z mědi a hliníku. V celém kolektoru je také umístěna tenkostěnná měděná trubička, 

která prochází celým kolektorem. Sluneční záření nevyzařuje zpět do prostoru díky vlastnostem 

krycího skla. Kolektory bývají ze spodní části izolovány, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. 

Sluneční energie téměř hned ohřívá teplonosnou látku v měděné trubičce. Pomocí čerpadla je 

vedena do tepelného výměníku v akumulační nádrži. Výměník následně ohřívá vodu 

v akumulačním zásobníku. Jako teplonosná látka se využívá nemrznoucí směs, aby v zimním 

období nedošlo k zamrznutí a poškození slunečního kolektoru. Instalace systému je jednoduchá 

a pořizovací náklady jsou nízké. Nejčastěji se panely instalují na jižní stranu střechy objektu se 

sklonem v rozmezí 20 – 60 stupňů. [61] [64] 

Plošné kolektory se vyrábí ve dvou variantách. Klasické plošné a plošné vakuové. 

Vakuový kolektor pracuje na stejném principu, jen má výhodu v menších tepelných ztrátách. 

Celá rámová konstrukce je vzduchotěsná a v kolektoru je vakuum, tím se snižují úniky tepla 

do okolí. [61] 

b) Trubicové kolektory 

Trubicové kolektory jsou vyráběny dvěma provedeními. Trubicové kolektory vakuové se 

skládají z dvoustěnných skleněných trubic, které jsou uspořádané vedle sebe. Trubice je 

hermeticky uzavřená, takže i zde je vakuum. Uvnitř je vedena měděná trubička, ve které protéká 

nemrznoucí látka. Ta zde odebírá teplo a proudí do tepelného výměníku akumulační nádrže. 

[61] [65] 

Druhým typem jsou trubicové vakuové – kondenzační kolektory. Tyto kolektory vypadají 

na první pohled jako běžné vakuové, ale pracují na jiném principu. Jsou založeny na 

kondenzačním teple, které vzniká při přechodu plynné látky do kapalného stavu. V dolní části 

měděné trubičky je uložená těkavá kapalina, která při slunečním záření začne zvyšovat svoji 

teplotu a přechází do plynného stavu. V horní části trubičky se uvolní kondenzační teplo, které 

je odevzdáno do sběrné trubky. Plyn zkondenzuje a vrací se zpět na dno trubičky. Ve sběrné 

trubce se nachází nemrznoucí kapalina solárního systému, která proudí jako u plošného 
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kolektoru do tepleného výměníku akumulační nádrže. Tento celý cyklus se neustále opakuje. 

Oproti klasickým vakuovým mají kondenzační kolektory vyšší účinnost i za špatného počasí. 

Při poškození jedné trubice pracuje systém neustále dále.  [61] [65] 

 

 

Obrázek 15: Rozdíl trubicových kolektorů [66] 

 

1.4.2 Fotovoltaické 

Fotovoltaické systémy využívají sluneční energii k přeměně na elektrickou energii. 

Hlavním prvkem je fotovoltaický panel, který se skládá ze solárního článku. Solární články jsou 

nejčastěji vyráběny z křemíku. Při dopadu světla na křemíkovou destičku vzniká elektrické 

napětí, díky vyražení elektronů. Po uzavření obvodu začne spotřebičem procházet stejnosměrný 

elektrický proud. Pomocí střídače je stejnosměrný proud přeměněn na střídavý. Ten se dále 

využívá k napájení elektrické soustavy domu, elektrických přímotopů nebo elektrické hlavice 

bojleru a nádrže, která ohřívá TUV. [62] [67] 

Fotovoltaické panely jsou jednoduché na výstavbu a provoz, jsou bezhlučné a nevyžadují 

žádnou obsluhu. Mají velmi malou účinnost okolo 15 %, velké ztráty. [67] 

 

 

Obrázek 16: Fotovoltaický systém [62] 

Obrázek 14: Plošný kolektor [61] 
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1.5 Rekuperace 

Rekuperace pracuje na zpětném získávání tepla. Rekuperační jednotka obsahuje 

výměník, do kterého z jedné strany vstupuje venkovní čerstvý vzduch a z druhé strany je 

přiváděn teplý odpadní vzduch. Pomocí výměníku předá odpadní vzduch z objektu teplo 

přivádějícímu vzduchu, který se tak předehřeje a vstupuje dále do objektu. Díky tomu, že 

potrubí jsou od sebe vzájemně odděleny, nedochází k mísení pachu a nečistot. Jednotka také 

obsahuje filtry, které čistí přivádějící vzduch od prachu, alergenů či hmyzu. Účinnost těchto 

jednotek se pohybuje až k 90 %. V letním období je lze využívat reverzně, neboli zpětné 

získávání chladu. Zařízení se chová jako klimatizace, kdy teplý přiváděný vzduch je ochlazován 

odpadním vzduchem. [68] [69] 

 Rekuperační jednotky lze umístit do jakýchkoliv rodinných domů, bytů či průmyslových 

hal. Lze je využít centrálně, lokálně a kompaktně. Centrální systém slouží k výměně vzduchu 

po celém objektu, lokální způsob zajišťuje výměnu vzduchu pouze v dané místnosti. 

Kompaktní zapojení se provádí kvůli úspoře místa. [69] [70] 

 

Obrázek 17: Rekuperační jednotka [70] 

1.6 Porovnání zdrojů tepla 

Zdroje tepla zle porovnat podle mnoha aspektů. Jako první porovnání je mezi pořizovací 

cenou. Zdroje mohou být pořízeny od pár tisíc korun až po statisícové vstupní investice. Do 

nejlevnější skupiny patří lokální vytápění a to elektrické a plynové přímotopy, kamna. Jsou 

jednoduché na ovládání a konstrukci. Nevýhodou je, že nevytápí celý objekt, ale pouze jen 

jednu místnost. Mezi střední skupinu v pořizovací ceně jsou klasické kotle na dřevo a uhlí, 

elektrické a plynové kotle a krby s krbovou vložkou. Do nejdražší skupiny investic lze zařadit 

tepelná čerpadla, solární vytápění, rekuperaci a automatické kotle. 

 

Druhé porovnání je podle komfortu. Komfort je jeden z nejdůležitějších vlastností 

u zdroje, který uživatel vyžaduje. Nejlépe, když si uživatel nastaví teplotu vytápění a dále se 

o nic nemusí starat. Mezi tyto zdroje patří TČ, solární vytápění, elektrické a plynové kotle. 

Následují zdroje, které vyžadují občasné přikládaná paliva a to automatické kotle na tuhá 

paliva. Jako nejhorší komfort pro uživatele jsou krby, kamna a kotle bez automatického 
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podavače paliva. Tyto zdroje vyžadují časté přikládání paliva, čištění samotného kotle 

a spalinových cest. 

 

Zdroje lze dále srovnat podle ekologie. Nejvíce škodlivých látek pouští do ovzduší krby, 

kamna a kotle na uhlí a dřevo. Právě na kotle se v dnešní době upírá pohled z hlediska emisí. 

Kotle s emisní 1. a 2. třidou nesmí být v provozu po roku 2022. Výhoda je v kotlíkových 

dotacích na výměnu starého kotle za nový s emisní třídou 3. a vyšší. [71] Oproti těmto zdrojům 

jsou TČ, solární vytápění a elektrické kotle velmi šetrné k životnímu prostředí a nevypouští 

žádné škodlivé látky do ovzduší. 

 

Zhodnocením lze některé zdroje vyloučit pro vybraný rodinný dům. Nevhodné zdroje 

podle komfortu a ekologického pohledu jsou lokální topidla a kotle na uhlí. Oba zdroje 

potřebují velký prostor pro skladování a časté přikládání paliva, čistění samotného kotle 

a komína. Z celkového zhodnocení nejsou tyto zdroje v návrhové části pro vytápění rodinného 

domu.    
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2 Návrh zdroje tepla pro rodinný dům 

2.1 Popis rodinného domu 

Rodinný dům bude postaven na pozemku o rozloze 1400 m2 v malé obci Číměř, která se 

nachází v kraji Vysočina blízko Třebíče. Dům je prozatím ve fázi projektování a vyřizování 

veškerých záležitostí se stavebním povolením. Jedná se o nepodsklepený bungalov se sedlovou 

střechou o zastavené ploše 180,4 m2, s kterou je propojena nevytápěná garáž pro dvě osobní 

auta. V objektu je ložnice, koupelna a dva dětské pokoje propojeny s obývacím pokojem malou 

chodbou. Obývací pokoj je zároveň spojen s kuchyní a jídelnou. Dle uspořádání a počtů pokojů 

je rodinný dům určen pro obývání čtyřčlennou rodinou. Dále se v domě nachází technická 

místnost, která propojuje garáž s obytným prostorem. Technická místnost disponuje 7,2m2 

plochy, ta bude využita pro navrhovaný zdroj tepla a nádrže pro ohřev TUV.  

2.2 Výpočty 

Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty lze vypočítat několika způsoby. U postavených rodinných domů lze 

vypočítat ztráty díky měsíčním fakturám za plyn a elektřinu. Jelikož je dům ve fázi 

projektování, tato forma výpočtu odpadá. Proto jsou tepelné ztráty vypočítány obálkou budovy, 

pomocí on-line kalkulačky na tzbinfo. [72] 

Rodinný dům má vytápěnou podlahovou plochu 136 m2 a celkový objem 353,6 m3. 

Stavební materiál je ytong o šířce 450 mm s prostupem tepla 0,179 W/m2K. [73] Sedlová 

střecha rodinného domu je zateplena izolací o tloušťce 300 mm. Vnitřní teplota objektu je 

počítána na 22 °C. Podle lokality domu jsou vygenerovány hodnoty délky otopného období, 

průměrná venkovní teplota v otopném období a venkovní návrhová teplota v zimním období.  

Tepelné ztráty domu Qz vychází [72] :  

𝑄𝑧 = 5,484 𝑘𝑊 

Pomocí denostupňové metody je vypočítána roční tepelná ztráta rodinného domu [74] : 

 

𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 = 24 ∙ 𝑄𝑧 ∙ 3600 ∙ 𝑑 ∙ (
𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑛 − 𝑡𝑒𝑛
) ∙ 𝜀 [

𝐺𝐽

𝑟𝑜𝑘
] 

 

Kde: 𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 – roční tepelná ztráta rodinného domu [GJ/rok]; [kWh/rok] 

  𝑄𝑧 – tepelné ztráty domu [W]  

  𝑑 – délka otopného období [dny] 

  𝑡𝑖𝑠 – průměrná vnitřní teplota objektu [°C] 

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

  𝑡𝑖𝑛 – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

  𝑡𝑒𝑛 – oblastní venkovní výpočtová teplota [°C] 

  𝜀 – opravný součinitel [-] 

𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 = 24 ∙ 5,484 ∙ 247 ∙ (
22 − 2,5

22 − (−17)
) ∙ 0,75 = 43,89 

𝐺𝐽

𝑟𝑜𝑘
 

𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 = 12.190,93 
𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
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Výpočet ohřevu TUV 

TUV bude zároveň natápěno primárním i sekundárním zdrojem tepla. Pro výpočet bylo 

zapotřebí určit spotřebu teplé vody za den. Bylo zvoleno 50 litrů na osobu za jeden den. Na 

výpočet ohřevu byl použit vzorec denní potřeby tepla [75] : 

 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 = (1 + 𝑧) ∙
𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉2 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

3600
 [𝑘𝑊ℎ] 

Kde: 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 – denní spotřeba tepla na ohřev [kWh] 

 𝑧 – koeficient energetických ztrát systému [-] 

 𝜌 – měrná hmotnost vody [kg/m3] 

 𝑐 – měrná tepelná kapacita vody [J/kgK] 

 𝑉2 – celková potřeba teplé vody za 1 den [m3/den] 

  𝑡2 – teplota ohřáté vody [°C] 

  𝑡1 – teplota studené vody [°C] 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 = (1 − 0,3) ∙
1000 ∙ 4186 ∙ 0,2 ∙ (50 − 10)

3600
= 12,1 𝑘𝑊ℎ 

 

 Potřebný výkon na ohřev teplé vody: 

𝑄𝑧,𝑇𝑈𝑉 =
𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑

24
 [𝑘𝑊] 

 

𝑄𝑧,𝑇𝑈𝑉 =
12,1

24
= 0,504 𝑘𝑊 

 

  Výpočet pro roční spotřebu tepla [75] : 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 = 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙ 𝑑 + 0,8 ∙ 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙
𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑙

𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑧
∙ (𝑁 − 𝑑) [

𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
] 

 Kde:  𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 – roční spotřeba tepla  [kWh] 

  𝑑- délka otopného období [dny] 

  𝑡𝑠𝑣𝑙- teplota studené vody v létě [°C] 

  𝑡𝑠𝑣𝑧- teplota studené vody v zimě [°C] 

  𝑁- počet pracovních dní soustavy v roce [dny] 

 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 = 12,1 ∙ 247 + 0,8 ∙ 12,1 ∙
50 − 15

50 − 5
∙ (365 − 247) = 3874,83 

𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
 

 

Solární kolektor 

Na střechu rodinného domu bude instalován solární kolektor od firmy Sunpower. Solární 

kolektor bude sloužit pro ohřev TUV a v zimních měsících k přitápění. Jedná se o plošný 

kolektor o šířce 0,9 m a délce 6 m. Je tvořen z hliníkového rámu, silného solárního skla 
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a absorbéru, který je z mědi.  Díky velké izolaci v zadní části, dosahují tyto kolektory velmi 

dobré účinnosti. [76]  

Pro výpočet solárního kolektoru byla využita zjednodušená bilance na stránkách tzbinfo. 

Ta spočívá ve stanovení skutečně využitých zisků solárního kolektoru 𝑄𝑠𝑠. Solární kolektor je 

usazen se sklonem 30° a orientaci přímo na jih. Tento výpočet využívá hodnoty celkové 

spotřeby tepla za 1 den, tepelných ztrát objektu, minimální teplota ve vytápěném období, úhel 

a natočení kolektoru. Zisk solárních kolektoru vychází [77] : 

𝑄𝑠𝑠 = 2336 
 𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
 

Shrnutí: 

Celkové ztráty rodinného domu jsou vypočítány podle: 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑧 + 𝑄𝑧,𝑇𝑈𝑉  [𝑘𝑊] 

 

𝑄𝑐 = 5,484 + 0,504 = 5,988 𝑘𝑊 

Celková roční spotřeba tepla je vypočítána podle: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 + (𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 − 𝑄𝑠𝑠) [
𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
] 

𝑄𝑟 = 12190,93 + (3874,83 − 2336) = 13729,76 
𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
 

 

𝑄𝑟 = 49,424 
𝐺𝐽

𝑟𝑜𝑘
 

 

Rodinný dům má v technické místnosti akumulační nádobu o objemu 1000 litrů 

s průtočným ohřevem vody 25 litrů. Akumulační nádoba má dva vnořené výměníky, pro TUV 

z nerezu o objemu 25 litrů ve vrchní části  a pro solární kolektor s plochou 2 m2 ve spodní části. 

[78] 

Tuto akumulační nádobu primárně vytápí navržený zdroj tepla. Ve vrchní části 

akumulační nádoby se voda ohřívá na vyšší teplotu okolo 50 – 55 °C, kde je umístěn průtočný 

výměník pro TUV. Spodní část akumulační nádoby je vytápěna dle venkovní teploty 

(ekvitermní regulace3) pro podlahové vytápění a otopná tělesa. Jako sekundární vytápění je 

použitý zmiňovaný solární kolektor, který je napojen do výměníku ve spodní části akumulační 

nádoby. Ceny akumulační nádoby a solárního kolektoru nejsou zahrnuty ve stupních investicí 

zdrojů tepla. Pro znázornění vytápění je použito schéma na obrázku č. 18.   

                                                 

 

3 Ekvitermní regulace - nastavení teploty topné vody na základě venkovní teploty [79] 
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Obrázek 18: Schéma zapojení otopného systému 

2.3 Návrhové zdroje tepla 

V této části práce byly z vypočítaných ztrát domu navrženy vhodné zdroje tepla. Tyto 

zdroje slouží k vytápění objektu i ohřívání TUV. Při výběru byl dbán důraz na ekonomickou 

a ekologickou stránku zdroje a na komfort vytápění. 

U každého zdroje tepla je zapotřebí vypočítat roční náklady na vytápění rodinného domu. 

Roční náklady se vypočítají podle rovnice: 

𝐶𝑟 = 𝐶𝑗 ∙
𝑄𝑟

𝐻 ∙ 𝜂
 [𝐾č] 

Kde: 𝐶𝑟 – roční náklady na vytápění zdroje [Kč] 

  𝐶𝑗 – cena daného paliva na jednotku [Kč/kg]; [Kč/m3]; [Kč/kWh] 

  𝑄𝑟 – celková roční tepelná ztráta [MJ]; [kWh] 

  𝐻 – výhřevnost paliva [J/kg]; [J/m3] 

  η – účinnost zdroje [%] 

 

Celkové roční náklady zdroje na vytápění s revizemi: 

𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝑟 + 𝐶𝑍 + 𝐶𝐾 [𝐾č] 
 

 Kde: 𝐶𝑅𝑅 – celkové roční náklady [Kč] 

  𝐶𝑍 – roční náklady na servis zdroje tepla [Kč] 

  𝐶𝐾 – roční náklady na servis komína [Kč] 
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2.3.1 Kotel na tuhá paliva 

První návrh zdroje tepla je peletový kotel s automatickým podavačem paliva, od českého 

výrobce Viadrus. Jedná se o typ A0C-A16P-00.17 (LP), který je určen pouze pro spalování 

dřevěných pelet. Stacionární kotel o výkonu 5-16 kW je více rozměrný oproti ostatním zdrojům. 

Každý rok je nutné provádět revize kotlu a komína, to je zohledněno v celkových ročních 

nákladech. [80]  

 

Viadrus A0C-A16P-00.17 (LP)  

 

 

Obrázek 19: Viadrus A0C - A16P [82] 

 

Tabulka 1: Specifikace kotle Viadrus A0C – A16P 

Cena: 69 357 Kč s DPH [81] Palivo: pelety, třída A1 [83] 

Výkon: 5-16 kW [81] Výhřevnost paliva: 16,8 MJ/kg [83] 

Účinnost: 90,5 % [80] Cena paliva: 5950 Kč/t [83] 

Servis kotle: 700 Kč/rok  Prohlídka komínu: 800 Kč/rok  

 

 

Roční náklady peletového kotle na vytápění: 

𝐶𝑅 = 5,95 ∙ (
49 424,3

0,905 ∙ 16,8
) = 19 342 𝐾č 

 

Celkové roční náklady peletového kotle s revizemi: 

𝐶𝑅𝑅 = 19 342 + 700 + 800 = 20 842 𝐾č 
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2.3.2 Plynový kotel 

Jako druhý zdroj tepla je navržen závěsný kondenzační plynový kotel od firmy Protherm. 

Jedná se o typ Panther Condens 12 KKO o výkonu 12 kW. Kondenzační kotle mají vysokou 

účinnost, u tohoto dosahuje účinnost až k 109,5 %. [84] Revizi kotlu a komína je nutné provádět 

jednou do roka, to je zohledněno v celkových ročních nákladech. 

Plynový kotel je dobré alternativní řešení vytápění našeho rodinného domu. Rychlá 

instalace a především komfort pro uživatele je hlavní výhodu těchto kotlů. Uživatel se nemusí 

starat o skladování či přikládaní paliva, pouze si nastaví na kotli teplotu ohřívání.  

 

Panther Condens 12 KKO 

 

Obrázek 20: Panther Condens 12 KKO [84] 

 

Tabulka 2: Specifikace plynového kotle 

Cena: 45 920 Kč s DPH [85] Palivo: zemní plyn [84] 

Výkon:13 kW [84] Distribuce: E.on  [86] 

Účinnost: 109,5 % [84] Cena paliva: 1,428 kWh [86] 

Servis kotle: 1 000 Kč/rok Prohlídka komínu: 800 Kč/rok 

 

 Roční náklady plynového kotle na vytápění: 

𝐶𝑅 = 1,428 ∙ (
13 729,76 

1,095
) = 17 905 𝐾č 

 

Celkové roční náklady plynového kotle s revizemi: 

 

𝐶𝑅𝑅 = 17 905 + 1 000 + 800 = 19 705 𝐾č 
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2.3.3 Elektrický kotel 

Další navržený zdroj tepla je závěsný elektrický kotel od stejné firmy Protherm, jako pro 

plynový kotel. Byl zvolen typ RAY 9 KE s výkonem 9 kW. Stejně jako plynové kotle mají 

vysokou účinnost, která u vybraného typu je 99,5 %. [87] Jako každý kotel, i tento vyžaduje 

roční revizi. 

Elektrické kotle mají výhodu v levné pořizovací náklady, snadné instalace a komfort pro 

uživatele. Často se využívá právě pro nízkoenergetické a pasivní domy. Velkým nedostatkem 

jsou příliš drahé provozní náklady, které řadí elektrokotle na úplné dno mezi zdroje tepla.   

 

Protherm RAY 9 KE 

 

Obrázek 21: Protherm RAY 9 KE [87] 

 

Tabulka 3: Specifikace elektrického kotle 

Cena: 24 224 Kč s DPH [85] Cena elektřiny: 2,864Kč/kWh [88] 

Výkon: 6 kW [87] Provozní teplota OV:  25 - 85 °C [87] 

Účinnost: 99,5 % [87] Provozní tlak OV: 0,8 - 3 bar [87] 

Servis kotle: 700 Kč/rok Elektrické krytí: IP40 [9] 

 

 Roční náklady elektrického kotle na vytápění: 

𝐶𝑅 = 2,864 ∙ (
13 728,9

0,995
) = 39 517 𝐾č 

 

Celkové roční náklady elektrického kotle s revizemi: 

 

𝐶𝑅𝑅 = 39.517 + 700 = 40 217 𝐾č 
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2.3.4 Teplené čerpalo vzduch-voda 

Jeden z novějších zdrojů tepla je TČ vzduch-voda HPAW09 od české firmy Nukleon. 

Jedná se o kompaktní provedení s topným faktorem až 4,3 a tepleným výkonem 9,8 kW. Pro 

hermeticky uzavřená TČ obsahující méně jak 4,5 kg chladiva, neplatí povinná roční kontrola. 

Tato firma i tak roční revizi vyžaduje, která zahrnuje kontrolu elektro systému a chladivového 

okruhu. Revize je zahrnuta v celkových ročních nákladech. Ceny TČ a revize byly zjištěny po 

kontaktu s firmou. [89] 

Jednotka je umístěna vně objektu podle své potřeby a tak nezabírá prostor v technické 

místnosti. Dnešní moderní TČ mají už velmi malou hlučnost ventilátoru. Vysoký komfort pro 

obsluhu, která se o nic nestará. Hlavní nevýhodou jsou pořizovací náklady, které jsou od 

ostatních zdrojů vysoké.   

TČ vzduch/voda HPAW09 

 

 

Obrázek 22:TČ vzduch-voda HPAW09 [89] 

 

Tabulka 4: Specifikace TČ vzduch-voda [89] 

Cena: 172 500 Kč s DPH  Topný faktor: 3,3 [-] při A2/W354 

Topný výkon: 9,8 kW Chladivo: R 407C 

Chladící výkon: 8,0 kW Cena elektřiny: 2,864 Kč/kWh 

Příkon: 2,3 kW Servis TČ: 750 Kč/rok 

 

Roční náklady TČ vzduch-voda na vytápění: 

𝐶𝑅 = 2,864 ∙ (
13 728,9

3,3
) = 11 915 𝐾č 

Celkové roční náklady TČ vzduch-voda s revizemi: 

 

𝐶𝑅𝑅 = 11 915 + 750 = 12 665 𝐾č 

                                                 

 

4 A2/W35- dle EN 14511; A2 - teplota vzduchu 2 °C; W35 - teplota topné vody 35 °C 
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2.3.5 Teplené čerpalo země-voda (plocha) 

Poslední varianta návrhu zdroje tepla je TČ země-voda HPBW18 s plošným kolektorem 

od firmy Nukleon. Topný faktor je 4,1 a tepelný výkon 6,6 kW. V ceně tepleného čerpala je 

zahrnuta jednotka, výkopní práce, položení 500 m dlouhého kolektoru a naplnění nemrznoucí 

směsí. I zde je systém hermeticky uzavřený a obsahuje méně jak 4,5 kg chladiva. I tak firma 

vyžaduje roční revize, která zahrnuje kontrolu elektro systému a chladivového okruhu. Revize 

je zahrnuta v celkových nákladech za rok. Ceny TČ a revize byly zjištěny po kontaktu s firmou. 

[90] 

TČ země-voda HPBW18 

 

 

Obrázek 23: TČ země-voda HPBW18 [90] 

Tabulka 5: Specifikace TČ země-voda (plošný kolektor) [90] 

Cena: 184 000Kč s DPH Topný faktor: 4,1 [-] při B0/W355 

Topný výkon: 6,6 kW Chladivo: R 407C 

Chladící výkon: 5,1 kW Cena elektřiny: 2,805 Kč/kWh 

Příkon: 1,6 kW Servis TČ: 750 Kč/rok 

 

Roční náklady TČ země-voda na vytápění: 

𝐶𝑅 = 2,864 ∙ (
13 728,9

4,1
) = 9 590 𝐾č 

Celkové roční náklady TČ země-voda s revizemi: 

𝐶𝑅𝑅 = 9 590 + 750 = 10 340 𝐾č 

                                                 

 

5 B0/W35 – dle EN 14511; B0 - teplota nemrznoucí směsi 0 °C; W35 - teplota topné vody 35 °C 
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3 Zhodnocení  
V této části práce jsou zhodnoceny návrhové zdroje tepla. U konkrétních návrhů jsou 

ceny uvedeny pouze za zdroj tepla. Nezahrnují ceny za instalaci a zprovoznění, výstavbu 

komínu u kotle na dřevěné pelety a plynového kotle. Pořizovací náklady zdrojů tepla jsou 

zobrazeny v grafu č1. 

 

Graf 1: Pořizovací náklady vybraných zdrojů 

Pro každý uvedený zdroj tepla jsou vypočítány roční náklady na provoz, ve kterých jsou 

zahrnuty i náklady na revizi. Pro první případ kotle na dřevěné pelety a druhý kondenzační 

plynový kotel jsou zahrnuty i revize komínu. Pro konkrétnější vyhodnocení jsou tyto ceny 

zobrazeny v grafu č2. 

 

Graf 2: Roční náklady vybraných zdrojů 

V grafu č3. jsou zobrazeny celkové náklady na provoz zdrojů tepla za období dvaceti let. 
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Graf 3: Celkové náklady tepla za 20 let provozu 
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Z grafů lze usoudit, že nejlevnější zdroj tepla je elektrický kotel, u kterého je pořizovací 

cena 24 224 Kč. I když tento zdroj tepla je ekologický,  jednoduchý na instalaci a obsluhu, je 

z grafů patrné, že jeho náklady na vytápění jsou obrovské. Náklady u elektrokotle za jeden rok 

jsou dvojnásobné než u kotle na pelety, plynového kotle a čtyřnásobné než u tepelných čerpadel. 

Proto je tento zdroj tepla z finančního hlediska značně nevýhodný. 

 

Jako druhý nejlevnější pořizovací zdroj tepla je kondenzační plynový kotel. V ceně však 

není započítaná plynová přípojka, rozvod plynu a výstavba komínu. Ceny těchto zařízení jsou 

ve velkém rozmezí, kde záleží na typu dodavatele a také jestli výstavbu dělá firma nebo uživatel 

svépomoci. Tím by vstupní investice pro plynový kotel vzrostly minimálně na dvojnásobek své 

původní ceny a nejednalo by se o tak levný zdroj tepla. Roční náklady se pohubují lehce pod 

20 000 Kč a jsou o něco nižší, jak u kotle na dřevní pelety. Plynový kotel je ekologický a jeho 

obsluha nevyžaduje žádnou námahu. Jedná se o možný zdroj pro navrhovaný dům. 

 

Střední cesta je pořízení automatického kotle na dřevní pelety. Pořizovací náklady jsou 

sice vyšší než u elektrického kotle, ale z druhé strany má poloviční náklady na provozu. I když 

tento kotel má automatické podávání paliva, je zapotřebí jednou za čas doplnit pelety do 

zásobníku, vyčištění kotle a spalinové cesty. Dále je spojeno uskladnění pelet, které vyžadují 

velký prostor. Z hlediska komfortu a času na obsluhu není vhodný do navrhovaného domu. 

 

Jako nejdražší zdroje tepla jsou oba typy TČ. Vstupní investice jsou sice vysoké oproti 

ostatním zdrojům, ale mají nízkou roční spotřebu elektrické energie. U typy vzduch-voda jsou 

roční investice 12 665 Kč a u plošného kolektoru 10 340 Kč, které jsou nejmenší ze všech 

navržených zdrojů tepla. S kombinací se slunečními panely jsou velmi komfortní a nevyžadují 

žádnou obsluhu. Uživatel si volí teploty přes internetové rozhraní, které si může nastavit 

z pohodlí obývacího pokoje, tak i z práce. Po provozu dvaceti let jsou tyto zdroje tepla 

nejúspornější pro navržený dům. 

 

Z výsledných hodnot lze posoudit, že dlouhodobě nejvýhodnějším zdrojem tepla je TČ 

země-voda. I když počáteční investice jsou vysoké, i tak se vyplatí. Porovnání s elektrickým 

kotlem se TČ země-voda začne vyplácet po pěti letech a s plynovým kotlem po 14 letech.  

Výběr zdroje tepla bude především záležet na uživateli a podle jeho možných vstupních 

financí.  
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ZÁVĚR 
 Cílem této bakalářské práce bylo navržení optimálního zdroje pro domovní vytápění 

s důrazem na tepelná čerpadla. Byl vytvořen přehled dostupných zdrojů tepla a zároveň 

porovnání výhod a slabin jednotlivých technologií. Na základě tepelných ztrát rodinného domu 

bylo navrženo pět typů zdrojů tepla. Jako poslední cíl bylo ekonomické posouzení navržených 

zdrojů. 

 

V první části jsou rozebrány možné druhy zdroje tepla pro rodinný dům. Jako první byly 

popsány kotle, elektrokotle, dále lokální topidla, tepelná čerpadla, solární vytápění a jako 

poslední rekuperace. Kotle se rozdělují podle druhu paliva na tuhá, plynná a kapalná. 

U tepelných čerpadel je vysvětlen princip a jejich rozdělení. V závěru této části jsou zdroje 

tepla porovnány. Zároveň krby, kamna a kotle na uhlí byly vyřazeny pro návrh zdroje tepla pro 

konkrétní rodinný dům. U těchto zdrojů je špatný komfort vytápění, jelikož se musí často 

přikládat palivo a zároveň mají velké emise při spalování.  

 

V druhé části je popsán vybraný rodinný dům, u kterého jsou následně vypočítány tepelné 

ztráty. Dále pro TUV je vypočítaná roční spotřeba tepla. Rodinný dům má jako sekundární 

zdroj tepla solární vytápění, které je napojeno na akumulační nádobu. Následně je vypočítána 

celková tepelná ztráta a roční spotřeba energie na vytápění a ohřev TUV. Podle celkových ztrát 

bylo navrženo pět typů zdrojů, které jsou vhodné pro vybraný rodinný dům. Jako první byl 

navržen automatický kotel na dřevěné pelety Viadrus A0C-A16P, plynový kondenzační kotel 

Panther Condens 12 KKO, elektrický kotel Protherm RAY 9, TČ vzduch/voda HPAW09 a jako 

poslední TČ země-voda HPBW18. U všech zmíněných zdrojů jsou vypočítány roční náklady 

na provoz s revizemi. 

 

Závěrem práce bylo posouzení všech navržených zdrojů z ekonomického hlediska. 

Nejvýhodnější investice do 20 let jsou podle grafu č. 3 TČ. I když mají nejvyšší vstupní 

investice, tak roční náklady na provoz jsou velmi malé. Z hlediska komfortu a ekologie jsou 

TČ  jedny z nejlepších možných zdrojů. Typ země-voda má oproti vzduchovému, výhodu ve 

stabilním topném faktoru, díky kterému jsou roční náklady menší. Kondenzační plynový kotel 

je také jedna z variant, která by se hodila na vytápění rodinného domu. Mají malé vstupní 

investice, jsou ekologické. Nejhorší možný zdroj je elektrický kotel. Jeho pořizovací cena je 

nejnižší, ale zároveň roční náklady jsou nejvyšší ze všech možných zdrojů. Volba vhodného 

zdroje tepla závisí především na vstupních investicích uživatele.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

𝐶𝐾 roční náklady na servis komína Kč 

𝐶𝑅𝑅 celkové roční náklady Kč 

𝐶𝑍 roční náklady na servis zdroje tepla Kč 

𝐶𝑗 cena daného paliva na jednotku 
Kč/kg; Kč/m3; 

Kč/kWh 

𝐶𝑟 roční náklady na vytápění zdroje Kč 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 denní spotřeba tepla pro ohřev teplé vody kWh 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody GJ/rok ; kWh/rok 

𝑄𝑐 celkové ztráty rodinného domu   kW 

𝑄𝑟 celková roční spotřeba tepla GJ/rok ; kWh/rok 

𝑄𝑠𝑠 zisk solárních kolektoru GJ/rok; kWh/rok 

𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 roční tepelná ztráta domu GJ/rok; kWh/rok 

𝑄𝑧,𝑇𝑈𝑉 výkon na ohřev teplé vody kW 

𝑄𝑧 tepelné ztráty rodinného domu  kW 

𝑉2 celková potřeba teplé vody za 1 den m3/den 

𝑡1 teplota studené vody °C 

𝑡2 teplota ohřáté vody °C 

𝑡𝑒𝑛   oblastní venkovní výpočtová teplota °C 

𝑡𝑒𝑠 průměrná venkovní teplota za otopného období °C 

𝑡𝑖𝑛 vnitřní výpočtová teplota °C 

𝑡𝑖𝑠 průměrná vnitřní teplota objektu °C 

𝑡𝑠𝑣𝑙 teplota studené vody v létě °C 

𝑡𝑠𝑣𝑧 teplota studené vody v zimě °C 

d délka otopného období dny 

N počet pracovních dní soustavy v roce dny 

z koeficient energetických ztrát systému - 

η účinnost zdroje - 

𝐻 výhřevnost paliva J/kg; J/m3 

𝑐 měrná tepelná kapacita vody J/kgK 

𝜀 opravný součinitel - 

𝜌 měrná hmotnost vody kg/m3 

 

 
  

COP topný faktor  

SCOP Sezónní topný faktor   

TČ tepelné čerpadlo  

TUV teplá užitková voda  
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