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ABSTRAKT 
 

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh zdroje tepla pro vytápění konkrétního 

domu. První částí je rešerše různých technologií vytápění. V druhé části je proveden užší výběr 

zdrojů tepla pro konkrétní dům a následně jsou vypočítány náklady na vytápění vybraných 

zdrojů. Tyto náklady jsou vypočítány z tepelných ztrát objektu. Po ekonomickém srovnání je 

vybrán jeden zdroj, u kterého jsou vypočítány náklady na vytápění pro tři verze možného 

zateplení domu.  

 

Klíčová slova 

 

Zdroje tepla, tepelné čerpadlo, solární vytápění, kotel, lokální vytápění, vytápěcí systémy 

 

ABSTRACT 
 

The main aim of this bachelor thesis is a proposal of a heat source for a specific house. 

The first part is a research of different heating technology. In the second part there is a 

shortlisting of heat sources for this specific house and then calculating of costs for the selected 

heating sources. These costs are calculated from heat losses of the object. After the economic 

comparison one source is selected, from which costs of heating are calculated with three 

versions of possible insulation of this house. 

 

Key words 

 

Heat sources, heat pump, solar heating, boiler, local heating, heating systems 
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1 Úvod 
 

K lidskému životu nepochybně patří potřeba být v suchu a teple. První lidé bydleli 

v jeskyních, kde si teplo dodávali ohněm a kožešinami z ulovených zvířat. Postupem času si 

člověk začal stavět přístřešky, ve kterých bydlel. V dnešní době se staví domy, továrny a 

mrakodrapy, kde je potřeba správně zvolit zdroj tepla.  

Tento výběr s sebou nese několik podmínek, které má každý člověk jiné. Hlavními 

požadavky na zdroje tepla jsou ekonomická a ekologická hlediska a komfort jednotlivých 

obyvatelů objektů.  

V moderním světě, kdy existuje několik desítek možností vytápění, je těžké zvolit tu 

správnou, aby splňovala všechny požadavky majitele objektu. Zdroj tepla se nevolí jen podle 

potřeb člověka, ale také podle možností ve vytápěných objektech. Například solární vytápění 

by nemělo smysl v oblastech, kde slunce svítí jen pár hodin, jelikož dům leží pod kopcem. Je 

potřeba brát v potaz i to, jakým palivem chceme objekt vytápět. Palivo musí být v dané oblasti 

dobře dostupné.  

Dnes je nepochybně nejdůležitějším parametrem výběru cena. Cena, za kterou 

technologii pořídíme, a cena, za kterou nám bude technologie objekt vytápět. Příkladným 

srovnáním je tepelné čerpadlo a kotel na zemní plyn. Pořizovací náklady tepelného čerpadla 

jsou ve srovnání s kotlem mnohdy několikanásobně vyšší, naopak náklady na vytápění jsou u 

něj zase několikanásobně nižší. Tudíž se nám pořízení tepelného čerpadla vrátí do několika let.  

V objektech často dochází k tepelným ztrátám způsobeným prostupem tepla přes 

konstrukce mezi částí s vyšší a nižší teplotou vzduchu. Tento problém nelze vyřešit úplně. 

Částečným řešením je ale izolace objektu. Nejčastěji volenou izolací je zateplení obvodových 

stěn. Další možností, jak snížit množství unikajícího tepla, je zateplení střechy nebo pořízení 

kvalitních oken s co nejmenší prostupností tepla.  

Cíly této práce jsou přehledy dostupných technologií pro domovní vytápění a následné 

srovnání technologií, které vede ke zvolení konkrétních vhodných zdrojů. Hlavním cílem je pak 

ekonomické posouzení vybraných zdrojů a výběr jednoho, který bude pro vybraný dům 

nejvhodnější. Práce je rozdělena do dvou částí a několika kapitol. První část je rešeršní. Jsou 

v ní podrobně popsány možné zdroje pro domovní vytápění. Druhou částí je návrh a výběr 

konkrétního zdroje pro zvolený dům. V jednotlivých kapitolách je pak probráno několik zdrojů 

pro domovní vytápění. Konkrétně se jedná o tepelná čerpadla, solární vytápění, kotle a lokální 

vytápění. 
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2 Tepelná čerpadla 
 

Tepelné čerpadlo s výparníkem umístěným u zdroje tepla odebírá teplo ze zdroje varem 

a odpařováním teplonosné látky. Ve výparníku se teplo předá chladivu, které koluje uvnitř 

zařízení. Chladivo se vypaří a ohřátý plyn je nasán kompresorem, kde se prudce stlačí. Nastane 

komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota na cca 80 °C. Zahřáté chladivo putuje  

do kondenzátoru. Zde se teplo předá do topné vody pro vytápění celého domu a ohřevu vody 

v zásobníku nebo v bazénu. Plyn se změní na kapalné skupenství, které z kondenzátoru putuje 

přes expanzní ventil, kde se prudce ochladí, zpět do výparníku, ve kterém se opět ohřeje. 

Tepelné čerpadlo můžeme považovat za motor, který využívá Carnotův levotočivý cyklus. 

[1][2] 

 

 Části tepelného čerpadla: 

• výparník – z přivedeného tepla se ve výparníku vypaří chladivo, páry se stávají 

nositelem energie a přivádějí ji do kompresoru. Cirkulační látka, ze které bylo teplo 

odvedeno, se znovu ohřeje.  

• kompresor – nasává páry z výparníku, stlačuje je a vytlačuje do kondenzátoru.  

• kondenzátor – z kondenzátoru odvádí pracující látka teplo, které se přivedlo z výparníku 

a kompresoru. Odvedené teplo způsobuje kondenzaci par. Energie přivedená  

do kondenzátoru parami chladiva se převádí do pracovní látky, převedeným teplem  

se pracovní látka ohřívá. 

• expanzní (škrtící) ventil – kapalné chladivo, které zkondenzovalo při vyšším tlaku,  

se převádí do výparníku, aby se opět vypařilo při nižším tlaku. [2] 

 

 

Obr. 1 Princip tepelného čerpadla [2] 

2.1 Země/voda 

 

Vzhledem k provozu vůči venkovním podmínkám je tento systém tepelného čerpadla 

nejstabilnější. Většinou pracuje v bivalentním provozu, což znamená, že pod bodem bivalence, 

v teplotě kolem -5 °C až -8 °C, připíná doplňkový zdroj tepla, který je umístěn v technické 

místnosti. Doplňkový zdroj tepla doplňuje chybějící topný výkon, když je topný výkon 
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tepelného čerpadla stejně velký jako tepelné ztráty objektu. Jako doplňkový zdroj se nejčastěji 

používá elektrokotel, méně často pak plynový kotel. 

Při používání horizontálního kolektoru jsou největší nevýhodou zemní práce, protože jsou 

potřeba dlouhé výkopy. Naopak u vertikálního kolektoru bývá problémem cena. Bývá tak 

jednou z nejdražších položek v rozpočtu celého systému. Volba kolektorů je dána geologickou 

situací a umístěním budovy. 

V letních měsících je nejčastěji využíváno tepelné čerpadlo pro ohřev vody nebo jako 

chlazení. [3] 

 

2.2 Vzduch/voda 

 

Tento typ tepelného čerpadla lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu. Pořizovací 

náklady jsou o něco nižší než při koupi čerpadla typu země/voda. Výkon čerpadla roste 

s venkovní teplotou, a stejně tak s ní klesá. Z tohoto důvodu jsou provozována v bivalentním 

provozu. 

U některých čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory si čerpadlo zachovává výkon  

i při nízkých venkovních teplotách. Je to kompenzováno výrazně zvýšeným elektrickým 

příkonem. Minimální teplota, při které čerpadlo ještě pracuje, je obvykle mezi -20 a -25 °C.  

Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj. 

Tepelná čerpadla mohou mít buď dvě jednotky nebo jedno kompaktní provedení, které je 

venku nebo vevnitř. 

Je potřeba brát větší ohled na umístění čerpadla na pozemku, jelikož vzduch, který 

protéká potrubím, vytváří hluk. [4] 

 

2.3 Voda/voda 

 

Nejlepším zdrojem vody pro typ tepelného čerpadla voda/voda jsou studny. Ty musí mít 

ale vydatný pramen, pro běžný dům je to alespoň 0,5 l/s, a geologické dispozice. Podzemní 

vody mají stabilní teplotu kolem 8 až 10 °C. Geotermální voda je nejteplejším přírodním 

zdrojem s teplotou i nad 30 °C. 

Pro provoz tohoto typu potřebujeme dvě studny. Jedna je zdrojová, druhá vsakovací. 

Vzdálenost mezi nimi by měla být minimálně 15 m. Pořizovací cena bývá nižší než u kolektorů, 

ale provozní náklady jsou díky spotřebě elektřiny pro pohon ponorného čerpadla vyšší. 

Ojediněle se může umisťovat také do řek, rybníků a jiných vodních ploch. Problémem 

však bývá teplota vody, která v povrchových tocích kolísá. U těchto instalací se na dno položí 

hadice, které jsou zapojeny jako v systému země/voda. [5] 

 

2.4 Vzduch/vzduch 

 

Čerpadlo pracuje na stejném principu jako typ vzduch/voda. Teplo ale předává vzduchu 

v objektu. 

Může mít jednu jednotku, se kterou se vytápí menší objekty, nebo více vnitřních jednotek, 

kdy je možné zajistit vytápění nebo klimatizace celého domu v každé místnosti.  

Jako typ vzduch/vzduch lze označit také systémy na rekuperaci tepla a tepelná čerpadla 

určená pro vzduchotechnické jednotky. [6] 
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3 Solární vytápění 
 

Solární vytápění využívá k zajištění tepla sluneční energii. Tu řadíme mezi obnovitelné 

zdroje, a navíc je bezplatná. Můžeme ji využít jak k ohřevu vody, tak k vytápění nebo i výrobě 

elektřiny. Solární vytápění je možné rozdělit na pasivní a aktivní. [7] 

 

3.1 Pasivní 

 

K pasivnímu solárnímu vytápění není potřeba použití zařízení pro sběr sluneční energie.  

Ta se získává polohováním objektů tak, aby bylo možné využít co nejvíce slunečního záření. 

Objekty směřují na jih, kde se drží nejvíce tepla. Využívají se přitom okna nebo prosklené 

plochy, které propouštějí teplo. To se zachycuje na stěnách a stropech. Pro přenos tepla do 

ostatních částí objektu je potřeba vzduchový ventilátor. 

Pasivní solární vytápění vyžaduje použití spolehlivého záložního vytápěcího systému. [8]  

  

Obr. 2 Princip pasivního využití sluneční energie [10] 
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3.2 Aktivní 

 

Aktivní solární vytápění využívá kolektor, který je většinou umístěn na střeše a 

shromažďuje sluneční energii. Obsahuje vzduch nebo kapalinu, které se zahřejí. Pomocí 

čerpadla je následně teplonosné médium odváděno do zásobníku a po celém objektu.  

Aktivní solární vytápění je spolehlivější, ale stejně jako u pasivního je potřeba záložního 

vytápěcího systému při neslunečných dnech. [9] 

 

 

Obr. 3 Kapalinové solární vytápění [11] 
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4 Kotle 
 

Kotel je zařízení, ve kterém pomocí spalování tuhého, kapalného či plynného paliva nebo 

směsí paliv dojde k ohřátí vody a následnému přenosu tepla do otopného systému. K ohřátí 

vody může dojít i pomocí elektřiny. Otopný systém rozvádí teplo k otopným tělesům, která jsou 

ve vytápěných místnostech a objektech. [12] 

4.1 Na tuhá paliva 

 

Mezi nejčastější tuhá paliva využívána pro vytápění řadíme dřevo, uhlí a koks. Využít lze 

ale i pelety z lisovaných pilin a hoblin. Tento typ kotle má nejenom nízké náklady na pořízení, 

ale relativně levný je i provoz. Kotel se snadno obsluhuje a není potřeba žádná vysoká technická 

zdatnost.  

Mezi nevýhody patří potřeba větraných skladovacích prostorů, fyzicky náročný transport 

paliva k topidlu, časté čištění kouřovodů u topení uhlím a stála přítomnost člověka. A také se 

obtížně reguluje. 

Kotle mohou být buď s ručním přikládáním nebo automatizované se zásobníky o různých 

velikostech. [13] 

4.2 Na plynná paliva 

 

U tohoto typu kotle je zdrojem paliva nejčastěji zemní plyn, vzácněji i svítiplyn nebo jiné 

plyny. Je tudíž potřebný veřejný plynovod. Plynový kotel nepotřebuje stálou obsluhu, ovládat 

se dá i na dálku přes internet nebo pomocí chytrých mobilních telefonů.  

Má vysokou výhřevnost a cena plynů je přijatelná. Naopak nevýhodami jsou náklady na 

zavedení přípojky k veřejnému plynovodu, vyšší provozní náklady. Výjimečně může dojít  

i k výbuchu, pokud by plynové rozvody dobře netěsnily. [14] 

4.3 Elektrokotle 

 

Elektrokotel je zařízení, které přeměňuje elektrickou energii přímo na teplo. Nepotřebuje 

žádný odvod spalin, navíc je lehký. Stačí ho jen připojit do zásuvky, která musí být dostatečně 

dimenzovaná pro chod kotle. Elektrokotel má nízkou pořizovací cenu. Naopak provozní 

náklady jsou velmi vysoké.  

Další výhodou je možnost ovládání na dálku. Navíc není potřeba místo na uschování 

paliva, ani komín. Plusem může být také to, že tento typ je zcela tichý. Elektrokotel se snadno 

reguluje, ale zatěžuje elektrickou soustavu a při přetížení nebo výpadku elektrické soustavy 

může dojít k samovolnému odpojení. [15] 

4.4 Kombinované kotle 

 

V kombinovaném kotli je možné topit různým druhem paliva bez úpravy na kotli. 

Kombinujeme dřevo s peletami nebo uhlí s peletami.  

Kotel je rozdělen do tří komor nad sebou. Vrchní dvě slouží ke spalování dřeva, spodní 

je osazena požadovaným hořákem pro spalování pelet. Spalovací systémy se navzájem příliš 

neovlivňují, jsou totiž odděleny vodním pláštěm. Komín potřebujeme jeden, odvod spalin má 

jedno výstupní hrdlo. [16] 
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5 Lokální vytápění 
 

Lokální topidlo je nejjednodušší a mnohdy nejvhodnější způsob vytápění jedné nebo více 

místností. Topidlo předává teplo do celé místnosti bez otopného systému. Je to nejčastější 

použití pro malé objekty nebo tam, kde to jinak nejde. Většinou je použito jako sekundární 

vytápění. [17] 

5.1 Krb 

 

Existuje několik typů krbů. 

Krb bez krbové vložky má velmi malou účinnost vytápění. Většina jich je charakteristická 

otevřeným ohněm. Předává totiž teplo jen sáláním plamene a vyhřátým obezděním. Dřevo 

v tomto krbu hoří velmi rychle, jelikož má přímý přístup vzduchu.  

Krb s krbovou vložkou má primární účel vytápění místnosti. Sekundárním účelem je 

dekorativní charakter. Krbová vložka způsobuje to, že krb je schopen vydávat větší sálavý 

účinek. Další funkcí vložky je, že po vyhasnutí ohně tepelný výkon klesá pomalu a dlouho.  

U krbů teplovodních a teplovzdušných je vložka tepelným výměníkem.   

Elektrický krb je vyroben tak, aby vypadal jako krb s pravým ohněm. Jde o elektrický 

přímotop s ventilátorem. [18] 

5.2 Kamna 

 

Kamna dříve byla v každé domácnosti. V současné době opět kamna vnímáme jako 

přirozený způsob vytápění. Vydávají příjemné sálavé teplo, a navíc prospívají našemu zdraví. 

Dneska již dokážeme propojit kamna s teplovodním nebo teplovzdušným vytápěním 

a dokážeme nimi vytopit i větší objekty.  

Kamna rozdělujeme podle způsobu přenosu tepla. Prvním druhem jsou sálavá kamna, 

která vydávají teplo do okolí pouze sáláním, tedy bez použití prvků podporující konvekční 

šíření tepla. Využívají se i kamna s výměníkem, která mají doplněk pro přenos tepla z kamen 

do dalších částí objektu pomocí vzduchu nebo vody. 

Kamna můžeme mít plechová, litinová, kachlová nebo šamotová. [19] 

5.3 Krbová kamna 

 

Krbová kamna jsou spojením krbu s kamny. Nejsou tak drahá a nezaberou tolik místa.  

Palivem krbových kamen je dřevo, uhlí, brikety nebo zpeletovaná biomasa. Stejně jako 

krby mají skleněná dvířka. Krbová kamna jsou vybavena litinovou vložkou, která zesiluje 

účinek sálání tepla, a díky ní vydávají teplo ještě dlouho po vyhasnutí ohně. Pro zvýšení 

odolnosti vůči žáru je litinová vložka vyzděná šamotovými cihlami. 

Stejně jako u kamen rozdělujeme krbová kamna podle způsobu přenosu tepla. Krbová 

kamna sálavá jsou vybavena litinovým topeništěm s cihlovou vyzdívkou. Litina a šamotové 

cihly způsobují akumulaci tepla a vyzařují jej do okolí sáláním. V krbových kamnech 

s výměníkem tepla dochází k přenosu tepla topeniště na vzduch nebo vodu, které jej dále 

rozvádí po objektu. [20] 

5.4 Elektrická topidla 

 

Elektrické topidlo. Často označované tak jako přímotop, se nezapojuje do sítě rozvodů 

tepla. Jeho provoz je dražší, proto se moc nepoužívá pro dlouhodobé vytápění. Máme několik 

druhů přímotopů. 
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Mezi nejpoužívanější patří přímotop s termostatem, který slouží k udržování konstantní 

teploty v místnosti. Úspornější provoz nabízí přímotop s akumulací, který zahřívá akumulační 

vložku v době s levnou elektrickou energií. Pro rychlý a krátký ohřev je nejlepší volbou 

přímotop s ventilátorem. Dalším typem je přímotop sálavý, který ohřívá tělesa a osoby 

v místnosti. Pracuje na principu infrazářiče. Přímotopy elektrické a přenosné využívají 

elektrický proud, jsou lehké, ale drahé, a proto se používají jen příležitostně. [21] 

5.5 Plynová topidla 

 

Plynová topidla rozdělujeme na dva hlavní typy. 

Nástěnné plynové topidlo není závislé na rozvodech vytápění. Musí být připojeno 

na rozvody plynu v tlakových trubkách. Jak název napovídá, jedná se o topidlo, které je 

umístěno na stěnách uvnitř objektu. Spaliny mohou být odváděny buď komínem, anebo častěji 

přímo přes zeď ven. Má nižší náklady na vytápění než elektrická topidla a nepotřebuje k chodu 

elektřinu. Nedochází k velkým tepelným ztrátám. Je ale náročné na údržbu a je tu nebezpečí 

vzniku požáru nebo úniku plynu. [22] 

Přenosné plynové topidlo je snadno manipulovatelné. Jako palivo používá topný plyn 

z tlakových lahví. Je použito tam, kde je potřeba vytápět jen příležitostně. Má nižší náklady na 

vytápění, snadno se reguluje a funguje okamžitě, stačí jen připojit talkovou láhev. U přenosného 

plynového topidla je potřeba zajistit větrání kvůli odvodu spalin. Ve srovnání s elektrickými 

přímotopy jsou těžší a dražší. Po spotřebování plynu je potřeba koupit novou tlakovou láhev. 

[23] 
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6 Shrnutí 
 

Tepelná čerpadla se dělí na čtyři typy. Nejstabilnější je typ země/voda. Jsou u něj potřeba 

rozlehlé zemní práce pro umístění kolektorů. Druhým typem je vzduch/voda. Jeho výkon roste 

s venkovní teplotou. Dá se namontovat téměř na jakýkoliv objekt. U typu země/voda a 

vzduch/voda je při teplotě okolo -8 °C potřeba připnout doplňkový zdroj, nejčastěji 

elektrokotel. Tento provoz se nazývá bivalentní. Pro typ voda/voda jsou potřeba studny nebo 

vodní plochy. Jedna studna je zdrojová s vydatným pramenem, druhá vsakovací. U vodní 

plochy je problém kolísavá teplota vody. Posledním typem je tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, 

který pracuje stejně jako vzduch/voda, jen s tím rozdílem, že teplo objektu nepředává voda, ale 

vzduch.  

U solárního vytápění bývá problém ve zdroji. Slunce nesvítí každý den, tudíž je potřeba 

záložní zdroj. Solární vytápění dělíme na pasivní, které využívá prosklené plochy. Přes ně se 

teplo dostane na stěny a stropy, ze kterých sálá teplo do zbytku objektu. Pro aktivní solární 

vytápění se využívá kolektor, který je umístěn většinou na střeše. V kolektoru se ohřeje 

teplonosné médium, které je pomocí čerpadla rozváděno do objektu.  

Kotle se dělí podle paliv, která využívají. Nejčastější jsou kotle na tuhá a plynná paliva. 

Tuhými palivy jsou především dřevo, uhlí, koks a pelety. U tohoto kotle je zapotřebí prostor 

pro skladování paliva, kde se musí větrat, a přítomnost člověka při obsluze. Plynným palivem 

je nejčastěji zemní plyn. Pro dovedení plynu do kotle je potřeba veřejný plynovod. Obsluha je 

oproti tuhým palivům snazší. Dá se ovládat i na dálku přes mobilní telefon. Dalším zdrojem 

tepla je elektrokotel, u kterého není potřeba žádný odvod spalin. Stejně jako u kotle na plyn je 

ovladatelný na dálku. Je závislý na elektrické energii a může přetěžovat elektrickou síť. V 

kombinovaných kotlích je možno paliva kombinovat. Kotel má tři komory, které se navzájem 

neovlivňují. Každá komora je určena pro jiné palivo.  

Lokálními topidly jsou krb, kamna a krbová kamna. Krb bez vložky předává teplo sáláním 

plamene. Vložka vydává větší sálavý účinek a zpomaluje klesání výkonu krbu. Kamny 

dokážeme vytopit větší prostor. Lze je totiž propojit s vytápěcím systémem, který rozvede teplo 

po celém objektu. Kamna se dělí podle materiálu, ze kterého jsou vyrobena. Krbová kamna jsou 

spojením krbu s kamny. Elektrické topidlo vytápí menší objekty a místnosti. Moc se 

nepoužívají, jelikož je jejich provoz poněkud dražší. Lokální topidlo na plyn může být zavěšené 

na stěně, kde je připojeno k rozvodům plynu a ke komínu. Naopak u přenosného plynového 

topidla není určena jeho poloha. Plyn je do topidla dodáván z tlakových lahví, které je potřeba 

po vyprázdnění vyměnit. 
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7 Vytápěcí systém v domě 

7.1 Teplovodní systém s radiátory 

 

Teplovodní vytápění využívá vodu k rozvádění tepla do všech místností objektu, kde je 

odevzdáváno prostřednictvím radiátorů nebo konvektorů.  

Moderní systém teplovodního vytápění, který zahrnuje teplovodní otopná tělesa 

a teplovodní topidlo, je jeden z nejlevnějších řešení vytápění. Lze jej rozšířit i o tepelná 

čerpadla nebo solární kolektory, nebo je možné otopná tělesa nahradit podlahovým vytápěním, 

u kterého jsou náklady úspornější až o desítky procent. 

Voda může obíhat přirozeně, kdy lehčí ohřátá voda stoupá vzhůru a tlačí chladnější vodu 

zpět do topidla, nebo nuceně, kdy tento oběh zajišťuje čerpadlo.  

Teplovodní topení rozdělujeme podle nejvyšší pracovní teploty. Nejčastějším použitím je 

nízkoteplotní topení, kde má voda do 65 °C. U vícepatrových domů nebo u ohřevu plaveckého 

bazénu má voda do 110 °C. Toto topení nazýváme vysokoteplotní. A horkovodní topení se 

používá pro přenos tepla z tepláren do výměníkových stanic. U něj má voda nebo pára nad 

110 °C. [24] 
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8 Konkrétní dům 

8.1 Informace o domě 

 

Modelový dům stojí v obci Petrov nad Desnou s nadmořskou výškou 365 m. n. m. 

Průměrná venkovní teplota je 3 °C a vnitřní teplota je 22 °C. Otopné období trvá 230 dní.  

Dům má přízemí, dvě patra a půdní prostor. Hlavní obytnou části je první patro, které má 

stejné rozložení radiátorů jako druhé patro. V přízemí jsou radiátory umístěny jinak. V půdním 

prostoru možnost vytápění není.  

Dům obývají 4 lidé. Nyní se vytápí pomocí kotle na tuhá paliva. Ve všední dny se topí 

zhruba od 16 hodin do 22. hodiny. O víkendech se topí od zhruba 10 hodin do 22. hodiny. Topí 

se převážně dřevem, případně koksem. Výkresy půdorysů jednotlivých pater jsou v příloze této 

bakalářské práce.  
 

8.2 Výpočet tepelných ztrát 

 

Tepelné ztráty domu jsem počítal pomocí on-line kalkulačky úspor a dotací Zelená 

úsporám od tzb-info [25]. Obvodové stěny domu byly zatepleny v roce 2010, kdy došlo i k 

výměně oken a vchodových dveří. Pomocí kalkulačky jsem vypočítal tepelné ztráty objektu 

před zateplením a po zateplení. Zateplení se kladně projevilo na ztrátách obvodovými stěnami 

a okny/dveřmi. Naopak se zvýšily tepelné ztráty v oblasti střechy. Důvodem je stoupání tepla 

směrem vzhůru. Do výpočtu jsem tedy jako třetí možnost přidal i případné zateplení stropu pod 

půdou tepelnou izolací o tloušťce 180 mm.  

 

8.2.1 Zadání 

a) Lokalita objektu 
 

Město/obec/lokalita      Šumperk 

Venkovní návrhová teplota v zimním období  Θe = −17°C 

Délka otopného období     do = 230 dní 

Průměrná venkovní teplota v otopném období  Θem = 3°C 

b) Charakteristika objektu 
 

Převažující vnitřní teplota v otopném období   Θim = 22°C 

Objem budovy       𝑉 = 519,5 𝑚3 

Celková plocha      𝐴𝑐 
= 479,459 𝑚2 

Celková podlahová plocha    𝐴𝑐𝑝 = 99,91 𝑚2 

Objemový faktor budovy    
𝐴

𝑉
= 0,92

1

𝑚
 

Trvalý tepelný zisk     𝐻+ = 380 𝑊 

Solární tepelné zisky      𝐻𝑠+ = 1403
𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
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c) Ochlazované konstrukce objektu 

 

Činitelé teplotní redukce 𝑏𝑖 jsou nastaveny. Jejich hodnoty jsem neměnil.  

• Stěna  

Součinitel prostupu tepla před zateplením   𝑈 = 1,0
𝑊

𝑚2𝐾
 

Tloušťka zateplení      𝑑 = 70 𝑚𝑚 

Plocha        𝐴 = 224,64 𝑚2 

 

• Podlaha na terénu 

Součinitel prostupu tepla před zateplením   𝑈 = 3,10
𝑊

𝑚2𝐾
 

Plocha        𝐴 = 99,91 𝑚2 

• Strop pod půdou 

Součinitel prostupu tepla před zateplením  𝑈 = 0,31
𝑊

𝑚2𝐾
 

Případná tloušťka zateplení    𝑑 = 180 𝑚𝑚 

Plocha        𝐴 = 99,91 𝑚2 

• Okna 

Součinitel prostupu tepla před zateplením   𝑈 = 2,5
𝑊

𝑚2𝐾
 

Nová okna       𝑈 = 0,8 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Plocha        𝐴 = 45 𝑚2 

• Vstupní dveře 

Součinitel prostupu tepla před zateplením   𝑈 = 4,7
𝑊

𝑚2𝐾
 

Nové dveře       𝑈 = 1,2 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Plocha        𝐴 = 2 𝑚2 

• Jiná konstrukce – dveře 

Součinitel prostupu tepla před zateplením   𝑈 = 3,7
𝑊

𝑚2𝐾
 

Nové dveře       𝑈 = 3,7 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Plocha        𝐴 = 8 𝑚2  
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d) Lineární tepelné mosty 

 

Před úpravami       𝑈 = 0,02
𝑊

𝑚2𝐾
 

Po úpravách       𝑈 = 0,02
𝑊

𝑚2𝐾
 

e) Větrání  

 

Intenzita větrání s původními okny    𝑛1 = 0,4
1

ℎ
 

Intenzita větrání s novými okny    𝑛2 = 0,4
1

ℎ
 

Účinnost zabudovaného systému rekuperace tepla  ηrek = bez rekuperace 

 

8.2.2 Výsledek 

 

a) Roční potřeba energie na vytápění  

 

Před úpravami     𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 = 521,1 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  

Po úpravách     𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 = 323,2 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  

Po zateplení střechy   𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 = 307,9 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  
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b) Stavebně-technické hodnocení 

 

 

Obr. 4 Tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi – před a po zateplení [25] 

Obr. 5 Tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi – po zateplení stropu pod půdou [25] 
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9 Užší výběr 
 

Pro dům nejsou vhodné solární kolektory na střechu, hlavně proto, že není směřovaná na 

jih. U lokálních topidel by byla potřeba nějaká rekonstrukce nebo by nevytopila prostory domu, 

které jsou potřeba.  

Za vhodné návrhy lze považovat tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, univerzální litinový 

zplyňovací kotel na dřevo a uhlí, a kondenzační kotel na zemní plyn.  

 

9.1 Výpočet potřebné energie 

 

Veškeré výpočty jsou počítány z verze po úpravách.  

Z měrné potřeby energie na vytápění lze vypočítat roční potřebu energie.  

 

𝑄𝑟𝑜𝑘 = 𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 ∙ 𝐴𝑐 = 323,2 ∙ 99,91 = 32 290,912 𝑘𝑊ℎ 

 

Přepočet na MJ [37]: 

 

𝑄𝑟𝑜𝑘 = 32 290,912 𝑘𝑊ℎ = 116 200 𝑀𝐽  
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9.2 Aktuální kotel 

 

Název VIADRUS U22  

 

 
Obr. 6 Aktuální kotel Viadrus  

 

Počet článků [42] 7 

Rozdělení dle paliva [42] dřevo/koks 

Jmenovitý výkon [42] 35/40,7 kW 

Účinnost kotle ηak(md)/ηak(k)  [42] 75/78 % 

Cena paliva za 1000 kg (k) [41] 8 350 Kč 

Výhřevnost černého koksu Hu(k) [34]  27,49 MJ/kg 

Cena paliva (md)  550 Kč/ PRMr 

Výhřevnost měkkého dřeva Hu(md) [33] 5 760 MJ/PRMr (smrk) 

Hmotnost kotle [42] 410 kg 

Tab.  1 Parametry aktuálního kotle 

Účinnost kotle se časem snižuje. Kvůli tomu je ve spotřebě počítáno s účinností 65 %. 

 

Spotřeba koksu: 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑘 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

𝜂𝑎𝑘(𝑘) ∙ 𝐻𝑢(𝑘)
=

116 200

0,65 ∙ 27,49
≅ 6 503,1 𝑘𝑔 

Náklady na koks: 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑘 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑘 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑘 =
6 503,1

1 000
∙ 8 350 ≅ 54 301 𝐾č 

Spotřeba dřeva(smrk): 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑(𝑎𝑘) =
𝑄𝑟𝑜𝑘

𝜂𝑎𝑘(𝑚𝑑) ∙ 𝐻𝑢(𝑚𝑑)
=

116 200

0,65 ∙ 5 760
≅ 31 𝑃𝑅𝑀𝑟 

Náklady dřevo: 
 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑚𝑑 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑(𝑎𝑘) ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑑 = 31 ∙ 550 ≅ 17 050 𝐾č 

 

Aktuálně se protopí asi 15,5 PRMr dřeva a 3 251,55 kg koksu v celkové ceně 35 676 Kč. 
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9.3 Tepelné čerpadlo – typ vzduch/voda 

 

Název VILATECH CKG/C-18(L) 

 

 
Obr. 7 Tepelné čerpadlo Vilatech [26] 

 

Výkon vytápění [26] 18,5 kW 

COP (topný faktor) [26] 3,82 

Distribuční sazba elektřiny D56d [29] 

(dle nabídky ČEZ) 

Vysoký tarif (4 hod.) – 2,595 Kč/kWh 

Nízký tarif (20 hod.) – 2,407 Kč/kWh 

Hmotnost tepelného čerpadla [26] 174 kg 

Cena tepelného čerpadla [26] 155 727 Kč 

Tab.  2 Parametry tepelného čerpadla 

 

Přibližné náklady při odběru elektřiny v nízkém tarifu:  

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑡č =
𝑄𝑟𝑜𝑘

𝐶𝑂𝑃
∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑘𝑊ℎ =

32 290,912

3,82
∙ 2,407 ≅ 20 347 𝐾č 

 

Roční prohlídka tepelného čerpadla: 

 

𝑃𝑟𝑜ℎ𝑙í𝑑𝑘𝑎𝑡č = 2 000 𝐾č [38] 

 

Celkové roční náklady tepelného čerpadla:  

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑡č = 22 347 𝐾č 
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9.4 Univerzální litinový zplyňovací kotel na dřevo a uhlí 

 

Název VIADRUS U 22 Economy 

 

 
Obr. 8 Univerzální zplyňovací kotel Viadrus [27] 

 

Typ [27] 25 

Počet článků [27] 6 

Rozdělení dle paliva [27] dřevo/hnědé uhlí/černé uhlí 

Jmenovitý výkon [27] 25/22/24 kW 

Příkon spalinového ventilátoru [30] 32 W 

Účinnost kotle ηdř/ηhu/ηču [27] 89/90/89 % 

Cena kotle + cena čerpadla [27][32] 39 589 + 4 113 = 43 702 Kč 

Cena paliva (td)  1 000 Kč/ PRMr 

Výhřevnost tvrdého dřeva Hu(td) [33] 7 560 MJ/PRMr (dub) 

Cena paliva (md)  550 Kč/ PRMr 

Výhřevnost měkkého dřeva Hu(md) [33] 5 760 MJ/PRMr (smrk) 

Cena paliva za 1000 kg (hu-ořech 2A) [41] 3 820 Kč 

Výhřevnost hnědého uhlí Hu(hu) [34] 17,18 MJ/kg 

Cena paliva za 1000 kg (ču) [41] 6 150 Kč 

Výhřevnost černého uhlí Hu(ču) [34]  29,21 MJ/kg 

Hmotnost kotle [27] 410 kg 

Tab.  3 Parametry kotle na tuhá paliva 

 

Roční spotřeba tvrdého dřeva: 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑡𝑑 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

η𝑑ř ∙ 𝐻𝑢(𝑡𝑑)
=

116 200

0,89 ∙ 7 560
≅ 17,2 𝑃𝑅𝑀𝑟 

 

Roční spotřeba měkkého dřeva: 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

η𝑑ř ∙ 𝐻𝑢(𝑚𝑑)
=

116 200

0,89 ∙ 5 760
≅ 22,7 𝑃𝑅𝑀𝑟 
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Roční spotřeba hnědého uhlí: 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

ηℎ𝑢 ∙ 𝐻𝑢(ℎ𝑢)
=

116 200

0,9 ∙ 17,18
≅ 7 515,2 𝑘𝑔 

 

Roční spotřeba černého uhlí: 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎č𝑢 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

ηč𝑢 ∙ 𝐻𝑢(č𝑢)
=

116 200

0,89 ∙ 29,21
≅ 4 420,1 𝑘𝑔 

 

Roční náklady: 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑡𝑑 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑡𝑑 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑡𝑑 = 17,2 ∙ 1 000 ≅ 17 200 𝐾č 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑚𝑑 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑑 = 22,7 ∙ 550 ≅ 12 485 𝐾č 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦ℎ𝑢 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎ℎ𝑢 =
7 515,2

1 000
∙ 3 860 ≅ 29 009 𝐾č 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦č𝑢 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎č𝑢 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎č𝑢 =
4 420,1

1 000
∙ 6 150 ≅ 27 184 𝐾č 

 

Spotřeba elektrické energie: 

 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑒𝑒𝑡𝑝 = 𝑝ří𝑘𝑜𝑛(80%) ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í = 

= 0,8 ∙ 0,032 ∙ 12 ∙ 230 = 70,565 𝑘𝑊ℎ 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑒𝑒𝑡𝑝 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑒𝑒𝑡𝑝 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑘𝑊ℎ = 70,565 ∙ 3,30 ≅ 233 𝐾č 

 

Revize kotle na dřevo a uhlí: 

 

𝑃𝑟𝑜ℎ𝑙í𝑑𝑘𝑎𝑡𝑝 = 1 000 𝐾č [39] 

 

Celkové roční náklady:  

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑡𝑑 = 18 433 𝐾č 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑚𝑑 = 13 718 𝐾č 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦ℎ𝑢 = 30 242 𝐾č 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦č𝑢 = 28 417 𝐾č 
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9.5 Kondenzační kotel na zemní plyn 

 

Název  Luna Platinum +33 GA 

 

 
Obr. 9 Kondenzační kotel Baxi [28] 

 

Jmenovitý výkon [28] 24 kW 

Příkon ventilátoru [31] 57 W 

Účinnost kotle ηkp [28] 105,4 % 

Cena za zemní plyn [36] 15 Kč/m3 

Výhřevnost zemního plynu Hu(zp) [34] 33,5 MJ/m3 

Hmotnost kotle [28] 39,5 kg 

Cena kotle [28] 59 990 Kč 

Tab.  4 Parametry kotle na zemní plyn 

 

Náklady: 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑘𝑝 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

𝜂𝑘𝑝 ∙ 𝐻𝑢(𝑧𝑝)
∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎 =

116 200

1,054 ∙ 33,5
∙ 15 ≅ 49 364 𝐾č 

 

Servisní prohlídka kotle na plyn: prohlídka + přeměření 
 

𝑃𝑟𝑜ℎ𝑙í𝑑𝑘𝑎𝑘𝑝 = 1 450 𝐾č [40] 

 

Spotřeba elektrické energie:  
 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑒𝑒𝑘𝑝 = 𝑝ří𝑘𝑜𝑛(80%) ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í = 

= 0,8 ∙ 0,057 ∙ 20 ∙ 230 = 209,76 𝑘𝑊ℎ 

 

Náklady elektrické energie: 
 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑒𝑒𝑘𝑝 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑒𝑒𝑘𝑝 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑘𝑊ℎ = 209,76 ∙ 3,30 ≅ 692 𝐾č 

 

Celkové náklady: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑘𝑝 = 51 506 𝐾č 
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10 Ekonomické posouzení 
 

V ekonomickém posouzení srovnáme dané technologie pro verzi zateplení. Po srovnání 

se vybere nejlépe vycházející zdroj, pro který se vypočítají náklady pro verze před zateplením, 

po zateplení a po zateplení i půdy.  

10.1 Srovnání technologií 

 

Do srovnání technologií se započítávají náklady na pořízení a roční náklady na provoz 

viz Tab. 6. 

 

Zdroj tepla Náklady na 

pořízení 

Roční provozní 

náklady 

Aktuální kotel Viadrus U22 – 35 676 Kč 

Tepelné čerpadlo Vilatech CKG/C-18(L) 155 727 Kč 22 347 Kč 

Zplyňovací kotel Viadrus U22 Economy; tvrdé dřevo 43 702 Kč 18 433 Kč 

Zplyňovací kotel Viadrus U22 Economy; měkké dřevo 43 702 Kč 13 718 Kč 

Zplyňovací kotel Viadrus U22 Economy; hnědé uhlí 43 702 Kč 30 242 Kč 

Zplyňovací kotel Viadrus U22 Economy; černé uhlí 43 702 Kč 28 417 Kč 

Kondenzační kotel Luna Platinum +33 GA 59 990 Kč 51 506 Kč 

Tab. 5 Náklady na zdroje tepla 

 

Následující Graf 1 znázorňuje náklady na vytápění po dobu 15 let. V nultém roce je zde 

započítána pořizovací cena. 

 

Graf  1 Dlouhodobé náklady 
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V řádu 15 let vyjde nejhůře kotel na zemní plyn u něhož jsou roční náklady na vytápění 

51 506 Kč. Pořizovací cena plynového kotle je 59 990 Kč.  

Roční náklady na provoz tepelného čerpadla činí 22 347 Kč, u něj je vysoká pořizovací 

cena v řádu statisíců, konkrétně pak 155 727 Kč. 

U kotle na dřevo a uhlí se podle paliva pohybujeme v rozmezí 13 718 Kč – 30 242 Kč. 

Pořízení této technologie vyjde na 43 702 Kč. 

 

Z ekonomického hlediska vychází nejlépe nahradit stávající kotel na tuhá paliva kotlem 

novým. Pořízení kotle se při vytápění měkkým dřevem vrátí během 2 let, tvrdým dřevem za 3 

roky, černým uhlím během 6 let a hnědým uhlím za 8 let. 

 

10.2 Konkrétní zdroj 

 

Pro kotel na tuhá paliva Viadrus U22 Economy vypočítáme náklady před zateplením, po 

zateplení a po zateplení i půdy. Výpočet je prováděn pro měkké dřevo a hnědé uhlí. 

 

 

Výpočet roční potřebné energie: 

 

𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝ř𝑒𝑑) = 𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 ∙ 𝐴𝑐 = 521,1 ∙ 99,91 = 52 063,101 𝑘𝑊ℎ 

𝑄𝑟𝑜𝑘 = 𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 ∙ 𝐴𝑐 = 323,2 ∙ 99,91 = 32 290,912 𝑘𝑊ℎ 

𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝ů𝑑𝑎) = 𝑀ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 ∙ 𝐴𝑐 = 307,9 ∙ 99,91 = 30 762,289 𝑘𝑊ℎ 

 

Přepočet na MJ [44]: 

 

𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝ř𝑒𝑑) = 52 063,101 𝑘𝑊ℎ = 187 400 𝑀𝐽 

𝑄𝑟𝑜𝑘 = 32 290,912 𝑘𝑊ℎ = 116 200 𝑀𝐽 

𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝ů𝑑𝑎) = 30 762,289 𝑘𝑊ℎ = 110 700 𝑀𝐽 

 

a) Výpočet nákladů před zateplením: 

 

• Měkké dřevo 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 =
𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝ř𝑒𝑑)

η𝑑ř ∙ 𝐻𝑢(𝑚𝑑)
=

187 400

0,89 ∙ 5 760
≅ 36,6 𝑃𝑅𝑀𝑟 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑚𝑑 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑑 = 36,6 ∙ 550 ≅ 20 130 𝐾č 

 

• Hnědé uhlí 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 =
𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝ř𝑒𝑑)

ηℎ𝑢 ∙ 𝐻𝑢(ℎ𝑢)
=

187 400

0,9 ∙ 17,18
≅ 12 120 𝑘𝑔 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦ℎ𝑢 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎ℎ𝑢 =
12 120

1 000
∙ 3 860 ≅ 46 783 𝐾č 
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b) Výpočet nákladů po zateplení: 

 

• Měkké dřevo 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

η𝑑ř ∙ 𝐻𝑢(𝑚𝑑)
=

116 200

0,89 ∙ 5 760
≅ 22,7 𝑃𝑅𝑀𝑟 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑚𝑑 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑑 = 22,7 ∙ 550 ≅ 12 485 𝐾č 

 

• Hnědé uhlí 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 =
𝑄𝑟𝑜𝑘

ηℎ𝑢 ∙ 𝐻𝑢(ℎ𝑢)
=

116 200

0,9 ∙ 17,18
≅ 7 515,2 𝑘𝑔 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦ℎ𝑢 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎ℎ𝑢 =
7 515,2

1 000
∙ 3 860 ≅ 29 009 𝐾č 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛í = 360 000 𝐾č 

 

c) Výpočet nákladů po zateplení i půdy: 

 

• Měkké dřevo 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 =
𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝𝑜)

η𝑑ř ∙ 𝐻𝑢(𝑚𝑑)
=

110 700

0,89 ∙ 5 760
≅ 21,6𝑃𝑅𝑀𝑟 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑚𝑑 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎𝑚𝑑 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑑 = 21,6 ∙ 550 ≅ 11 880 𝐾č 

 

• Hnědé uhlí 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 =
𝑄𝑟𝑜𝑘(𝑝𝑜)

ηℎ𝑢 ∙ 𝐻𝑢(ℎ𝑢)
=

110 700

0,9 ∙ 17,18
≅ 7 159,5 𝑘𝑔 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦ℎ𝑢 = 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎ℎ𝑢 ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎ℎ𝑢 =
7 159,5

1 000
∙ 3 860 ≅ 27 636 𝐾č 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛í 𝑝ů𝑑𝑦 = 26 000 𝐾č 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛í 𝑖 𝑝ů𝑑𝑦 = 386 000 𝐾č 

 

Dotace na zateplení se do výpočtu nezapočítává.  
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Graf  2 Srovnání tří verzí 

 

Graf 2 znázorňuje srovnání tří možných verzí zateplení domu při vytápění měkkým 

dřevem a hnědým uhlím. Hodnoty jsou použity z předchozích výpočtů nákladů na vytápění pro 

tři verze zateplení. Z grafu je patrné, že použití dražšího paliva snižuje návratnost investicí do 

zateplení. Při použití hnědého uhlí je návratnost zateplení 19 let, popřípadě zateplení i s půdou 

21 let. Naopak při vytápění měkkým dřevem je návratnost podstatně vyšší. Zateplení se vrátí 

za 46, popřípadě 48 let.  
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout možné typy zdrojů tepla pro domovní vytápění. 

Následným srovnáním a posouzením s možnostmi domu byly vybrány tři technologie, které se 

pro dům hodily nejvíce. Posledním bodem práce byl návrh zdroje a výpočet nákladů na vytápění 

pro tři různá zateplení domu.  

V první části jsou popsány zdroje tepla pro domovní vytápění. Možnostmi vytápění jsou 

tepelná čerpadla, kotle, lokální topidla a vytápění pomocí slunce. Poslední kapitolou jsou 

vytápěcí systémy.  

Druhou částí je popis konkrétního domu, který zahrnuje i výpočet tepelných ztrát objektu 

pomocí kalkulačky od tzb-info. Tepelné ztráty jsou počítány pro tři druhy zateplení domu, a to 

pro situaci před zateplením, po zateplení a po zateplení včetně půdy. Nejmenší tepelné ztráty 

vychází samozřejmě pro zateplení domu i půdy, a to 14,45 kW. Když nezateplíme půdu, což je 

nynější stav domu, tak nám tepelné ztráty vyjdou 15,119 kW. A před zateplením unikalo 

z domu 23,768 kW tepla.  

Další částí je užší výběr zdrojů tepla. V ní jsou popsány tepelné čerpadlo Vilatech 

CKG/C-18(L), kotel na tuhá paliva Viadrus U22 Economy a kotel na plynná paliva Luna 

Platinum +33 GA od firmy Baxi. V popisu technologií jsou uvedeny pořizovací ceny. 

Nejlevnějším zdrojem na pořízení je kotel Viadrus, který se dá pořídit za 43 702 Kč, o 16 288 

Kč dráž vyjde kotel na plyn, a to 59 990 Kč, a nejdražší technologií je tepelné čerpadlo, za které 

zaplatíme 155 727 Kč. Dále se tam nachází informace o palivech, kterými jsou pro kotel 

Viadrus měkké i tvrdé dřevo a hnědé i černé uhlí. Pro kotel na plyn je to potom zemní plyn. 

V neposlední řadě jsou zde uvedeny i technické údaje, jako například typy, účinnosti nebo 

hmotnosti konkrétních zdrojů.  

Hlavním cílem bylo navrhnout optimální zdroj pro konkrétní dům, což je řešeno 

v poslední části, kde je ekonomické posouzení zdrojů a výběr jednoho nejlepšího. Z hlediska 

15 let vyjde vytápění měkkým dřevem na 13 718 Kč/rok, tvrdým potom na 18 433 Kč/rok, o 

zhruba 9984 Kč/rok více stojí vytápění pomocí černého uhlí a nejdražším palivem pro kotel na 

tuhá paliva je hnědé uhlí s náklady 30 242 Kč/rok. Naopak nejdražším zdrojem tepla je kotel 

na zemní plyn, u kterého zaplatíme 51 506 Kč/rok. Vytápění tepelným čerpadlem vyjde na 

22 347 Kč/rok. Nejlevnějším zdrojem v úseku 15 let je tedy celkem jednoznačně kotel na tuhá 

paliva. Jeho návratnost při pořízení by byla od 2 do 8 let v závislosti na palivu. 

Dále jsou pro kotel na tuhá paliva s vytápěním pomocí měkkého dřeva a hnědého uhlí 

vypočítány návratnosti pro zateplení a případné zateplení půdy. Náklady na zateplení vychází 

360 000 Kč a na zateplení půdy 26 000 Kč. Po srovnání výsledků vychází, že při vytápění 

hnědým uhlím se zateplení vrátí za 19 let, popřípadě zateplení s půdou za 21 let. Při zvolení 

měkkého dřeva to potom je 46, popřípadě 47 let. 

Cíli bylo udělat přehled dostupných technologií vhodných pro domovní vytápění, srovnat 

jednotlivé technologie a provést užší výběr, popsat varianty vytápění pro konkrétní dům a 

ekonomicky posoudit návrhy. V práci bylo dosaženo všech výše uvedených cílů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

A Plocha  𝑚2 

Ac Celková plocha 𝑚2 

Acp Celková podlahová plocha 𝑚2 

COP Topný fatkor 1 

d Tloušťka zateplení 𝑚𝑚 

 do Délka otopného období 𝑑𝑒𝑛 

eekp Elektrická energie kotle na zemní plyn 𝑘𝑊ℎ 

eetp Elektrická energie kotle na tuhá paliva 𝑘𝑊ℎ 

H+ Trvalý tepelný zisk 𝑊 

Hs+ Solární tepelné zisky 
𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
 

Hu Výhřevnost 
𝑀𝐽

𝑘𝑔
 

n Intenzita větrání 
1

ℎ
 

PRMr Prostorový metr rovnaný 𝑚3 

Qrok Roční potřeba energie 𝑘𝑊ℎ, 𝑀𝐽 

U Součinitel prostupu tepla 
𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑉 Objem budovy 𝑚3 

η Účinnost  % 

    ηrek Účinnost zabudovaného systému rekuperace tepla % 

Θe Venkovní návrhnová teplota °C 

   Θem Průměrná venkovní teplota v otopném období °𝐶 

   Θim Převažujicí vnitřní teplota v otopném období °𝐶 

         Použité indexy a zkratky 

ak Aktuální kotel - 

ču Černé uhlí - 

dř Dřevo  - 

hu Hnědé uhlí - 

k Koks  - 

kp Kotel na zemní plyn - 

md Měkké dřevo - 

tč Tepelné čerpadlo - 

td Tvrdé dřevo - 

tp Kotel na tuhá paliva - 

zp Zemní plyn - 
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1 Půdorys I. N.P. 

2 Půdorys II. N.P. 
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