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Abstrakt 
 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhrnúť poznatky o dnešných technológiách vo 

vykurovaní domu vrátane nových, ktoré majú v tomto smere veľký potenciál. V prvej 

časti sa práca venuje popisu histórii vykurovacích systémov a ich postupnému vývoju. 

V ďalšej časti sú v práci obsiahnuté poznatky a princípy systémov, ktoré využívajú 

alternatívne zdroje energie. Koniec práce je venovaný celkovému pohľadu na systémy 

obsiahnuté v práci a ich návrhu pre domácnosti. 
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Abstract 
 

The aim of this bachelor’s thesis was to summarize current knowledge of heating 

technology, including new houses, which have great potential this direction. In the first 

part this thesis describes history of the heating systems and their development. Next part 

contains knowledge and principles of the systems using alternative sources of the 

energy. Last section is devoted to overview of this systems and their design for 

households.   
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1 Úvod 

Vytápanie rodinných domov bolo vždy témou, ktorú ľudia riešili odjakživa. Ako 

vykurovať celý príbytok najefektívnejšie, ako vykurovať najlacnejšie, ktorý systém je 

najspoľahlivejší? To je len pár otázok ktoré si položí každý, kto rozmýšľa o vytvorení 

príjemného a pohodlného bývania. Na trhu je mnoho druhov systémov určených na 

vykurovanie, ktoré sa od seba líšia princípom práce, vhodnosťou použitia v danom 

prostredí alebo svojou veľkosťou a dizajnom. Pri výbere najvhodnejšieho vykurovacie 

sýtemu, prihliadame na niekoľko faktorov, akými sú napríklad: cena zariadenia, druh 

paliva poháňaný zariadenie, trvanlivosť, ale aj záruka a ekologický dopad. 

 V mojej bakalárskej práci by som chcel zhrnúť a porovnať jednotlivé druhy 

vykurovania, ktoré sa v dnešnej dobe zameriavajú na domácnosti, ktoré sú v procese 

návrhu a hľadajú optimálne riešenie pre vykurovanie, alebo rozmýšľajú o výmene 

súčasného systému, ktorý nespĺňa požiadavky spotrebiteľa ako je účinnosť, 

komfortnosť alebo ekologický dopad na životné prostredie. Každý systém na trhu má 

svoje výhody a nevýhody, alebo je vhodnejší do iného prostredia a práve tieto vlastnosti 

by som chcel v tejto bakalárskej práci ozrejmiť. 
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2 História 

Celé tisícročia sa ľudia snažili nájsť spôsob ako sa zohriať počas chladných nocí. 

Na počiatku bol otvorený oheň, ktorý časom konvertoval do krytých ohnísk, ktoré boli 

predchodcami kachieľ. Prvé zmienky o centrálnom vykurovaní sa datuje z pred 3000 

rokmi. Okolo roku 80 p.n.l. ho našli a zdokonalili Rimania. Najskôr ho využívali na 

vykurovanie kúpeľov a neskôr na cele obydlia. „Hypocaustum“ (vykurovanie zdola) 

fungovalo na princípe vyvýšenej podlahy ktorá stála na hustých a pravidelných radách 

o výške 60-100 cm vysokých stĺpov. Pec bola umiestnená pod úrovňou podlahy 

a pomocou horúcich spalín, ktoré putovali sústavou kanálov v podlahe a v priečkach 

vykurovali celý priestor. Pozostatky hypocaust sa zachovali v Taliansku, v Španielsku, 

vo Francúzsku, v Nemecku, v Maďarsku, v Turecku, v Severnej Afrike, v moravskom 

Mušove a v Stupave na Slovensku. Podobný systém na vykurovanie sa používal aj 

v tradičných kórejských domoch, ktorý nesie názov „Ondol“, z kuchynského ohniska 

prechádza dym pod vyvýšenou podlahou do protiľahlého komína.  

V stredoveku často technické zariadenia ani zďaleka nedosahovali úroveň 

starovekých zariadení, takže ohniská boli otvorené a dym stúpal vykurovanou 

miestnosťou hore a na to prispôsobeným otvorom do ovzdušia. Až v 14 storočí sa 

začínajú objavovať krby s komínmi a o storočie neskôr túto funkciu prebrali kachľové 

pece.  

Na začiatku 19. storočia sa prešlo zo spaľovania dreva na uhlie a koks a práve tu 

sa začínajú navrhovať prvé sústavy ústredného vykurovania. Toto obdobie je známe pod 

názvom „obdobie pary“ a pretože para bola základnou energetickou látkou v priemysle 

a doprave, tak sa začala používať aj na vykurovanie. Iné teplonosné látky, to znamená 

horúca a teplá voda, sa začínajú využívať až na prelome 19. a 20. storočia. 

V 20. storočí prešli do popredia kotle na tuhé paliva a kotle plynové, ktoré sa 

stali obľúbeným systémom na vykurovanie a práve tieto systémy sú dodnes 

najrozšírenejšie. 

Medzi moderné zariadenia, ktoré vysoko dbajú na životné prostredie patria 

solárne systémy, tepelné čerpadlá a systémy, ktoré spaľujú biomasu. [1] 

 

2.1 Vykurovanie tuhým palivom 

Pri trende rastúcich cien za energie sa veľké množstvo spotrebiteľov vracia späť 

ku klasickým obnoviteľným zdrojom, medzi ktoré patrí drevo, drevený odpad alebo 

uhlie. Z finančného hľadiska možno tvrdiť, že táto alternatíva patri medzi najlacnejšie 

na trhu. Vďaka procesu, pri ktorom sa palivo najprv splyňuje a až následne zhorí, 

dosahujú moderné kotly na tuhé palivo účinnosť až 85 %. 

Pri rozhodnutí, že sa príbytok bude vykurovaný kotlom na tuhé palivo je 

potrebne zvážiť aký typ paliva bude spaľovať, momentálne sa na trhu vyskytujú tieto 

alternatívy: 

 Biomasa – jedná sa o materiál rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. 

Pokiaľ sa ale jedná o biomasu na vykurovanie, tak sa tým myslí hlavne 

drevená hmota. Najrozšírenejšie je drevo, ktoré sa vyskytuje buď kusové, 
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ako drevený odpad (štiepky, pelety apod.) alebo sa jedná o špeciálne 

pestované dreviny (topoľ, vŕba apod.) 

 Uhlie – oproti biomase, má horší dopad na životné prostredie. 

Predovšetkým u starých kotloch môže dochádzať k zníženiu účinnosti 

spaľovania, tento problém bol však vyriešený a u moderných kotloch 

toto riziko nehrozí. Ako palivo sa používa uhlie čierne, hnedé alebo 

koks. 

 

2.2 Kotly na drevo  

Drevo ako palivo na vykurovanie v dnešnej dobe zažíva obrovskú renesanciu. 

Prvým dôvodom je fakt, že ceny za energie (plyn, elektrina, uhlie) nepretržite rastú a tak 

sa drevo a produkty z dreva dostávajú na popredné miesto vo využívaní ako lacný 

a ekologický zdroj tepla. 

Pod druhý dôvod by sme mohli zaradiť technológie, ktoré sú použité 

v moderných kotloch. Tie zaručujú efektívne spaľovanie biomasy, spĺňajú prísne 

moderné ekologické pravidlá a zároveň ponúkajú štandardný užívateľský komfort. 

Kotle delíme na: 

 Kotly na kusové drevo 

 Kotly drevosplyňujúce (na drevoplyn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustračne uvádzam princíp fungovania drevosplyňujúceho kotlu značky Vitolig. Pre 

efektívne a komfortné vykurovanie drevom sa presadzujú splyňovacie kotly. 

Splyňovanie, inak povedané pyrolýza, je proces, pri ktorom sa drevo spaľuje oveľa 

účinnejšie ako v klasickom kotle. Drevo prechádza tromi procesmi, najprv sa drevo 

vysuší a zohreje v násypke a zároveň sa uvoľnia plynné zložky, potom nasleduje 

spaľovanie pevnej zložky (drevného uhlia) a nakoniec dochádza k horeniu plynu. Každý 

z procesov vyžaduje individuálne podmienky ako sú teplota a okysličenie.  

Splyňovací kotol je výborným riešením pre moderné domy alebo pre staršie 

domy, v ktorých sa uskutoční výmena stavajúceho vykurovacieho systému.  

 

Obrázok 1: Splyňovací kotol na drevo Vitolig 150  

Zdroj: http://www.stavebnik.sk/portals_pictures/i_001027/i_1027537.jpg 
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2.3 Kotly na uhlie a koks  

Vzhľadom na životné prostredie je uhlie najhorším zdrojom paliva, to však 

platilo pre staré kotly, u ktorých bola účinnosť spaľovania malá a nedosahovala 

stanovené limity pre emisie oxidu uhličitého. Najhoršie a zároveň najlacnejšie je hnedé 

uhlie, ktoré pri horení vypúšťa do ovzdušia karcinogénne látky. Čierne uhlie a koks sú  

o niečo kvalitnejšie a pri spaľovaní vzniká menej škodlivín, to má za následok ich 

vyššiu cenu. U moderných kotloch sa tohto problému nemusíme obávať, nakoľko 

moderné kotly sú zakonštruované tak, aby zabezpečili lepšie vyhorenie paliva, menej 

popola po spálení a čiastočnú automatizáciu procesu spaľovania. [2] 

Aj keď sú kotly na uhlie pomerne veľké a nedajú sa umiestniť kdekoľvek, ich 

údržba je nenáročná a rovnako ako u dreva je cena za uhlie nižšia než u plynu alebo 

elektriny. Kotol Komfort Eko pracuje s účinnosťou 88% Spaľovacia komora je 

vybavená efektívnym retortovým horákom s automatickým podávačom paliva, Kotol 

KOMFORT EKO obsahuje systém dFIX, vyznačujúci sa obojstrannou montážou 

podávača paliva vyrobeného v PW DEFRO. Súčasne má náhradný liatinový rošt, ktorý 

umožňuje spaľovanie iných palív a taktiež slúži v havarijných situáciách /poškodený 

podávač paliva, atď./. Pre zlepšenie bezpečnosti má kotol snímač otvorenia veka 

zásobníka, ktorý kontroluje pevné uzatvorenie zásobníka počas prevádzky. 

K štandardnému vybaveniu taktiež patria nastaviteľné pätky a predĺženie 

sopúcha s klapkou regulácie ťahu. Na žiadosť sa kotol môže dodatočne vybaviť 

systémom automatického vodného hasenia zabraňujúci vstupu plameňa do systému 

podávania paliva.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Automatický kotol na uhlie Komfort EKO 15kW  

Zdroj: http://old_defro.defro.sk/images/komfort_eko_rez.jpg 
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3 Vykurovanie plynom 

Zemný plyn ako zdroj energie na vykurovanie využíva väčšina slovenských 

domácností. Na Slovensku je rozsiahla rozvodná sieť zemného plynu a plynofikácia 

neustále pokračuje. Plyn sa stal úspešným fosílnym palivom, hlavne z dôvodu svojej 

dostupnosti a komfortu bez nutnosti prítomnosti človeka.  

Vďaka vysokému dopytu, nájdeme na trhu veľa druhov plynových kotlov, ktoré 

sa líšia spôsobom uloženia (stacionárne a závesné), technologickým hľadiskom 

(štandardné, nízkoteplotné a kondenzačné), spôsobom využitia (na vykurovanie, na 

vykurovanie a ohrev TÚV a na kotly s možnosťou napojenia na externý zásobník). 

 

3.1 Kotly na zemný plyn 

Plynové kotly sa vzájomne líšia výkonom, spôsobom uloženia alebo svojou 

činnosťou. Vo väčšine prípadov sa využívajú na vykurovanie domu alebo bytu, ale tiež 

tak môžu byť opatrené prietokovým ohrevom TUV, alebo sa voda môže ohrievať 

v externom zásobníku. Samozrejme záleží aj na palivu, ktorý môže byť podľa 

prevedenia na zemný plyn, na propán-bután i propán. [4] 

Závesné plynové kotly sú finančné dostupné a sú preto ideálnym riešením pre 

všetky byty a rodinné domy. Bývajú malé a kompaktné. Niektoré závesne kotly je 

možné vďaka špeciálnemu zariadeniu prepojiť so solárnymi panelmi a tak využiť 

ekologickú solárnu energiu. [4] 

Stacionárne kotly ponúkajú možnosti mnohých výkonov pre centrálne 

vykurovanie a pre všetky druhy priestorov, väčšinou sú umiestnené v kotolni. Majú z 

pravidlá dlhú životnosť a nízke emisie. Tieto zariadenia na rozdiel od závesných na 

zem, je si teda potrebné pre ne vyhradiť priestor. Stacionárny kotol sa využíva 

predovšetkým pre väčšie priestory. [4] 

 

Konštrukcia plynových kotlov delíme nasledujúcim spôsobom: 

 Klasický (štandardný) kotol - je určený pre teplovodnú vykurovaciu 

sústavu, kde teplota vratnej vody do kotla nesmie klesnúť pod 60 °C, aby 

nedochádzalo k nízkoteplotnej korózii tepelného výmenníka. Teplota 

splodín je asi 120 – 180 °C, priemerná účinnosť okolo 91 percent. [5] 

 Kondenzačný kotol - využíva aj časť kondenzačného tepla splodín. 

Spaľovaním totiž vzniká aj vodná para, ktorá sa odvádza do komína. Ak 

sa podarí znížiť jej teplotu pod teplotu rosného bodu ešte v kotle, začne 

kondenzovať a výparné teplo odovzdá do vykurovacej vody. Tým sa 

zvýši výhrevnosť plynu až o 11 percent a priemerná účinnosť kotla je 96 

až 104 percent. [5] 

 Nízkoteplotný kotol - s účinnosťou až 95 % je akýmsi medzičlánkom 

medzi klasickým a kondenzačným plynovým kotlom. Teplota vratnej 

vody môže byť aj 35 – 40 °C, a preto ho možno použiť v 

nízkoteplotných sústavách aj bez zmiešavacích armatúr a akumulačného 

zásobníka, s priamym riadením výkonu podľa vonkajšej teploty. [5] 
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 Otvorený plynový kotol - má otvorenú spaľovaciu komoru (plynový 

spotrebič typu B). Nasáva vzduch na horenie z miestnosti a splodiny sú 

odvedené do komína alebo dymovodu. Preto musí byť vždy umiestnený 

v priamo alebo aspoň nepriamo vetranej miestnosti. [5] 

 Uzatvorený plynový kotol - (spotrebič typu C) odoberá vzduch z 

priestoru mimo domu, takže na jeho umiestnenie sa nekladú nijaké 

zvláštne požiadavky. Môže byť na chodbe, v šatníku, kúpeľni alebo 

dokonca v kuchyni – neodporúča sa umiestniť ho v obytnej miestnosti, 

napríklad v spálni. Podmienkou je dodržať technické požiadavky a 

maximálnu dovolenú dĺžku odvodu splodín na vyústenie na fasáde alebo 

na streche. [5] 

Ilustračne uvádzam bližší pohľad na kondenzačné kotly, kde sa zameriam na princíp 

činnosti a vhodnosť využitia. 

 

3.2 Kondenzačné kotly 

Pri spaľovaní zemného plynu dochádza k chemickej reakcií uhľovodíkov s 

kyslíkom, ktorej produktom sú spaliny obsahujúce CO, CO2, NOx a vodné pary, nesúce 

11 percent energie, ktorá pri klasických kotloch odchádza dymovodom do ovzdušia. 

Kondenzačné kotly v porovnaní s klasickými kotlami majú väčšiu odovzdávaciu 

plochu výmenníka, prípadne výmenník rozdelený na dve časti, čo zabezpečí lepšie 

vychladenie spalín. Pri schladení spalín pod rosný bod, čo je pri zemnom plyne 57 °C, 

dochádza ku kondenzácií vodných pár obsiahnutých v spalinách, ktoré odovzdávajú 

ďalšie skupenské teplo do vykurovacej sústavy. 

Pre dosiahnutie efektu kondenzácie je potrebné, aby bol vhodne navrhnutý 

vykurovací systém. Ako najvhodnejšie sa javia systémy plošného vykurovania 

(podlahové, stropné, stenové), ktoré bežne pracujú na teplotnom spáde 45 / 35 °C. Pri 

radiátorových vykurovacích systémoch je potrebné, aby bola dosahovaná teplota vratnej 

vody pod 57 °C. 

Väčšina starších vykurovacích 

systémov má vykurovacie telesá značne 

predimenzované, čo je pre využitie efektu 

kondenzácie veľmi priaznivé a v mnohých 

prípadoch tieto systémy pracujú s teplotou 

spiatočky pod 50 °C počas celého roka. Pri 

prevádzke s teplotou spiatočky nad 60 °C 

dochádza k zníženiu účinnosti 

kondenzačných kotlov približne na 98 %, čo 

v porovnaní s asi 90 % pri klasických 

kotloch znižuje výhodnosť nasadenia 

kondenzačných kotlov. V prípadoch 

systémov s vyššími teplotnými spádmi je 

pre dosiahnutie kondenzácie potrebné 

použitie ekvitermnej regulácie, ktorá 

zabezpečí nižšiu prevádzkovú teplotu 

počas prechodných období a tým aj 

využitie kondenzácie. [6] 

Obrázok 3: Stupne využitia pri rôznom zaťažení 

kotla 

Zdroj: [30] 
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4 Tepelné čerpadlá 

4.1 Charakteristika 

Tepelné čerpadlá môžeme zaraďovať medzi alternatívne zdroje energie. Princíp 

je založený na odoberaní tepla z okolia vykurovacieho objektu (vzduch, zem alebo 

voda) a prevádza ho vyššiu teplotnú hladinu použiteľnú na vykurovanie objektu alebo 

ohrev teplej vody. 

 Prevod tepla na vyšší stupeň je umožnený vďaka stlačeniu pár chladiaceho 

média kompresorom kedy následne dôjde k jeho zahriatiu. Je to podobné, ako keď sa 

pumpičkou nafukuje koleso bicykla, kde pri stlačovaní vzduchu dochádza zahriatiu 

črievka pumpičky. 

Technický princíp popisuje prácu štyroch základných častí (výparník, 

kompresor, kondenzátor, expanzný ventil) chladiaceho okruhu obsiahnuté 

v tepelnom čerpadle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Teplo odobrané z vonkajšieho prostredia sa vo výparníku predáva pracovnej 

látke (kvapalnému chladivu) pri relatívne nízkej teplote. Zahriatím chladiva dôjde 

k jeho odpareniu a pary sú následne stlačované v kompresore na vysoký tlak. Stlačené 

chladivo je privádzané do kondenzátoru, kde pri kondenzácii predáva teplo do 

vykurovacej vody za vyššej teploty než bolo vo výparníku odobrané. V expanznom 

ventile sa okruh uzatvára a dochádza k zníženiu tlaku chladiva na pôvodnú hodnotu vo 

výparníku. [4]    
Vykurovací faktor je v podstate výkon tepelného čerpadla, ktorý je daný súčtom 

energie odobranej z okolitého prostredia a elektrickej energie dodanej pre pohon 

kompresora. Rozdiel medzi energiou dodanou a získanou udáva takzvaný vykurovací 

faktor. U tepelných čerpadiel sa jeho hodnota pohybuje v pomere medzi dvoma a pol až 

štyrmi jednotkami získanej energie ku jednej dodanej. Samozrejme platí, že čím je číslo 

väčšie, tým je prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia a zároveň lacnejšia. [5]   
 

Obrázok 4: Princíp fungovania tepelného čerpadla  

Zdroj: http://www.vykuruj.sk/public/content-images/cz/page/83.jpg 
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4.2 Základné rozdelenie 

Podľa prostredia v akom tepelné čerpadlo pracuje, tak sa delí do niekoľkých 

kategórií: 

 vzduch/vzduch 

 vzduch/voda 

 zem/voda 

 zem/voda – plocha 

 zem/voda – vrt  

 zem/voda – vetrací vzduch 

 zem/voda – vodná plocha 

 voda/voda 

 

4.2.1 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch  

Takéto tepelné čerpadlo sa skladá z jednej vonkajšej jednotky a väčšinou 

z jednej vnútornej jednotky. Takýto systém patrí medzi najlacnejšie riešenie, ktoré je 

zároveň aj najjednoduchším z hľadiska inštalácie.  

 

 

Princíp je založený na odoberaní tepla z vonkajšieho vzduchu, ktorý je nasávaný 

vonkajšou jednotkou a po transformovaní na vyššiu teplotu sa následne použije na 

ohrev vzduchu vo vnútri vykurovanej budovy. 

Tento typ tepelného čerpadla je ideálny pre doplnenie domu alebo bytu, ktorý je 

vykurovaný elektricky. U takýchto domov/bytov dokáže systém zásadne znížiť 

prevádzkové náklady a to bez zložitých stavebných úprav a vysokých financií. 

Najvhodnejšie miesto kde sa systém vzduch/vzduch využíva sú chaty, kde sa pri 

neobývanom období iba temperuje a pri obývaní vykuruje. Často sa využíva na 

temperovanie/vykurovanie garáží, reštaurácií alebo zimných záhrad. [6]   

 Výhody tepelného čerpadla typu vzduch/vzduch: 

 Systémy vzduch/vzduch sa vyznačujú jednoduchou a veľmi rýchlou 

inštaláciou 

 Veľmi nízke inštalačné náklady 

Obrázok 5: Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch 

Zdroj: http://www.kostecka.net/wp-content/uploads/01_vzduch-voda.jpg 
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 Okrem vykurovania sa využíva tepelné čerpadlo aj na klimatizovanie 

a odvlhčovanie 

 Vďaka vstavanému plasmaclusterovému filtru a ionizátoru vzduchu 

dokáže vyčistiť vzduch vo vnútri miestnosti od alergénov, vírov a 

ďalších škodlivín.  

Nevýhody tepelného čerpadla typu vzduch/vzduch: 

 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch má obvykle len jednu vnútornú 

jednotku 

 Nie je vhodný do domov a bytov s viacerými miestnosťami 

 Systém nedokáže ohrievať teplú vodu 

 

4.2.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Tento druh tepelného čerpadla odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu, ktorý je 

priamo nasávaný do tepelného čerpadla a získane teplo je využité na ohrev vody vo 

vykurovacom systéme alebo v zásobníku teplej vody. Najväčšie úspory sa dosahujú, 

keď je systém napojený na nízkoteplotné podlahové vykurovanie. [7] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Výhody tepelného čerpadla typu vzduch/voda: 

 V porovnaní s plynovým alebo elektrickým vykurovaním má systém 

nízke prevádzkové náklady 
 Jednoduchá a rýchla montáž s minimálnymi požiadavkami na priestor 
 Systém je veľmi vhodný na vykurovanie sezónnych bazénov 

Nevýhody tepelného čerpadla typu vzduch/voda: 

Obrázok 6: Tepelné čerpadlo vzduch / voda  

Zdroj: http://www.nazeleno.cz/Files/obrazky/PR%20clanky/20081110_ivt_plocha.jpg 
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 V porovnaní so systémom zem / voda má vyššie prevádzkové náklady 

a to hlavne pri nízkych vonkajších teplotách kedy sa vykurovací faktor 

značne znižuje 
 Pri nízkych vonkajších teplotách majú tepelné čerpadlá znížený výkon 

a výstupnú teplotu vody na vykurovanie 
 V dôsledku väčšieho namáhania kompresoru majú tieto typy tepelných 

čerpadiel nižšiu životnosť v porovnaní s čerpadlami, ktoré odoberajú 

teplo zo zeme alebo vody 

 

4.2.3 Tepelne čerpadlo zem/voda  

4.2.3.1 Tepelne čerpadlo zem/voda – plocha 

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z plochy záhrady pomocou plastových trubíc 

naplnených nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným 

čerpadlom. Plošný kolektor je v podstate slnečný kolektor obohatený o hlinený 

akumulátor tepla, ktorý sa v priebehu roka nabíja a vybíja. Plošný kolektor odobere pre 

potreby tepelného čerpadla len asi 2,5 % z toho, čo zem počas roka od slnka získa. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody tepelného čerpadla typu zem/voda: 

 Nízke investičné náklady porovnateľné so systémom, ktorý odoberá teplo 

zo vzduchu 

Obrázok 7: Tepelné čerpadlo zem / voda – plocha  

Zdroj: http://www.airconfuji.sk/tepelne-cerpadla/zakladne-informacie-o-tepelnych-cerpadlach 
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 Pri porovnaní so systémom odoberajúci teplo zo vzduchu, je spotreba 

energie o 30% nižšia 
 Oproti systému s vrtom sa dá systém zem / voda s plošným kolektorom 

nainštalovať veľmi rýchlo a bez papierovania 

Nevýhody tepelného čerpadla typu zem/voda: 

 Je potrebný pozemok s veľkou plochou (200 – 400 m
2
) 

 Zemina musí umožňovať výkop do potrebnej hĺbky 
 Realizáciu ďalších stavieb (garáž, bazén) musíme vedieť dopredu, aby 

sme sa im plošným kolektorom vyhli  

 

4.2.3.2 Tepelné čerpadlo zem/voda – vrt 

Prenos tepla medzi zemou a tepelným čerpadlom typu zem/voda – vrt 

zabezpečuje nemrznúca a ekologicky nezávadna zmes, ktorá prúdi v plastových 

potrubiach uložených vo vrtoch. Vrt obvykle siaha do hĺbky 60 – 150 m a minimálna 

vzdialenosť medzi vrtmi je 10 m. Takéto prevedenie s vrtom má najnižšie nároky na 

priestor v dome aj mimo domu. Tepelné čerpadla s vrtmi sa najlepšie hodia do oblastí 

s tvrdým podložím. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Výhody tepelného čerpadla typu zem/voda - vrt: 

 Stabilný výkon a vysoký vykurovací faktor aj pri nízkych vonkajších 

teplotách 
 Približne o 30% nižšia spotreba elektrickej energie v porovnaní so 

systémom odoberajúci teplo zo vzduchu 
 Malé nároky na priestor 

Obrázok 8: Tepelné čerpadlo zem / voda – vrt  

Zdroj: http://www.eko-vytapeni.cz/images/zeme-voda-vetraci-vzduch.jpg 
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 V lete je možné použiť vrt na lacné chladenie domu  
 Dlhá životnosť 

Nevýhody tepelného čerpadla typu zem/voda - vrt: 

 

 Vysoké investičné náklady 
 Oznamovacia povinnosť alebo nutnosť získať stavebné povolenie 

 

4.2.3.3 Tepelné čerpadlo zem/voda – vetrací vzduch 

Systém využíva odpadné teplo z domu a teplo z plošného kolektoru alebo vrtu. 

Ak práve netreba dom vykurovať alebo ohrievať vodu, je teplo z vetracieho vzduchu 

uložené do podzemného kolektoru, vďaka čomu je teplota zemného kolektoru stále 

vysoká a tepelné čerpadlo celoročne pracuje s vysokým vykurovacím faktorom. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výhody tepelného čerpadla typu zem/voda – vetrací vzduch: 

 Malé rozmery plochy potrebnej pre zemný kolektor. 

U nízkoenergetických domov zaberá kolektor plochu 40 m
2
. Systém 

riadeného vetrania pri tejto kombinácií s tepelným čerpadlom je výrazne 

lacnejší ako u klasických systémov s rekuperačnými výmeníkmi. 

Nevýhody tepelného čerpadla typu zem/voda – vetrací vzduch: 

 Vhodné len pre nízkoenergetické domy 
 Nutnosť inštalácie vzduchotechnického potrubia 

Obrázok 9: Tepelné čerpadlo zem/voda-vetrací vzduch 

 Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz/img/_/typy-tepelnych-cerpadel/typy4.jpg 
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4.2.3.4 Tepelné čerpadlo zem/voda – vodná plocha 

Teplo je odoberané z vodnej plochy. Na dne rybníka alebo rieky je uložená 

plastová hadica naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá predáva teplo medzi vodou 

a tepelným čerpadlom. [11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody tepelného čerpadla typu zem/voda – vodná plocha: 

 Nízke náklady na vybudovanie kolektoru a nízke prevádzkové náklady 

Nevýhody tepelného čerpadla typu zem/voda – vodná plocha: 

 Toto riešenie je vhodné len pre objekty ležiace v blízkosti vodnej plochy 

 

4.2.4 Tepelne čerpadlo voda/voda  

Tepelné čerpadlo zvyčajne odoberá teplo z podzemnej alebo geotermálnej vody. 

Vo väčšine prípadov, je voda čerpaná zo studne do výmenníka tepelného čerpadla 

a následne je vrátená späť do zeme druhou vsakovacou studňou. Vzdialenosť medzi 

vrtmi by mala byť minimálne 10 m, najlepšie v smere podzemných prúdov zdroja. 

Tento systém je vhodný použiť v lokalitách, kde sa v dostatočnom množstve nachádza 

kvalitná spodná voda. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10: Tepelné čerpadlo zem/voda-vodná plocha  

Zdroj: http://www.zelenabuducnost.sk/wps/PA_Minnesota/content/zb.F2430/img/TC-voda-voda.jpg 

Obrázok 11: Tepelné čerpadlo voda/voda 

Zdroj: http://www.revolt-solar.com/images/princip_450.jpg 
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Výhody tepelného čerpadla typu voda/voda: 

 Takéto tepelné čerpadlo dosahuje najvyšší vykurovací faktor 
 Nižšie investičné náklady v porovnaní so systémom s vrtom 
 Využitie miestnych energetických zdrojov kde systém rekuperuje energiu 

z výrobných procesov alebo využíva geotermálnu vodu 

Nevýhody tepelného čerpadla typu voda/voda: 

 Systém je možné použiť len za predpokladu, že sa v blízkosti nachádza 

dostatok spodnej alebo geotermálnej vody 
 Požiadavky na chemické zloženie 
 Pravidelná údržba filtrov a výmenníka a s tým spojené vyššie náklady na 

servis 
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5 Solárne systémy 

Slnečná energia dopadá na našu Zem každý deň a bola by škoda ju nevyužiť. 

V dnešnej dobe sme schopní túto energiu zachytiť a transformovať ju nie len na teplo 

ale aj na elektrickú energiu. Rozlišujeme dva základné druhy solárnych systémov a to: 

fotovoltaické a fototermické. 

 

5.1 Fototermika 

5.1.1 Charakteristika 

Solárny termický kolektor je zariadenia navrhnuté na pohltenie slnečného 

žiarenia a jeho premenu na tepelnú energiu, ktorá je predávaná teplonosnej látke, 

pretekajúcou kolektorom. Hlavným komponentom solárneho systému je slnečný 

absorbér, ktorý zachytáva krátkovlnné slnečné žiarenie. Pod pojmom absorbér si 

môžeme predstaviť sústavu medených trubiek v ktorých koluje nemrznúca zmes 

poprípadne voda, ktorá prúdi do výmenníku kde dochádza k predaniu tepelnej energie, 

ktorá sa následne využije na vykurovanie alebo ohrev TUV. Po predaní tepelnej energie 

sa zmes ochladí a čerpadlom je poháňaná naspäť do kolektoru. Povrch kvalitných 

absorbérov je natretý selektívnou spektrálnou vrstvou, ktorá zabezpečuje pohltenie až 

96 % slnečného žiarenia pri minimálnych tepelných stratách spôsobené sálaním a to 

umožňuje využitie počas celého roku.  

Absorbér je chránený špeciálnou sklenenou vrstvou, ktorá dokonale prepúšťa 

krátkovlnné žiarenie, ktoré sa na povrchu absorbéra mení na teplo, avšak vzniknuté 

dlhovlnné tepelné žiarenie neprepustí, čoho následkom je vznik skleníkového efektu vo 

vnútri kolektoru a následné zvýšenie teploty prúdiacej kvapaliny. Zároveň sklo slúži 

ako ochrana pred poveternostnými javmi ako je sneh, dážď a krupobitie. Celý absorbér 

je ukotvený v kovovom, plastovom alebo drevenom ráme, ktorý musí byť natoľko 

pevný aby dokázal odolať nepriaznivým podmienkam.  

Celý kolektor musí byť dôkladne zaizolovaný minerálnou alebo polyuretánovou 

izoláciou, ktorá je schopná odolať teplote 200 °C a nesmie pohlcovať vlhkosť z okolia. 

Neodlúčiteľnou súčasťou celého systému je poistný ventil, ktorý chráni solárny systém 

pred prehriatím v období s nadmernými teplotami. Nemenej dôležitá je životnosť, 

pretože väčšina štandardných kolektorov je rátaná na exploatáciu dlhšiu ako 20 

rokov.[14] 
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5.1.2 Typy solárnych kolektorov 

Solárne kvapalinové kolektory  je  možné   deliť   podľa   viacerých   hľadísk   

(viď. obr.12). Z uvedeného rozdelenia vyplývajú konštrukčné kombinácie, s ktorými je 

možné sa v praxi stretnúť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súčasnosti 

sa vo svete vyrába niekoľko typov kvapalinových kolektorov slnečného žiarenia. 

Behom ich vývoja došlo k celkovému zjednoteniu koncepcie a jednotlivé typy sa dnes 

líšia len v konštrukčných detailoch a použitých materiálov. [15]   

V Českej republike na trhu prevládajú kolektory kvapalinové, ktoré možno 

rozdeliť nasledovne:  

 vákuové trubicové (priamo pretekané teplonosnou kvapalinou alebo 

s tepelnými trubicami) 

 vákuové ploché 

 ploché zasklené 

 ploche zasklené bez transparentného krytu (prevažne plastové absorbéry) 

 

5.1.2.1 Vákuové trubicové kolektory 

Vákuové trubicové kolektory majú vysokú účinnosť hlavne v zimnom období. 

To je dané podtlakom (vákuom) vo vnútri trubice. Tým sú takmer úplne eliminované 

tepelné straty konvekciou. Výhodou priamo pretekajúcich trubicových kolektorov     (U 

trubica) je variabilita ich umiestenia, nevýhodou je však zlé vyprázdňovanie pri 

prípadnej stagnácií. Môžu byť umiestnené i vo vodorovnej polohe, pričom u 

jednostenných s plochým absorbérom sa natočením trubíc s absorbérom docieli 

optimálna orientácia voči dopadajúcim lúčom slnečného žiarenia. Vákuové trubicové 

kolektory s tepelnými trubicami musia byť inštalované so sklonom 25° (môže sa líšiť 

podľa výrobcu) tak aby bola zaistená ich správna funkčnosť. Vákuové trubicové 

kolektory sú vhodné iba pre vysokoteplotné využitie (nad 80°C) alebo do extrémnych 

klimatických podmienok napríklad na horských chatách, kde však môžu nastať 

problémy s roztopením snehu z kolektoru, energetický zisk je podstatne znížený a 

výsledným efektom je nižšia získaná energia ako z plochy selektívnych kolektorov. Je 

potrebné pripomenúť, že nejde túto problematiku paušalizovať a záleží na klimatických 

Obrázok 12: Rozdelenie solárnych kolektorov  

Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/docu/clanky/0065/006518o4.jpg  
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podmienkach v zimnom období (množstvo snehových zrážok, tvorba námrazy, teplota v 

priebehu sledovaného obdobia). Zrovnanie dvoch zhodných solárnych sústav tak môže 

dopadnúť úplne inak v polabskej nížine a inak na Šumave. [16] 

 

 

5.1.2.2 Ploché vákuové (podtlakové) kolektory 

Sú jedným z najmodernejších výrobkov v oblasti solárnej techniky. Spájajú 

výhody trubkových vákuových kolektorov (nízke tepelné straty konvekciou do okolia) 

a plochých zasklených kolektorov so selektívnou vrstvou (nižšie obstarávacie náklady 

pri zachovaní vysokej účinnosti, vyššia optická účinnosť). Jedná sa o technický ale 

i cenový kompromis medzi vákuovými a plochými kolektormi, ktorý je v blízkej 

budúcnosti predurčený k masovému využitiu. Ich nespornou výhodou je možnosť 

kedykoľvek obnoviť vákuum vo vnútri kolektoru pripojením na vetvu s prírubovou 

spojkou v strede kolektoru. [16] 

 

5.1.2.3 Ploché kolektory pre celoroční použití 

Tieto kolektory v súčasnosti predstavujú najrozšírenejší typ inštalovaných 

kolektorov. Ich obstarávacie náklady sú oproti vákuovým kolektorom zhruba polovičné 

až tretinové. Nevýhodou oproti vákuovým kolektorom sú väčšie tepelné straty 

konvekciou   a   nebespečie   kondenzácie    vodnej   pary  vo  vnútri   kolektoru,    ktorá   

v konečnom dôsledku znižuje účinnosť celého systému. V dnešnej dobe je väčšina 

profesionálne vyrábaných kolektorov opatrená spektrálne selektívnou absorpčnou 

vrstvou. Selektívna vrstva podstatne znižuje tepelné straty sálaním z povrchu absorbéra 

(o 75÷ 90%). Ich princíp spočíva vo veľkej pohltivosti a (0,86 ÷ 0,92) pre krátkovlnné 

slnečné žiarenie pri malej žiarivosti e (0,08 ÷ 0,12) pre dlhovlnné tepelné žiarenie. 

Kritériom pre posúdenie selektívnej vrstvy je potom tzv. “selektívny pomer” a/e. Tento 

typ kolektoru je najbežnejšie používaný na ohrev teplej vody, celoročný ohrev 

bazénovej vody alebo na prikurovanie (u nízkoteplotných vykurovacích sústav). [16] 

 

 

 

Obrázok 13: Vákuové trubicové kolektory  

Zdroj: http://www.cne.cz/data/editor/26cs_8_big.jpg 
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5.1.2.4 Plochý kolektor bez transparentného krytu   (prevažne plastový 

absorbér) 

Je určený do nízkoteplotných sústav na sezónne využitie slnečnej energie, kedy 

nie je príliš veľký rozdiel medzi teplotou ohrievanej látky a okolitým vzduchom. Jedná 

sa predovšetkým o systémy jednookruhové, kedy kolektorom preteká priamo ohrievaná 

voda. Výhodou je predovšetkým jednoduchosť a nižšie obstarávacie náklady. Využitie 

je najčastejšie pri ohreve bazénovej vody v otvorených bazénoch a pri maloobjemovom 

ohrevu TV napr. V záhradkárskych kolóniách. [16] 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 14: Schéma plochého kolektoru  

Zdroj: 

http://files.mitrox.webnode.sk/200000092-b09a1b1941/schemat_kolektora.png 
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6 Elektrické sálavé vykurovanie  

6.1 Princíp sálavého – infra vykurovania 

Hlavným prvkom zmieňovaného vykurovacieho systému je sálavý vykurovací 

panel (infra panel), ktoré odovzdávajú teplo do priestoru v prvom rade sálaním 

(infračervená energia o vlnovej dĺžke 7-10 µm). Táto energia sa po dopade na 

akékoľvek pevné telesá mení v teplo - ohrieva všetky predmety, ktoré sú tejto energii 

vystavené. V našom prípade sa zameriame na materiály vo vykurovanom priestore, 

ktoré majú schopnosť akumulácie (steny, podlahy, stropy a pod.). Táto stavebná 

konštrukcia si dokáže teplo nahromadiť a sekundárne ho vracať do vykurovaného 

priestoru (emisivita materiálov) a určovať svojou teplotou tzv. tepelnú pohodu. Práve v 

schopnosti stavebných materiálov akumulovať „infrateplo", spočíva princíp 

nízkoteplotného infračerveného vykurovania. [17] 

Využitím princípu sálavého tepla možno docieliť tepelnú pohodu aj pri nižšej 

teplote vzduchu v miestnosti. Sálavým infračerveným kúrením sa zníži celková tepelná 

strata budovy, ktorá je daná rozdielom medzi vnútornou a vonkajšou teplotou – čím je 

rozdiel väčší, tým väčšie sú tepelné straty. Teplotný rozdiel pri konvekčnom vykurovaní 

môže byť medzi podlahou a stropom až 7 stupňov. Použitím sálavého infračerveného 

kúrenia je rozdiel max. 2 - 3°C, čo prispieva k ďalšiemu zvýšeniu efektivity a 

ekonomickosti vykurovania. [18] 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15: Porovnanie vykurovania konvektorom a infrapanelom 

Zdroj: http://www.infratopeni-infrapanely.cz/images/infratopeni_infrapanely_princip.jpg 



 

 

26 

 

6.2 Použitie infra panelov 

Pre správne a najefektívnejšie využitie infra panelov na vykurovanie, poprípade 

temperovanie v miestnosti je nevyhnutné spraviť odborný návrh aby neboli panely 

zbytočne naddymenzované alebo nevhodne umiestené. Mnoho firiem tento návrh 

ponúka zdarma. Infrakúrenie sa v súčasnosti čoraz viac využíva aj pri stavbe nových 

nízkoenergetických a pasívnych domov. Vďaka nízkej spotrebe pri ideálnych 

podmienkach majitelia domov dosiahnu značnú úsporu nákladov. Pri starších domoch 

môže pomôcť pri vysušovaní stien. Vhodné použitie infrapanelov je aj vo veľkých 

priestoroch, telocvičniach, dielňach alebo chatách. 
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7 Biomasa 

7.1 Charakteristika 

Biomasa je definovaná ako substancia biologického pôvodu (pestovanie rastlín 

v pôde alebo vo vode, chov živočíchov, produkcia organického pôvodu, organické 

odpady). Biomasa je buď zámerne získavaná ako výsledok výrobnej činnosti, alebo sa 

jedná o využití odpadu z poľnohospodárskej, potravinárskej alebo lesnej výroby, 

z komunálneho hospodárstva, z údržby a starostlivosti krajiny. 

 Teoretické prepočty rôznych odborníkov uvádzajú ročnú celosvetovú produkciu 

biomasy na úrovni 100 miliárd ton, pričom energetický potenciál sa pohybuje okolo 

1400 EJ. To je takmer päťkrát viac než činí ročná svetová spotreba fosílnych palív   

(300 EJ). [22] 

 

7.2 Rozdelenie biomasy 

Tým najzákladnejším rozdelením biomasy je rozdelenie z hľadiska pôvodu, 

kedy biomasu delíme na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod pojmom dendromasa rozumieme samotné drevo, dreviny, kôru a odpad 

z dreva. Fytomasou sa myslia všetky rastliny, energetické rastliny, odpad z rastlinnej a 

poľnohospodárskej produkcie (napr. slama). Organické odpady z domácností a 

živočíšnej výroby (hnoj) a exkrementy spadajú pod zoomasu. 

  Ďalším významným hľadiskom je bezpochyby hľadisko energetického využitia, 

kedy biomasu delíme na: [23] 

Obrázok 16: Rozdelenie biomasy 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Biomasu zámerne pestovanú k tomuto účelu, napr.: 

 cukrová repa, obilie, zemiaky, cukrová trstina, atď. (na výrobu 

etylalkoholu), 

 olejniny, najmä repka olejná (na výrobu surových olejov a metylesteru, 

výrobu bionafty), 

 energetické dreviny, napr. vŕby, topole, agáty a iné stromové a kerové 

dreviny. 

A biomasu odpadnú, napr.: 

 drevo (palivové drevo) a drevný odpad z lesného hospodárstva (kôra, 

haluzovina, šišky, pne, atď.) a drevospracujúceho priemyslu (odrezky, 

piliny), 

 rastlinné odpady z poľnohospodárskej prvovýroby a údržby krajiny 

(kukuričná a obilná slama, repková slama, ostatky po likvidácii krovín, 

seno, ostatky z viníc a sadov, atď.), 

 odpady zo živočíšnej výroby (exkrementy z chovu hospodárskych 

zvierat, ostatky z krmív, atď.), 

 komunálne organické odpady (kaly z odpadových vôd, organický podiel 

z tuhých komunálnych odpadov, atď.), 

 organické odpady z potravinárskych výrob (odpady z mliekarní, 

mäsokombinátov, konzervární a liehovarov). 

 

7.3 Vlhkosť biomasy 

Pre biomasu je vlhkosť typickou vlastnosťou, o ktorej je vhodné hovoriť najmä v 

súvislosti s tuhými biopalivami. Je známe, že oproti iným palivám obsahuje najväčší 

podiel vody, ktorý sa v závislosti na druhu biomasy líši. Vlhkosť výrazne ovplyvňuje 

spaľovací proces, a to väčšinou negatívne. Znižuje výhrevnosť palív, keďže časť 

energie sa spotrebuje na odparenie vody obsiahnutej v palive. Ďalej znižuje účinnosť 

spaľovacieho procesu, pretože pri vyparovaní znižuje pracovnú teplotu procesu a 

nastáva režim nedokonalého spaľovania, čo má za následok vznik väčšieho množstva 

nespáleného zvyšku v popole a prostredníctvom spalín uvoľňovanie nebezpečných 

zlúčenín, najmä oxidu uhoľnatého (CO) a niektorých uhľovodíkových derivátov. 

Vlhkosť biomasy sa meria v dvoch formách, ako relatívna rovnovážna vlhkosť a 

absolútna vlhkosť. Relatívna rovnovážna vlhkosť je vlhkosť látky v rovnovážnom stave 

s vlhkosťou prostredia, kedy už žiadnu ďalšiu vlhkosť neprijíma, ani nevydáva. 

Absolútna vlhkosť materiálu udáva percentuálny podiel vody na celkovom 

jednotkovom objeme paliva alebo sa vzťahuje na objem sušiny. [24] 

Najčastejšie sa negatívny vplyv vlhkosti biomasy spája so znitovaním 

výhrevnosti. Preto je vhodné uviesť závislosť, ktorá charakterizuje vzťah medzi týmito 

dvoma vlastnosťami. 
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7.4 Spôsoby využitia biomasy k energetickým 

účelom 

Spôsoby využitia biomasy k energetickým účelom je do značnej miery 

predurčený fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami biomasy. Veľmi dôležitým 

parametrom je vlhkosť, resp. obsah sušiny v biomase. Hodnota 50 % sušiny je približná 

hranica medzi mokrými procesmi (obsah sušiny menší ako 50 %) a suchými procesmi 

(obsah sušiny je väčší ako 50 %). [22] 

Z principiálneho hľadiska sa dá rozlíšiť niekoľko spôsobov získania energie 

z biomasy a prípravy biomasy pre energetické využitie:  

 termomechanická premena biomasy (suché procesy) 

 spaľovanie  

 splyňovanie 

 pyrolýza 
 

 biochemická premena biomasy (mokré procesy) 

 alkoholové kvasenie 

 metánové kvasenie 
 

 fyzikálna a chemická premena biomasy 

 mechanicky (štiepanie, drtenie, lisovanie, briketovanie, peletovanie) 

Obrázok 17: Závislosť výhrevnosti na vlhkosti paliva z drevnej hmoty  

Zdroj: [23] 
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 chemicky (esterifikácia surových bioolejov) 
 

 získanie odpadného tepla pri spracovaní biomasy (napr. pri 

kompostovaní, aeróbnym čistením odpadných vôd, anaeróbnou 

fermentáciou pevných organických odpadov a pod.) 

Pretože existuje viacej spôsobov využitia biomasy k energetickým účelom, v praxi 

prevláda zo suchých procesov spaľovanie biomasy, z mokrých procesov výroba 

bioplynu anaeróbnou fermentáciou. Z ostatných spôsobov dominuje výroba metylesteru 

kyselín bioolejov, získavaných v surovom stave zo semien olejnatých rastlín. [22] 

 

7.5 Pelety, drevná štiepka, brikety 

7.5.1 Pelety 

Pelety sú vysoko stlačované výlisky valcovitého tvaru, najčastejšie vyrábané v 

priemere 6 mm a dĺžke 5 – 40 mm. Pelety sú vyrábané z drevených zvyškov, obvykle z 

pilín a hoblín. Okrem týchto drevených pelet sú na trhu objavujú pelety rastlinné, 

kôrové, rašelinové a pelety z ďalších materiálov z biomasy a z ich vzájomných zmesí  

tzv. zmesné pelety.  

Drevené pelety môžu dosahovať rôzne farby v závislosti na použitom druhu 

dreva, na kvalite suroviny ovplyvnenej vlhkosťou alebo prímesou kôry apod. a 

použitým technologickým procesom výroby. Drevené pelety majú stabilnú a nízku 

vlhkosť (obsah vody obvykle okolo 8 %) a nízky obsah popola (okolo 1 %). Ich 

výhrevnosť sa pohybuje v rozmedzí 16 -18 MJ/kg a objemová hmotnosť okolo 850 

kg/m
3
. [25] 

 

Obrázok 18: Typy pelet 

Zdroj: [25] 

 

7.5.2 Drevná štiepka 

Najčastejšie je štiepka získavaná o veľkosti 7 – 25 mm. Štiepkovaním sa 

spracováva aj čerstvý drevný odpad pri ťažbe dreva alebo ošetrovaní sadov. Takéto 

palivo obsahuje zvýšený podiel vody, ktorý sa môže pohybovať od 30 – 65 %. Vhodné 

je mokrú štiepku nechať vysušiť vo vhodnom sklade alebo pod prístreškom. Pri 

nevhodnom skladovaní mokrej štiepky môže dôjsť k rozkladným procesom a jej 

samovznieteniu. Výhrevnosť mokrej štiepky môže byť až o 30 – 50 % nižšia ako je 

výhrevnosť suchej štiepky. [26] 
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Drevnú štiepku je možné ďalej deliť na: 

 štiepku zelenú (lesnú) - zvyšky ihličia, lístia, drobných vetvy atď. 

 štiepku hnedú - odrezky z píly, kôry stromov 

 štiepku bielu - obsahuje len drevo zbavenej kôry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3 Brikety 

Brikety sú vyrábané lisovaním napr. zo suchého drevného prachu, drviny, pilín, 

kôry, jemných hoblín alebo rastlinných zvyškov do tvaru valčekov, hranolov alebo 

šesťstena, s priemerom 40 až 100 mm a dĺžky do 300 mm. Podľa zvoleného typu 

materiálu, sa na trhu môžeme stretnúť s briketami z dreva, kôry, slamy, energetických 

plodín alebo a briketami vyrobených zo zmesí týchto materiálov – tzv. zmesové brikety.  
Z pohľadu spotrebiteľa je potrebné rozlíšiť, k akému účelu budú brikety 

využívané. K rýchlemu vykúrenie víkendové chaty možno odporučiť brikety z mäkkého 

dreva s otvorom uprostred, ktoré umožňujú ľahšiu zakúrenie a rýchlejší preháranie. Na 

druhej strane, pre stabilné vykurovanie rodinného domu, možno odporučiť plné brikety 

alebo tzv. RUF brikety, ktoré navyše pri použití tvrdého dreva či kôry ako vstupné 

suroviny, dávajúci pomalý rovnomerný žiar s až 6 hodinovou dobou žeravenia.  

Brikety môžu byť rôzneho sfarbenia v závislosti na 

použitom druhu biomasy, na kvalite suroviny ovplyvnené 

vlhkosťou alebo prímesí kôry a použitom technologickom 

procese výroby. Brikety majú vďaka svojej vysokej 

objemovej hmotnosti, ktorá sa pohybuje okolo 1000 až 

1200 kg/m3, stabilnú a nízku vlhkosť (obsah vody obvykle 

okolo 8%) ,nízky obsah popola (približne 1 až 3%) a 

výhrevnosť 12 – 18 MJ/kg. [27] 

 

 
 

 

Obrázok 19: Drevná štiepka 

Zdroj: http://podsahrat.sk/wp-content/uploads/2012/05/drevna_stiepka__2.jpg 

Obrázok 20: Brikety 

Zdroj: [31] 
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7.5.4 Spaľovanie biomasy 

Proces spaľovania biomasy, je reakcia exotermická. Podstatou je spaľovanie 

horľavých zložiek paliva a následné uvoľnenie tepla. Toto teplo je prostredníctvom 

spalín privádzané na výmenníky tepla a odovzdávané teplonosnému médiu. Ako 

teplonosné médium sa najčastejšie využíva voda, vodná para, vzduch prípadne olej. 

Spaľovanie má však viacero fáz, ktoré sú vlastné pre všetky typy termochemických 

premien. V počiatočnej fáze pôsobením tepla dochádza k uvoľňovaniu vlhkosti v 

podobe vodnej pary, nazývame ju fáza sušenia. Nasleduje fáza, pri ktorej sa za zvýšenej 

teploty uvoľňuje prchavá plynná zložka paliva, nazývame ju fáza pyrolýzy. Ak sa v 

ďalšom priebehu dosiahne požadovaná teplota na vznietenie horľaviny a bude 

zabezpečený dostatočný prísun vzduchu, zaháji sa fáza oxidácie, teda spaľovanie 

uvoľnenej plynnej zložky horľaviny a zostatku pevného uhlíku v palive. Konečným 

výstupom z procesu spaľovania je vzniknutá tepelná energia a odpad. [28]  

 

7.5.5 Rozdelenie zariadení na spaľovanie biomasy 

Za spaľovacie zariadenie (kotol) označujeme zariadenie, ktoré je schopné v 

procese horenia uvoľňovať energiu paliva v podobe tepla. Následne sme schopní toto 

teplo účelne využívať na vykurovanie obytných priestorov alebo ohrev úžitkovej vody. 

Základným rozdelením spaľovacích zariadení podľa [28] je rozdelenie na:  

 lokálne zdroje tepla 

 krby 

 kachle 

 

 spaľovacie zariadenia (kotly) na ústredné vykurovanie 

 malých výkonov (20 – 60 kW) 

 stredných výkonov (100 kW – 5 MW) 

 veľkých výkonov (viac ako 5 MW) 

 

Ako príklad by som rád uviedol zariadenie (kotol) na spaľovanie pelet a v skratke sa ho 

budem snažiť popísať a rozobrať. 

 

7.5.6 Kotol na pelety 

Zostava na pelety sa skladá z kotla samotného, nerezového horáku, elektronickej 

riadiacej jednotky šnekového podávača a voliteľnej násypky. Palivo sa dopravuje cez 

naklonený šnekový podávač pelet z voliteľnej násypky do horáku, kde prebieha 

spaľovanie pelet pri nasávaní primárneho vzduchu ventilátorom. Prevádzka horáku je 

plne automatická v rámci automatického zapaľovania žhaviacou špirálou. Výkon kotla 

a ostatné funkcie horáku sú ovládane elektrickou riadiacou jednotkou. Na trhu sa 

nachádzajú kotly s výkonom v rozmedzí 16 – 18 kW. [29] Princíp je veľmi jednoduchý, 

kde pri spaľovaní pelet sa predáva teplo prúdiacemu médiu vo vykurovacích telesách. 
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Samozrejmosťou dnešných kotlov je možnosť kombinácie s ostatnými pomocnými 

vykurovacími systémami.   

 

 

 

1) zásobník 

2) dopravník 

3) ohnisko 

4) horák 

5) prívod 

vzduchu 

6) popolník 

7) riad. jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medzi hlavné výhody biomasy patrí: 

- obnoviteľný zdroj energie 
- šetrnosť k životnému prostrediu 
- tuzemský zdroj, neregulovateľný ostatnými štátmi 
- popol z biomasy sa dá využiť ako vysoko kvalitné hnojivo 

 
Medzi nevýhody biomasy patrí: 

- nižšia výhrevnosť v porovnaní s fosílnymi palivami 

- nároky na skladovacie priestory 

- nekomfortnosť v podobe manipulácie s palivom 

- nutnosť likvidácie popola 

 

 

 
 

 

Obrázok 21: Automatický kotol na pelety  

Zdroj: 

http://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/publikacie/brozury/ako_vybrat_kotol/kotol

_zasobnik_popisky.jpg 
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8 Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zhrnúť poznatky týkajúce sa moderných 

trendov vo vykurovaní príbytkov. V dnešnej dobe trendy vo vykurovaní smerujú 

k ekologickému využitiu paliva, alebo k obnoviteľným zdrojom. Mám tým na mysli 

využitie slnečnej energie a spracovanie biomasy. Obnoviteľné zdroje energie (OZE), 

hrajú stále dôležitejšiu rolu v energetickej politike vyspelých štátov. Existuje preto rada 

dôvodov. Obnoviteľné zdroje energie tým, že nahrádzajú klasické fosílne zdroje, 

pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov a znižovať riziká súvisiace so zmenami 

klími. Využívanie OZE prináša radu ďalších pozitív. V poslednej dobe sa  jedným z 

najdôležitejších aspektov stáva i otázka energetickej bezpečnosti. Vyspelé krajiny, 

a dôkazom toho sú aj krajiny EU, sú vysoko závislé na dovoze primárnych 

energetických zdrojov, často z potenciálne, politicky či ekonomicky nestabilných 

oblastí. To vytvára možné riziká, či už ekonomické alebo politicko-strategické. 

Obnoviteľné zdroje, vďaka tomu, že sú miestne dostupné, umožňujú aspoň čiastočne 

tento strategický problém riešiť.  

Samozrejme existuje veľa iných spôsobov ako získať teplo pre domácnosť, napr. 

spaľovaním uhlia, dreva, plynu atď. Skupina spotrebiteľov, ktorá využíva moderné 

spôsoby vykurovnia neustále narastá. Vo väčšine prípadov sa spotrebitelia snažia 

nahradiť ich terajšie vykurovacie zariadenia za zariadenia, ktoré majú väčšiu účinnosť, 

životnosť a sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Pri návrhu vykurovania objektu je 

nutné poznať jeho tepelnú stratu. 

V podstate každý dom je originálny a preto je dobré zvážiť všetky okolnosti, 

ktoré ovplivnia návrh vykurovacieho zariadenia. U stavieb 21. storočia nenájdeme staré 

tehly, okná alebo jednoduché omietky, práve naopak veľký dôraz je kladený na teplnú 

izoláciu. A preto nie je vhodné pre dom s veľkými stratami navrhnúť systém na princípe 

nízkeho teplotného spádu, teda nížšie vykurovacie teploty, ale zvoliť kotle napr. na 

pelety, tuhé paliva alebo plyn. Tento princíp platí aj naopak. Ďalším častým kritériom je 

schopnosť systému pracovať nezávisle – automaticky, podľa potrieb užívateľa. Túto 

úlohu dokáže splniť väčšina kotlov na trhu, u tuhých palív sa vyžaduje kontrola 

doplnenia paliva jedenkrát denne, a niekedy len raz za tri dni. U tepelných čerpadiel a 

kotlov na zemný plyn je automatizácia úplná. 

Počiatočna investícia alebo návratnosť celého systému je ďalšie kritérium, ktoré 

hrá dôležitú úlohu pri konečnóm rozhodnutí spotrebiteľa. Trend budúcnosti je ekológia 

a čo najmenšie znečistenie ovzdušia a aj na základe týchto skutočností je možné 

predpokladať nárast cien neekologických palív.  

Technológia vo vykurovaní stále napreduje a trh sa flexibilne prispôsobuje 

potrebám zákazníka, dnešné technológie umožňujú ovládanie celého vykurovacieho 

systému pomocou počítača alebo smartfónu.  
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