
 



 

 



 



 

Abstrakt 

Diplomová práce Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu 

v obci Hovězí je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány druhy obnovitelných 

zdrojů a možnosti čerpání dotačního programu Kotlíková dotace. 

V praktické části je popsán objekt rodinného domu. Pro tento dům byly provedeny nutné 

přílohy k možnosti čerpání Kotlíkové dotace a byl vybrán nejvhodnější zdroj tepla s vyčíslením 

nákladů na realizace a vyhodnocením doby návratnosti. 

Abstract  

Diploma thesis The possibilities of using renewable energy sources in a family house in 

the village of Hovězí is divided into two parts. The theoretical part describes the types of 

renewable resources and the possibilities of drawing up the subsidy program Kotlíková dotace. 

In the practical part describes the object of the family house. For this house the necessary 

attachments were made for the possibility of drawing the Kotlýkové subsidy and the most 

suitable source of heat was chosen with the calculation of the costs of implementation and 

evaluation of the payback period. 

Klíčová slova  

Rodinný dům, obnovitelné zdroje, tepelné čerpadlo, sluneční energie, biomasa, dotační 

program, PENB 
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1 ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce je popsat jednotlivé obnovitelné zdroje energie 

a nejvhodnější způsob navrhnout pro posuzovaný objekt rodinného domu, který se nachází 

v obci Hovězí ve Zlínském kraji. Při pořízení vhodného obnovitelného zdroje se bude čerpat 

z probíhajících dotací a popis možnosti využití těchto dotačních programů bude shrnut 

a následně detailně popsán v teoretické i praktické části. V teoretické části budou obecně 

popsány informace a podmínky pro splnění dotačních požadavků.  

V Praktické části budou detailně vyplněny všechny žádosti na posuzovaný objekt. Dále 

bude popsán stávající stav řešeného rodinného domu a na objektu bude popsáno využití 

alternativních zdrojů energie a budou vyhodnoceny náklady na pořízení více zdrojů tepla 

a k těmto zdrojům bude vypočtena návratnost investice s využitím dotačního programu i bez 

využití dotačního programu. Na objektu se bude provádět rekonstrukce, při které bude zateplen 

strop suterénu. Zateplením stropu se sníží tepelná ztráta budovy, jež se promítne do doby 

návratnosti, jelikož na toto zateplení je možné v současné době také čerpat finanční prostředky 

z dotačního programu, který bude popsán v této diplomové práci.  
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2 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Důsledky klimatických změn, rostoucí závislost na fosilních palivech a rostoucí ceny 

energií jsou důvodem, proč se dnes dostává do popředí oblast obnovitelných zdrojů energie. 

Obnovitelné energie jsou přínosem pro snižování emisí skleníkových plynů a úroveň znečištění. 

Obnovitelné zdroje energie představují jeden z důležitých prvků budoucí udržitelné 

energetiky.  

Obnovitelné zdroje energie můžeme rozdělit na: 

• Energii slunečního záření 

• Energii větrnou 

• Energii vody 

• Energii geotermální 

• Energii z biomasy 

 

V teoretické části mé diplomové práci bych rád popsal tyto druhy energií: 

• Energii slunečního záření pomocí slunečních kolektorů 

• Energie získanou pomocí tepelných čerpadel 

• Energii z biomasy 
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2.1 ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ  

Množství využitelné energie, které dopadne v České republice za rok na plochu 1 m2 je 

1000 kWh. Aktuální průměrná cena 1 kWh = 4,75 Kč. V přepočtu na průměrnou cenu elektrické 

energie je to 4750 Kč. V krásných jasných dnech dopadá na absorpční plochu jednoho metru 

čtverečního sluneční energie o výkonu okolo 900 W. Výrobci slunečních kolektorů se tuto 

energii logicky snaží zachytit s co největší účinností. Slunce nám tuto energii poskytuje zdarma. 

Soustava samozřejmě zadarmo není, pořizovací náklady nejsou nejnižší. Soustavu musí 

pohánět čerpadlo, které je v dnešní době velmi úsporné a provoz takového solárního systému 

se často vyplatí s návratností do několika let. Solární kolektory je nejvhodnější umisťovat na 

jižní, nebo jihovýchodní stranu se sklonem od 30°, který je výhodnější pro chladnější měsíce, 

až po sklon 45°, který je nejoptimálnější pro celoroční provoz soustavy solárního systému. 

Životnost solárních systému se pohybuje a předpokládá se v délce minimálně 25 let. Návratnost 

se pohybuje okolo 5-8 let podle pořizovací ceny a využití dotačního programu. Lze tedy 

konstatovat, že životnost přesahuje návratnost a dobře navržený solární systém se vyplatí. 

Nejčastější použití je hlavně pro ohřev teplé užitkové vody. 

 

 

 

Obrázek 1 Mapa ročního průměrného svitu v ČR [1] 
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2.2 TEPELNÉ ČERPADLO  

Tepelné čerpadlo pracuje a funguje na principu využití nízkoteplotního tepla k odpaření 

chladicí kapaliny ve výparníku. Tato pára se stlačí pomocí kompresoru na kondenzační tlak, 

tím chladivu stoupne teplota a vznikne tím teplo o vyšší teplotě, které odevzdáváme 

v kondenzátoru. V kondenzátoru toto teplo neboli chladivo zkondenzuje, dorazí k expanznímu 

ventilu, ve kterém klesne tlak zpět do výparníku. Celý cyklus probíhá v uzavřeném okruhu. 

 

 

Obrázek 2 Princip uzavřeného okruhu tepelného čerpadla [2]  
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2.2.1 Popis hlavních komponentů 

Kompresor 

Kompresor nasává plyn z výparníku při tlaku chladiva odpovídajícímu výparné teplotě 

a zatlačuje ho na tlak odpovídající kondenzační teplotě. Dodáním práce kompresoru, tedy 

elektrické energie pro pohon motoru kompresoru, dojde ke zvýšení tlaku a tím i teploty 

chladiva. Energie je tímto způsobem přečerpána z nižší teplotní hladiny na vyšší a je ji možno 

využít pro vytápění či přípravu teplé vody. Pro tepelná čerpadla rodinných či bytových domů 

a průmyslových objektů jsou v současné době nejvíce používány pístové kompresory. Většinou 

jsou tyto kompresory hermetické, což znamená, že pohonný elektrický motor a kompresor jsou 

uloženy v jedné tlakově uzavřené nádobě. Tímto způsobem je zabráněno únikům chladiva do 

atmosféry přes spojovací těsnění. [2] 

Expanzní ventil 

Prací expanzního ventilu je udržovat tlakový rozdíl mezi vysokotlakou a nízkotlakou 

stranou chladicího oběhu. Reguluje průtok chladiva z kondenzátoru do výparníku v závislosti 

na výstupní teplotě z výparníku a dále udržuje přehřátí chladiva za výparníkem. Je tedy 

zaručeno, že do kompresoru vstupuje chladivo zcela vypařeno. 

Expanzní ventily jsou termostaticky nebo elektronicky řízené. [2] 

Výparník 

Výparník odebírá teplo nízko-potenciálnímu zdroji tepla. Při nízkém tlaku a teplotě je 

chladivo schopno se vypařovat a získat tak teplo z teplonosné látky i při velmi nízkých 

teplotách. 

Výměníky jsou pro kapaliny většinou letované deskové a pro vzduch jsou trubkové 

žebrované (měděné potrubí s hliníkovými žebry). [2] 

Kondenzátor 

Kondenzátor předává teplo do otopné soustavy (ohřev vody nebo vzduchu). Při 

vysokém tlaku a teplotě chladivo kondenzuje a odevzdá teplo do teplonosné látky. 

Výměníky jsou letované deskové nebo trubkové (uvnitř zásobníku). [2] 
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2.2.2 Topný faktor 

Pro vyjádření efektivity provozu tepelných čerpadel slouží tzv. topný faktor označován 

zkratkou COP. Jedná se o bezrozměrné číslo, které nám udává účinnost tepelného čerpadla 

vzhledem k ostatním zdrojům tepla. Hodnota COP se pohybuje v rozmezí od 2,5 do 4. Pokud 

je číslo větší, jedná se o efektivní provoz tepelného čerpadlo a v praxi to znamená, že dodaná 

energie je menší než energie vyrobená pomocí tepelného čerpadla. Z matematického hlediska 

udává hodnota COP poměr mezi získanou tepelnou energií a spotřebovanou neboli dodanou 

tepelnou energií. [3] 

 

2.2.3 Rozdělení tepelných čerpadel podle způsobu získávání tepla  

Podle způsobu získávání tepla lze tepelná čerpadla rozdělit do několika skupin. Volba 

primárního zdroje tepla má velký vliv na konstrukci a vlastnosti tepelného čerpadla. V názvech 

systémů tepelných čerpadel vždy první slovo znamená zdroj nízkoteplotního tepla, druhé slovo 

označuje médium, do kterého se teplo předává.  

Vzduch – voda  

Tepelné čerpadlo vzduch voda odebírá teplo z okolního nebo odpadního vzduchu 

a předává ho do topné vody. 

Výhody: nejlevnější, možnost změny umístění 

Nevýhody: zimní provoz (horší COP), velký rozdíl výkonu v létě a v zimě, konstrukčně 

složitější zařízení, nutno řešit odtávání námrazy na výparníku 

Voda – voda  

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z vody, která může přímo protékat výměníkem na 

primární straně. Teplo se předává do topné vody.  

Výhody: téměř stálé podmínky (dobré COP), levnější než provedení s vrtem 

Nevýhody: potřeba větší plochy pro instalaci horizontálního výměníku, kolísá teplota 
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Země – voda  

 Tepelné čerpadlo odebírá teplo z povrchové vrstvy zemského povrchu nebo z hloubky 

zemského povrchu pomocí kolektorů. Teplo se předává do topné vody.  

Výhody: stálé podmínky (dobré COP), možnost pasivního chlazení 

Nevýhody: větší investiční náklady na tepelné čerpadlo a vrt 

Vzduch – vzduch  

Dále pak existují systémy využívající na výstupní straně vzduch. Jedná se o tepelná 

čerpadla s označením vzduch – vzduch. U těchto čerpadel mohou být zdroje nízkoteplotního 

tepla stejné. Mohou se využívat i jako klimatizační zařízení. 

Výhody: nízké pořizovací náklady, jednoduchá a rychlá instalace, možná i klimatizace 

Nevýhody: do každé místnosti se musí osadit vnitřní jednotka, není možné ohřívat 

teplou užitkovou vodu 
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2.3 SPALOVÁNÍ BIOMASY 

Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa. Kotle 

na tuhá paliva jsou obnovitelným zdrojem energie biomasy. Zajišťují nám ekologické vytápění 

našeho objektu. Výhodou jsou nižší náklady na provoz. Šetří životní prostředí. Oproti spalování 

fosilních paliv má spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci CO2, který patří mezi 

tzv. skleníkové plyny. Produkce CO2 ze spalování biomasy je neutrální, protože množství 

tohoto plynu uvolněné do ovzduší spalováním je přibližně stejné jako to, které je zpětně vázáno 

do rostlin v zemědělských a lesních porostech nebo na tzv. energetických plantážích. 

Podmínkou dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a prostor 

dostatečný k tomu, aby všechny plyny dobře shořely tam kde mají a nestávalo se, že budou 

hořet až v komíně. [4] 

     

 

Obrázek 3 Spalování biomasy [5] 
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Definice obnovitelného zdroje podle zákona o životním prostředí zní: „Obnovitelné 

přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně 

obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ [6]  

Fotosyntéza je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření 

na energii chemických vazeb. Využívá světelného záření k tvorbě, syntéze, energeticky 

bohatých organických sloučenin, cukrů, z jednoduchých anorganických látek, oxidu uhličitého 

(CO2) a vody. Fotosyntéza má zásadní význam pro život na Zemi. [7] 

2.3.1 Co je biomasa 

Pod pojmem biomasa je zobrazena veškerá organická hmota na naší planetě účastnící 

se koloběhu živin v biosféře. Jsou to těla všech organismů – živočichů, rostlin, bakterií, hub 

a sinic. Z hlediska energetického je důležitá pouze biomasa, která je energeticky využitelná. 

Energii je možné získat ze všech forem biomasy. Základem veškeré živé hmoty je uhlík 

a jeho chemické vazby obsahující energii. Za energetickou biomasu jsou však většinou 

považovány rostliny. Ty jsou schopny využívat slunečního záření k fotosyntéze, při které je 

využito jednoduchých anorganických látek (oxidu uhličitého a vody) k tvorbě energeticky 

bohatých sloučenin (cukrů). [22] 

 

 

 

Obrázek 4 Výhody a nevýhody spalování Biomasy [22] 
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2.3.2 Rozdělení biomasy 

Biomasa pěstovaná pro energetické účely 

Rychle rostoucí dřeviny nebo rostliny bylinného charakteru. Jejich předností je snadný 

výsev, krátké vegetační období a možnost využití i na neenergetické účely.  

• rychle rostoucí dřeviny – topol, vrba, olše, akát, líska, platan 

• rostliny bylinného charakteru – konopí, amaranthus, šťovík, ostřík, kostřava 

• travní porosty – sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty obiloviny olejnaté 

rostliny – pro výrobu surových olejů a metylesterů – řepka olejná, slunečnice, 

len  

• škrobo-cukernaté rostliny – cukrová řepa, cukrová třtina, brambory 

 

Odpadní biomasa 

• z rostlinné výroby – zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, odpady 

ze sadů a vinic, kukuřičná sláma, řepková sláma a veškeré další odpady a zbytky 

z likvidace křovin  

• z živočišné výroby – exkrementy hospodářských zvířat, zbytky krmiv – hnůj, 

močůvka, kejda 

• z těžby a zpracování dřeva a lesní odpady – větve, kůra, pařezy, kořeny, odřezky, 

piliny, hobliny, biologicky rozložitelný komunální odpad – zbytky potravin, 

papírové obaly  

• biologicky rozložitelný průmyslový odpad – odpady z jatek, výroby cukru 

mouky, papíru 

• splašky z kanalizace 
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2.3.3 Získávání energie z biomasy 

Nejčastější a nejstarší metodou získávání energie z biomasy je spalování. Jedná se 

o termochemický proces. Při termochemickém procesu dochází k rozkladu organického 

materiálu na hořlavé plyny a další látky, a následně za přítomnosti vzduchu k oxidaci, při které 

se uvolňuje oxid uhličitý, voda a teplo, jehož množství závisí na výhřevnosti použitého paliva. 

Oxidace je slučování hořlavých prvků obsažených v palivu s kyslíkem. Na rozdíl od 

fosilních paliv se spalování biomasy vyznačuje prakticky nulovou bilancí oxidu uhličitého. 

Množství uvolněného plynu do ovzduší je přibližně stejné jako množství, které rostliny během 

svého života absorbují při fotosyntéze.  

Jedná se o poměrně složité palivo, jelikož podíl těkavé látky je velmi vysoký a vzniklé 

plyny se vyznačují různými spalovacími teplotami. Často se stává, že hoří pouze část paliva. 

Podmínkou pro dokonalé spalování je vysoká teplota a účinné promísení se vzduchem. Nejvyšší 

účinnosti dosahuje biomasa při využití pro produkci tepla – více než 90 %. Velmi často se 

biomasa využívá v kogenerační výrobě – kombinované výrobě elektřiny a tepla (účinnost 50-

90 %). Při čisté výrobě elektřiny se účinnost pohybuje pod 50 %.  

Biomasa je velmi často využívána jako zdroj tepelné energie v domácnostech, ať již 

jako dřevo, nebo ve formě pelet či briket ve speciálních kotlích. [22] 

 

 

 

Obrázek 5 Výroba tepla z biomasy 
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2.4 VLIV VLHKOSTI DŘEVA NA VÝHŘEVNOST 

Palivo je látka, která hoří a při tomto procesu se uvolňuje teplo, jež využíváme pro 

potřeby topení. Palivo se skládá z hořlaviny a nežádoucí látky balastu. Hořlavina je ta část, 

kterou v palivu chceme, jelikož je nositelem energie. Balastem nazýváme tu část paliva, která 

je v palivu obsažena, ale nepřináší žádný energetický zisk.  

Balastem je voda a popelovina. Se snižujícím se obsahem vody a popeloviny se zvyšuje 

kvalita paliva, snáze a účinněji se spaluje, obsahuje více energie. Se snižujícím se obsahem 

popeloviny se zmenšují emise tuhých znečišťujících látek a zmenšuje se náročnost údržby 

spalovacího zařízení. Vzniká nám tedy méně popelu. 

Hořlavina se skládá s pěti základních prvků:  

C – uhlík, H – vodík, O – kyslík, N – dusík a S – síra 

Uhlík, vodík a kyslík zásadním způsobem ovlivňují vlastní spalovací proces, dusík a síra 

ovlivňují spíše produkci znečišťujících látek (tvorba oxidů dusíku a oxidu siřičitého – SO2).  

Uhlík, vodík a síra představují aktivní prvky hořlaviny a jsou nositeli chemicky vázané 

energie, která se při jejich spalování uvolňuje. Kyslík a dusík představují pasivní složku 

hořlaviny, protože nepřináší žádnou energetickou hodnotu. Složení hořlaviny jednotlivých 

paliv je proměnlivé, ale pro možnost porovnání jsou na obr. č. 1 uvedeny průměrné hodnoty 

složení hořlaviny. Mladá paliva (biomasa) jsou málo prouhelněna, takže obsahují nejméně 

uhlíku (cca 45 %), ale více vodíku (cca 5 %) a kyslíku (cca 40 %). Stejně tak obsahují více 

prchavé hořlaviny (hořlavina, která se po dostatečném zahřátí uvolňuje v podobě hořlavých 

plynů), takže se snáze zapalují a hoří větším plamenem. [20] 

Velice důležitým faktorem v závislosti na výhřevnosti je vlhkost dřeva. Ideální vlhkost dřeva 

pro správné spalování je pod 20 %, ideálně okolo16 %.  

 

Obrázek 6 Závislost výhřevnosti a spalného tepla na vlhkosti dřeva [20] 
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Obecně lze říci, že nejvíce z prvků je v palivu zastoupen uhlík a kyslík. 

 

Obrázek 7 Srovnání prvkového složení paliv včetně jejich výhřevnosti [20] 

 

Důležitým parametrem, který charakterizuje palivo, je výhřevnost a spalné teplo. Tyto 

veličiny vyjadřují množství chemicky vázaného tepla v MJ nebo kWh, které se uvolní při 

dokonalém spálení jednotkové hmotnosti paliva. Čím je větší výhřevnost, tím méně musíme 

přikládat, abychom vytopili stejný objem budovy nebo místnosti. Hodnota výhřevnosti závisí 

pouze na obsahu aktivních prvků hořlaviny (C, H, S). Čím větší část paliva bude tvořena těmito 

prvky, tím více energie bude obsahovat a tím větší výhřevnost bude mít.  

Se zvyšujícím se obsahem vody a popeloviny se snižuje obsah aktivních prvků 

a výhřevnost tedy klesá. Obsah popeloviny můžeme ovlivnit jen minimálně, ale obsah vody 

např. u biomasy jsme schopni výrazně snížit sušením. Kdyby dřevo bylo naprosto suché, tak 

by jeho výhřevnost byla kolem 17 MJ/kg hořlaviny. Čerstvě pokácené dřevo obsahuje značné 

množství vody.  

Obsah vody je ovlivněn druhem stromu a také ročním obdobím, ve kterém byl strom 

pokácen. Obsah vody v surovém dřevu se pohybuje přibližně od 40 do 60 hmotnostních procent. 

Zjednodušeně můžeme říci, že polovina surového dřeva je tvořena vodou a druhá 

polovina je tvořena hořlavinou. 

Výhřevnost surového dřeva bude přibližně 7,3 MJ/kg dřeva, výhřevnost dřeva po 

jednom roce sušení se zvýší cca na 11,2 MJ/kg dřeva a po dvou letech sušení, kdy dřevo 
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můžeme již považovat za vysušené a vhodné pro spalování (obsah vody pod 20 %), se zvedne 

jeho výhřevnost přibližně na 13,1 MJ/kg dřeva. [20] 

 

Obrázek 8 Výhřevnost a složení prvků dřeva v průběhu sušení [20] 

 

 

Kvalita spalování závisí také na množství přísunu vzduchu. Ekologické spalování 

poznáme podle jasně žlutých až bílých plamenů, naopak plameny u špatného spalování jsou 

rudé a zčervenalé. 

 

Obrázek 9  Přísun vzduchu a barva plamenů [21] 
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2.5 AKUMULACE TEPLA 

Kotle na tuhá paliva pracují většinou s nejnižší teplotou topné vody nad 60° C a soustavy 

dnešní doby jsou často navrhovány na teplotu nižší, například na teplotu se spádem 55/45°C, 

nebo u podlahového vytápění to mohou být ještě teploty nižší. Z tohoto důvodu je nutný návrh 

akumulačního zásobníku. Akumulace napomáhá srovnat období přebytku (výroby energie) 

s obdobím nedostatku (potřeby energie).  

Rozlišujeme dva druhy nabíjení akumulačního zásobníku. Nabíjeni rychlé a pomalé.  

• Nabíjení rychlé - pracuje s aktuálním výkonem zdroje, využíván s ručně 

přikládáním kusového dřeva, větší objem akumulační nádrže 

• Nabíjení řízené - kotel s regulací výkonu, většinou využíván spíše 

u automatického dávkováním paliva, například peletek, menší objem 

akumulační nádrže 

2.5.1 Co je akumulační nádrž 

Akumulační nádrž je zásobník energie, který se doporučuje nabíjet v celém jeho objemu 

na teplotu 90-100 °C, nezáleží tedy na tom, zda půjde o nádrže kulaté, hranaté, ležaté či stojaté. 

Nádrž ovšem musí odpovídat všem bezpečnostním předpisům z hlediska odolnosti na provozní 

teploty, provozní tlak a teplonosnou látku.  

Obvykle se jedná o ocelové tlakové nádoby bez povrchové úpravy a je doporučeno 

použít profesionálně zpracované nádrže s atestem či prohlášením o shodě výrobku. Na trhu je 

dostatek kvalitních výrobců dodávajících akumulační nádrže o objemu od 200 do 100.000 litrů. 

Navíc je tu možnost volby tzv. kombinovaných akumulačních nádrží, které umožňují 

připojení nejen dalších zdrojů tepla, ať už na přímo, nebo přes integrované či externí výměníky, 

ale také přípravu teplé vody pro domácnost přímo v rámci objemu nádrže. [23] 
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Obrázek 10  Akumulační nádrže 

 

a) Jedná se o klasickou akumulační nádrž bez výměníků, osazenou pouze vstupy pro 

připojení zdroje, v našem případě kotle na biomasu a dalšími vstupy pro případné 

osazení elektrických topných těles pro zvýšení komfortu vytápění ve dnech, kdy 

není nikdo, kdo by zatopil v kotli. 

b) Tato akumulační nádrž má v sobě integrován výměník využitelný pro zdroj, který je 

nutno hydraulicky úplně oddělit od otopné vody, nejčastěji solární systém. Jak je 

patrné z obrázku, do této nádrže lze vložit ještě jeden výměník do horní části. 

c) Jedná se o kombinaci akumulační nádrže s integrovaným zásobníkem TV. Výhodou 

je, že máme k dispozici z jedné nádrže, do které můžeme ukládat energii 

z libovolného zdroje, či několika zdrojů, jak teplo pro vytápění, tak také teplou vodu 

pro umyvadla, dřezy, vanu a sprchy. Navíc teplosměnná plocha mezi akumulovanou 

otopnou vodou a teplou vodou je dost velká, takže k přestupu tepla a tudíž k ohřevu 

přiváděné studené vody dochází automaticky a velice rychle. Tato vlastnost může 

velmi pomoci při modulaci přebytku výkonu kotle na biomasu. 

d) Tato nádrž je vhodná hlavně pro solární systémy, jelikož obsahuje dva výměníky 

pro připojení zdroje, výměník pro průtokovou přípravu TV a tzv. stratifikační válec. 

Stratifikace slouží k maximálnímu zužitkování každého °C ze solárního panelu 

a ohřátá voda ze solárního systému jde tedy přesně do výšky a teploty akumulační 

nádrže. [23]  
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2.6 ENERGETICKÝ POTENCIÁL OZE  

Celkový energetický potenciál OZE byl v ČR odhadnut na 25 % současné spotřeby 

[Pacesova]. Pokud by nehrály roli ekonomické a jiné vlivy, je tento potenciál dostatečný pro 

zajištění chodu společnosti bez výrazného omezení životního komfortu. 

Do roku 2020 se předpokládá využití zhruba 50 % teoretického potenciálu OZE. 

Dominantním zdrojem bude i nadále biomasa. Pro výrobu elektřiny však bude využit jen malý 

podíl, většina bude tak jako dosud využívána k výrobě tepla. Současná praxe spoluspalování 

biomasy ve velkých elektrárnách je sporná, z hlediska využití primárního zdroje je vhodnější 

kogenerační výroba elektřiny a tepla. [8] 

 

 

Obrázek 11 Prognóza výroby energie z OZE [8] 
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3 KOTLÍKOVÁ DOTACE 2015-2020 

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace 

v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde budou moci peníze 

z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých 

neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich 

kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. 

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou 

se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují 

vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných 

uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé 

České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů 

po celé České republice. [9] 

 

3.1 CO JSOU KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů 

v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. O peníze z Operačního programu 

Životní prostředí žádají kraje a ty je následně rozdělují mezi domácnosti. Celková alokace 

prostředků činí 9 miliard korun. V období 2015-2020 plánuje SFŽP vyhlásit celkem 3 výzvy 

vždy po 3 miliardách Kč a účast je umožněna všem krajům, které se do programu zapojí.  

O dotaci se hlásí celkem 13 krajů. [9] 

Cílem MŽP je výměna 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným 

způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní ekologické zdroje vytápění. 

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva, který je hlavním zdrojem vytápění 

v rodinném domě, za jiný podporovaný zdroj. Výměnu lze provést i v případě, že je v domě 

současně i jiný zdroj vytápění (elektrokotel, plynový kotel, olejový kotel, apod.), ale kotel na 

tuhá paliva je deklarován jako hlavní zdroj vytápění. [10] 

 



28 

3.2 NA CO LZE ŽÁDAT DOTACE 

Hlavním účelem kotlíkové dotace je zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. 

Státní fond životního prostředí mluví přesně o snížení emisí z lokálního vytápění domácností 

podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. 

V kotlíkové dotaci lze tedy žádat o výměnu stávajících stacionárních spalovacích zdrojů 

na pevná paliva v domácnostech. Znamená to tedy, že dotaci je možné čerpat na výměnu 

starého zdroje pevných paliv za nový zdroj, který bude výhradně na biomasu, nebo novým 

zdrojem může být tepelné čerpadlo. 

Dotace a výše nákladů je spojena také s instalací nového zdroje, instalací nové otopné 

soustavy, nebo její rekonstrukci, úpravou spalinových cest i zpracování projektové 

dokumentace. [10] 

3.3 CO NELZE V RÁMCI DOTACE PODPOŘIT 

V rámci programu Kotlíková dotace nelze podpořit následující výměny či modernizace.  

1) Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva. 

2) Výměnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně 

v provozu. (Lze tedy vyměnit kotel v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, ovšem 

pouze pokud se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním zdrojem vytápění.)  

3) Výměnu kamen a krbu (v případě pochybnosti, zda se jedná či nejedná o kotel, 

rozhodují informace uvedené v technickém listu výrobku).  

4) Výměnu stávajícího plynového kotle, za jakýkoliv jiný zdroj tepla.  

5) Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v podporovaných objektech (dle 

bodu 5. Programu), kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů 

Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů 

(kraje a Ministerstva životního prostředí), či prostřednictvím předchozích vyhlášení programu 

kraje na výměnu zdrojů tepla financovaného ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního 

titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve 

smlouvě o poskytnutí podpory či jiném právním aktu, kterým byla dotace poskytnuta.  

6) Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel spalující 

uhlí, za kombinovaný kotel spalující uhlí a biomasu anebo za plynový kondenzační kotel. [9] 
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3.4 KDE ŽÁDAT DOTACI A INFORMACE 

Kotlíkovou dotaci si žadatel musí zajistit na krajském úřadě, pro jeho lokalitu určenou. 

V případě dotazů se mohou informovat osobně nebo telefonicky na jednotlivých úřadech. 

Posuzovaný objekt mé diplomové práce se nachází ve Zlínském kraji a dotaz na 

podrobnější informace lze získat kontaktem na e-mail kotliky@kr-zlinsky.cz nebo na 

telefonních číslech: 

Ing. Petr Halasa (577 043 826) 

Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828) 

Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843) 

Ing. Kateřina Válková (577 043 838) 

Ing. Alena Trčková (577 043 834) 

Ing. Lenka Peterková (577 043 783) 

 

3.5 DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘI VÝBĚRU KOTLE 

Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech. 

Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu. 

Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená 

mikro-energetická opatření. Pro vhodný výběr nejlepšího mikro-energetického opatření je 

nutné si přizvat na prohlídku energetického specialistu. Energetický specialista posoudí 

vhodnost mikro-energetického opatření a doloží ji svým doporučením. 

Výše dotace je od 70 do 85 % jednotlivých nákladů na jednotlivé typy zdrojů tepla, 

maximální uznatelné náklady jsou 150 tisíc korun. 

Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015. 

Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně otopné soustavy a souvisejících 

stavebních prací a projektové dokumentace. Uznatelným nákladem může být již dříve 

instalován bojler na ohřev teplé vody, kterým byl realizován v minulosti, ale nejpozději však 

15. července 2015. 

 

 

mailto:kotliky@kr-zlinsky.cz
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3.6 VÝMĚNA KOTLŮ 

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat 

v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český 

trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy 

a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Nyní probíhá 

novela Zákona o ochraně ovzduší, která zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo 

v domácnostech. 

 

3.7 JAK LZE ZÍSKAT DOTACI 

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Ty se museli do 30. září letošního roku 

přihlásit na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Kraje měly poměrně 

široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. 

Základními a neměnnými podmínkami jsou například výše dotace, povinné minimální 

parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími 

energetickými vlastnostmi.  

 

3.8 KDO MŮŽE ŽÁDAT 

Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro 

bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být 

vytápěn teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní 

majitelé takového objektu, například manželé, v případě, že je dům ve SJM. V takovém případě 

žádost podává jeden z nich. Druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti 

a pořízením nového zdroje vytápění. Svým podpisem souhlasí s instalací nového zdroje tepla 

do svého objektu. 

 

3.9 VÝŠE DOTACE 

Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, 

na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci 

znečištěných oblastí. Oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu 

a získají až 7500 Kč více. Posuzovaný objekt v diplomové práci se nachází v obci Hovězí, která 
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patří mezi obce s překračovanými limity znečištění a dostane 5% výhodu dotace. Veškeré kotle 

musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu. V praxi to znamená, že musí splňovat 

parametry min. 5. emisní třídy. 

 

3.10 POVINNÉ DOKUMENTY PRO DOTACE 

Každý kraj má svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci, žádosti jsou podobné. Tyto 

žádosti jsou zveřejňovány postupně podle výzev jednotlivých krajů na internetových stránkách 

krajských úřadů. Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci patří: 

• Žádost o poskytnutí dotace - v papírové podobě (k dispozici na krajských úřadech). 

• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, 

uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého 

výkonu.  

• Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu. 

• Písemný souhlas druhého z manželů nebo spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla 

a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě nebo 

bytové jednotce, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu nebo bytové jednotky.  

• Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od 

vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. 

• Průkaz energetické náročnosti budovy – zpravovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění 

požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy "C" - úsporná pro ukazatel 

celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného 

součinitele prostupu tepla. Tento průkaz lze nahradit Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo 

žádostí z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (v případě žádosti i budoucí) 

opatřeni vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. 

• Pokud není průkaz PENB zpracován, je potřeba provést některé z doporučených 

"mikro-energetických opatření". 

Posouzení vhodnosti mikro-energetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh 

tohoto opatření energetický specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně 

podpisu a razítka. Maximální výše podpory na provedení opatření je 20.000 Kč a tato částka je 
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započítána do celkových uznatelných nákladů Poskytovat doporučení k provádění mikro-

energetických opatření mohou energetičtí specialisté se zaměřením "Energetická certifikace 

budov". Jejich seznam je uveden na stránkách MPO.  [9] 

Pro vyhledání nejbližšího energetického specialisty můžeme použít následující odkaz na 

stránku: https://www.mpo-enex.cz/experti/. Na stránce je možné zadat pouze kraj a stránky 

najdou nejbližšího energetického specialistu. [11] 

 

 

Obrázek 12 Vyhledávání energetických specialistů [11] 

 

3.11 INSTALACE ZDROJE TEPLA 

Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, dřevo, solární 

systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným 

osvědčením. Pokud bude instalaci provedena svépomoci, nebude dotace uznána. 

Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím 

akumulační nádrže o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je 

možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná 

paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky 

přijatelnosti programu. 

https://www.mpo-enex.cz/experti/
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Program Kotlíková dotace nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel 

spalující uhlí ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. 

 

3.12 DOTOVANÉ ZDROJE VYTÁPĚNÍ 

Všechny výrobky, které jsou z kotlíkových dotací podporované, musí být 

zaregistrovány v seznamu OPŽP, nebo musí žadatel sám doložit stejné dokumenty, které jsou 

nutné k registraci zdroje do tohoto seznamu. 

Kotle na tuhá paliva musí splňovat NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na 

ekodesign kotlů na pevná paliva. Jedná se o podobné parametry jako 5. emisní třída s požadavky 

na měření NOx a sezónní účinnosti. [12] 

 

Podpora se nevztahuje na níže uvedené typy topidel na tuhá paliva: 

• kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy 

• všechny druhy lokálních topidel (např. krby, krbové vložky, interiérová kamna) 

• kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné a užitkové vody 

• kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií, např. páry nebo vzduchu 

• kogenerační kotle na tuhá paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více 

 

Podporované tepelné zdroje jsou uvedeny v závazném seznamu vedeném na stránkách 

SFŽP. Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla 

a kondenzační kotle na zemní plyn.  
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3.13 POŽADAVKY NA ENERGETICKOU TŘÍDU RODINNÉHO 

DOMU 

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou 

kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Procento dotace na mikro-energetická 

opatření je stejné jako u příslušného typu kotle, nejvýše však do částky 20 000 korun, která je 

součástí maximálních celkových uznatelných nákladů 150 tisíc korun. Pokud se žadatel 

rozhodne pro větší rekonstrukci se zateplením, může využít další dotaci Nová zelená úsporám. 

Z dotace Nová zelená úsporám získá finanční prostředky na zateplení a v kotlíkové dotaci 

peníze na koupi a instalaci nového zdroje vytápění. S určením nejvhodnějších mikro opatření 

občanům pomůže energetický specialista. Jeho náklady je možné uhradit z dotačního programu.  

 

3.14 NA CO PŘESNĚ DOTACI LZE ZÍSKAT 

• na tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací 

• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových 

cest 

• mikro-energetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. částka 

dotace 20 000 Kč) 

• služby energetického specialisty na vhodnost mikro-energetického posudku, nebo 

vyhotovení PENB (Průkazu energetické náročnosti budovy) 

• projektová dokumentace 

 

3.15 VÝŠE PODPORY 

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace jsou nastaveny limitem 150 tisíc korun. 

V praxi to znamená, že občan který zrealizuje instalaci alespoň za 150 tisíc korun, může dostat 

maximální možnost výši dotaci 127 500 Kč za určitých podmínek. Podporovaná zařízení neboli 

zdroje tepla jsou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP na internetových stránkách 

https://svt.sfzp.cz/. [13] 

https://svt.sfzp.cz/
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Obrázek 13 Hledání dotovaných výrobku na portálu SFŽP [14] 

 

  



36 

4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části mé diplomové práce bude vyhodnocen nejvhodnější obnovitelný zdroj 

tepla za použití Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji, kde se posuzovaný objekt nachází. Do 

kotlíkové dotace na jaře roku 2017 je možné připojit také náklady na mikro-energetická 

opatření ke snížení energetické náročnosti budovy a náklady spojené s vypracováním PENB, 

nebo posudkem vhodnosti doporučení energetického specialisty na posouzení nejvhodnějšího 

mikro-energetického opatření.  

Pro posouzení nejvhodnějšího obnovitelného zdroje vytápění a výpočtu tepelného 

výkonu budovy použita originální projektová dokumentace domu z roku 1960, vzhledem ke 

stáří dokumentace a jistých změn na objektu bude provedena osobní prohlídka posuzovaného 

objektu v obci Hovězí č.p. 470 na stavební parcele č. 1975.  

4.1 POPIS LOKALITY OBJEKTU A INFORMACE O POZEMKU 

Posuzovaný objekt rodinného domu je umístěn ve středně velké obci Hovězí, v okrese 

Vsetín ve Zlínském kraji. Obec Hovězí se nachází 8 km od okresního města Vsetín a obcí 

protéká Vsetínská Bečva, podél které vede královna všech cyklostezek Cyklostezka Bečva. 

Pozemek leží na stavební parcele č. 1975 v katastrálním území obce Hovězí. Hovězí má podle 

malého lexikonu obcí České republiky 2016 katastrální výměru 2 381 ha, celkem 2381 

obyvatel, z toho je 365 dětí ve věku od 0 do 14 let a 400 ve věku 65 a více let. Obec Hovězí 

spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností VSETÍN.  

Objekt se nachází na severní části obce, v údolí zvané Hovízky. V obci Hovězí 

převažuje zástavba rodinných domů a nyní se nově začíná vyskytovat výstavba bytových domů. 

Občanská vybavenost obce je velice dobrá. V obci se nachází zdravotnické zařízení, pošta, 

autobusové i vlakové zastávky, knihovna, prodejny potravin, mateřská i základní škola, 

tenisové kurty, volejbalové hřiště a několik restaurací a stravovacích zařízení s venkovními 

zahrádkami.  

 

 

Tabulka 1 Malý lexikon obcí ČR pro obec Hovězí [15] 
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Obrázek 14 Poloha posuzovaného objektu v obci Hovězí [16] 

 

 

Obrázek 15 Poloha objektu s viditelným výskytem lesních pozemků k budoucí těžbě [16] 
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Obrázek 16 Informace o pozemku z katastru nemovitostí [17] 
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4.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU RODINNÉHO DOMU 

Jedná se o samostatně stojící objekt s velkou zahradou. Objekt byl postaven v roce 1965 

a od roku 2007 do roku 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Od dubna roku 2007 probíhala na 

rodinném domu rekonstrukce vnitřních prostor objektu v pořadí prvního a druhého patra, včetně 

výměny veškerých podlah, nových omítek, otopných těles z původních článkových na desková 

otopná tělesa.  

V roce 2009 se objekt dočkal také rekonstrukce a zateplení obvodového pláště severní, 

západní a východní strany objektu. Jižní stěna objektu zůstala nezateplena. Důvodem 

nezateplení jedné strany objektu bylo dřívější velice diskutované téma problému výskytu plísní 

na kompletně zateplených domech.  

Obvodové zdivo tvoří škvárobetonové tvárnice, které byly v roce 2009 zatepleny 

pěnovým polystyrenem tloušťky 100 mm ze tří světových stran. Výplně otvorů jsou osazeny 

dřevěnými okny společnosti TP EUROOKNA s označením Thermo s izolačním dvojsklem 

stejně jako vchodové dřevěné dveře. Podlaha mezi 1.PP a 1.NP je z betonového trámového 

stropu bez jakéhokoliv doplněné tepelné izolace. 

Střecha půdních prostor je nezateplena, ale při rekonstrukci byly na krokve přibity fošně 

tloušťky 30mm a díky tomu je střecha v šikminách pokojů 2.NP zateplena vatou tloušťky 160 

mm. Stropní konstrukce 2.NP je zafoukána izolací Climatizer plus. 
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4.3 POHLEDY OBJEKTU 

         

Obrázek 17 Pohled jihozápadní 

 

Obrázek 18 Pohled jihovýchodní 
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Obrázek 19 Pohled severozápadní 
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4.4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

PENB pro rodinný dům Hovězí 470 je zařazen do klasifikační třídy D jako hospodárná. 

Průkaz energetické náročnosti budovy je přiložen v diplomové práci v příloze č. 4 a byl 

zpracován ve studentské verzi programu PROTECH s licenčním číslem 977 730. 

Pro vypracování PENB bylo nutné znát polohu, rozměry, druh využití, dispozici objektu 

a skladby jednotlivých konstrukcí. Některé potřebné informace byly nalezeny v projektové 

dokumentaci, zbylé informace byly doplněny návštěvou s vlastním zaměřením 

a fotodokumentací objektu. Výkresová dokumentace je přiložena v příloze č. 9. 

Pro stanovení PENB bylo nutné zařadit objekt do správné oblasti s danou venkovní 

teplotou pro kterou se bude počítat tepelný výkon vytápěného objektu. Pro Českou republiku 

je daná klimatická teplotní mapa pomocí teplotních oblastí.  

Objekt se nachází ve Zlínském kraji v blízkosti okresního města Vsetín, na které se 

vztahují tyto okrajové podmínky. 

 

Obrázek 20 Okrajové podmínky lokality Vsetín [18] 
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4.5 DOTOVANÉ VÝMĚNY V RÁMCI ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Každý kraj si určuje podmínky podle svého krajského úřadu a výši dotace, kterou získal. 

Ve Zlínském kraji jsou předmětem podpory tyto výměny: 

• Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel 

na pevná paliva – výhradně biomasu.  

• Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné 

čerpadlo.  

• Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody 

(pouze v kombinaci s jednou z uvedených variant výměny zdroje tepla).  

• Provedení „mikro“ energetických opatření (za podmínek uvedených dále).  

Součástí předmětu podpory mohou být také veškeré stavební práce a služby 

bezprostředně související s realizací nového zdroje tepla (mohou to být stavební úpravy 

a služby související s pořízením nového zdroje tepla, stavební práce a služby v souvislosti 

s realizací nové či úpravou stávající otopné soustavy a komínového tělesa, včetně dodávky 

a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo 

dodavatelem).  

V případě výměny zdroje tepla v objektu, který dle průkazu energetické náročnosti 

budovy nesplňuje klasifikační třídu „C“ – úsporná nebo vyšší (například A nebo B) pro ukazatel 

celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného 

součinitele prostupu tepla, bude nezbytné dále provést tzv. „mikro“ energetické opatření, 

tj. technické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu. Tato opatření nebudou 

vyžadována v případech, kdy je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 

budovy současně prováděna v rámci programu Nová zelená úsporám. V tomto případě musí 

žadatel o kotlíkovou dotaci přiložit i kopii žádosti o dotaci z programu NZÚ, kde byl příjem 

žádostí (3. výzva) zahájen 22. října 2015. Jiné výzvy NZÚ, s ohledem na jejich podmínky, 

nejsou relevantní. V případě, že žadatel v době předložení Žádosti o poskytnutí dotace do 

Programu nemá ještě předloženu žádost do programu NZÚ, lze namísto kopie žádosti o dotaci 

z NZÚ přiložit jako přílohu čestné prohlášení, že bude o podporu na zateplení v NZÚ žádat. 
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4.6 VÝBĚR ZDROJE TEPLA PRO RODINNÝ DŮM 

Rodinný dům je v současné době vytápěn litinovým kotlem VIADRUS U22 se 

jmenovitým výkonem 29,1 kW. Tento kotel byl vyroben v roce 1994 a během své existence 

fungoval více jak 20 topných období v posuzovaném rodinném domu. Kotel během své 

životnosti nevyžadoval žádné závažnější opravy či údržbu. V budoucnu lze předpokládat jeho 

další pokles účinnosti a možná i konec životnosti. 

V rámci programu Kotlíková dotace jsou nabízeny vhodné obnovitelné zdroje energie, 

které by plně nahradili původní kotel VIADRUS U22. Pro posuzovaný objekt budeme vybírat 

vhodný tepelný zdroj navržený pro RD v obci Hovězí. 

Majitelka objektu vlastní více lesních pozemků, na kterých probíhaly během posledních 

let těžby dřeva, které je již zpracováno u pozemku RD, další těžba se také předpokládá během 

existence a životnosti nového kotle. 

Nejvhodnějším zdrojem pro posuzovaný objekt v rámci lokality s velkým výskytem 

lesních pozemků s předpokládaným úmyslem těžit během několika blízkých let bude kotel na 

spalování BIOMASY, který bude dotován z dotačního programu.  

 

4.7 NÁVRH ZDROJE TEPLA 

Navrhuji tepelný zdroj od firmy ATMOS s označením DC25GS. Tento kotel je uveden 

v seznamu STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ jako vhodný výrobek pro 

Kotlíkovou dotaci a je označen kódem SVT936. Jedná se o ekologický zplynovací kotel na 

kusové dřevo. 

Název kotle:   ATMOS DC25GS 

Jmenovitý tepelný výkon: 25 kW 

Technologie kotle:  kotel na tuhá paliva 

Způsob podávání paliva: ruční 

Možná dotace:   ano (až 127 500 Kč z 85 % způsobilých výdajů) 
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Obrázek 21 Uznatelné náklady samostatného kotle ATMOS DC25GS 

 

Obrázek 22 Parametry výrobku [14] 
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Obrázek 23 Pohled na zplynovací kotle ATMOS [19] 

 

Tyto kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva na principu generátorového 

zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím 

tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle. 

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Tvoří 

je násypka paliva o tloušťce 6 mm, která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou 

s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen 

keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při 

ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve 

vrchní části zatápěcí záklopkou. Horní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem 

pro připojení na komín. [19] 
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Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS 

• Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo) 

• Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření 

• Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je 

předehříván na vysokou teplotu 

• Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3, 4, 5, 

EKODESIGN 2015/1189 

• Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře 

• Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle 

• Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat 

• Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel  

• Kotel bez trubkovnice - snazší čištění 

Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny se systémem LADDOMATEM 

22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. 

Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 ° C. Je nutný návrh 

akumulačních nádob, které vyrovnají maximální přebytek výkonu kotle s obdobím nedostatku. 

Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. 

Akumulační nádrže sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění. [19] 

 

Obrázek 24 Komory kotle ATMOS [19] 

Na obrázku č. 18 je porovnání topeniště kotlů DC 25 S vlevo a DC 25 GS vpravo. 
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Tabulka 2 Porovnání kotlů ATMOS DC25S a DC25GS 

 

Z tabulky je zřejmé, že hmotnost kotle ATMOS DC25S je menší o 105 kg než kotle 

ATMOS DC25GS, což je způsobeno menší velikostí kotle, menší velikostí násypky a také 

menším objemem vody v kotli. Oba kotle jsou energetické třídy A+, jejich účinnost je téměř 

stejná a pohybuje se okolo 89 %. Emisní třídy kotlů jsou 5 a oba jsou dotované v rámci 

dotačního programu Kotlíková dotace. 

 

  



49 

4.7.2 Regulace kotlů 

Regulaci výkonu je elektromechanická a provádí se záklopkou ovládanou regulátorem 

tahu, typem FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) 

otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje 

kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu 

kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním 

termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. 

Od roku 2002 jsou kotle ATMOS navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží 

k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % 

jmenovitého výkonu i bez ventilátoru. 

Jako regulaci kotle je možné vybrat ze dvou variant 

• Panel se standartní regulací 

• Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01 

 

 

Panel se standartní regulací 

Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle. 

 

 

Obrázek 25 Panel se standartní regulací 

 

Složení panelu: 

Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat 
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Panel s elektronickou regulací 

Pro posuzovaný objekt bude vhodnější Panel s elektronickou regulací označen jako 

ATMOS ACD 01, který se řídí ekvitermní regulací. Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi 

pro řízení provozu kotle (ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů, 

ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu s kterým se v budoucnu také předpokládá. 

 

Složení panelu: 

Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, pojistka 6,3 A a elektronická regulace ACD 01 

Provedení panelu se zabudovanou elektronickou regulací ACD 01 je vyráběno jako varianta u 

kotlů DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS. 

 

Každý kotel je možné vybavit, třeba až na místě realizace elektronickou regulací 

ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové 

teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími 

funkcemi. [19] 

 

 

Obrázek 26 Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01 [19] 
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4.7.3 Cenová nabídka kotle ATMOS DC 25 GS 

Na základě prohlídky všech místností suterénu, jejich dispozice, poloze k nadzemním 

podlažím a zaměření délek potřebného potrubí pro instalaci nového zdroje byl navržen systém 

a vytvořena cenová nabídka pro vlastníka objektu. Tato cenová nabídka je naceněna na RD 

Hovězí 470.  

Nabídka s cenou 149 516 Kč zahrnuje: 

• Kotel ATMOS DC 25 GS včetně regulace ACD 01 

• Akumulační nádrže AK 800 včetně izolace 

• Čerpadla, spojovací materiály a ostatní zařízení 

• Práce a režijní materiál 

 

Obrázek 27 Cenová nabídka kotle ATMOS DC 25 GS 
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4.8 ŽÁDOST O KOTLÍKOVOU DOTACI 

Předkládání Žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:  

1) Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti.  

Vyplněný elektronický formulář je doložen v příloze č. 

2) Následné doručení Žádosti o dotaci včetně příloh v listinné podobě nebo do datové 

schránky Zlínského kraje a to v termínu nejpozději do 10 kalendářních dnů od data 

odeslání elektronického formuláře. 

 

Ostatní potřebné přílohy, které je nutné doložit písemnou formou jsou přílohami č.1-8 

Příloha č. 1 

• Vyplněný, vytištěný a podepsaný elektronický formulář žádosti, který je zveřejněn 

společně s vyhlášením Programu na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-

zlinsky.cz (v případě doručení prostřednictvím datové schránky soubor s vyplněným 

a uzavřeným elektronickým formulářem ve formátu .pdf).  

 

Příloha č. 2 

• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.  

 

Příloha č. 3 

• Kopie Žádosti o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám prokazující 

realizaci (i budoucí) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. V 

případě doložení této kopie není potřeba provádět mikro energetické opatření ani 

dokládat průkaz energetické náročnosti třídy "C". V případě, že žadatel v době 

předložení Žádosti o poskytnutí dotace do Programu nemá ještě předloženu žádost do 

programu NZÚ, lze namísto kopie žádosti o dotaci z NZÚ přiložit jako přílohu čestné 

prohlášení, že bude o podporu na zateplení v NZÚ žádat.  

 

Příloha č. 4 (tato příloha byla zpracována nad rámec zadání, jelikož není nutné ji 

dokládat z důvodů návrhu mikro-energetického opatření energetickým specialistou) 

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 

Sb., o energetické náročnosti budov. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění 

požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná a vyšší. 



53 

Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na energetickou 

náročnost a není zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám (prostá kopie).  

 

Příloha č. 5 

• Potvrzení energetického specialisty o výběru vhodného mikro energetického opatření. 

Povinnou přílohou je, pokud žadatel nemá zažádáno o dotaci v programu Nová zelená 

úsporám nebo nedoloží PENB.  

 

Příloha č. 6 

• Písemného souhlasu vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje 

tepla a dalším souvisejícím opatřením (mikro energetická opatření apod.) v rodinném 

domě v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se 

rodinný dům nachází  

 

Příloha č. 7 (tato příloha u posuzovaného domu zůstane nevyplněna, jelikož žadatel o 

dotaci je jediným vlastníkem objektu)  

• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu či druhého z 

manželů k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím 

opatřením v rodinném domě  

 

Příloha č. 8 

• (tj. žadatele) v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci 

(podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí).  

 

 

  



54 

Veškeré dokumenty je možné předložit osobně, poštou, nebo prostřednictvím datové 

schránky Zlínského kraje. Dokumenty RD Hovězí 470 budou zaslány poštou v zalepené obálce 

s nápisem kotlíkové dotace na adresu: 

Zlínský kraj  

Odbor řízení dotačních programů  

Oddělení dotačních programů  

třída Tomáše Bati 21  

761 90 Zlín 

4.8.1 Proces administrace a hodnocení žádostí 

Žádosti o dotaci budou posuzovány z hlediska splnění formálních podmínek a podmínek 

(kritérií) způsobilosti. Žádosti, které nesplní podmínky způsobilosti, budou z Programu 

vyřazeny. Podpora bude poskytována projektům v pořadí dle data a času přijetí 

elektronického formuláře žádosti (seřazeno vzestupně od nejdříve předložené žádosti po 

nejpozději předloženou žádost), a to až do vyčerpání alokace finančních prostředků na 

2. vyhlášení Programu. 

Žádost v programu Kotlíková dotace na RD v Hovězí 470 byla podána ihned po 

možném datu a času podání 19.4.2017 v 8:00:01 a byla vyhodnocena jako 31 v pořadí, 

označena číslem 00000031. Pokud tedy žádost splní veškeré podmínky způsobilosti bude přímo 

rozhodnuto do 60. pracovních dní od jejího doručení v listinné podobě. Žadatel bude 

o rozhodnutí ohledně schválení anebo neschválení své žádosti informován písemně nejpozději 

do 10. pracovních dní od rozhodnutí příslušného orgánu Zlínského kraje. 

4.8.2 Ukončení přijmu žádosti 

Zlínský kraj ve středu 19. dubna 2017 v 8:00 hod. zahájil příjem elektronických 

formulářů žádosti o podporu v rámci vyhlášeného Programu výměny zdrojů tepla 

v domácnostech Zlínského kraje tzv. Kotlíkové dotace (2. průběžná výzva). Během prvních 

patnácti minut bylo zaregistrováno více než 1000 žádostí o podporu v celkové výši požadované 

dotace 127 500 000 Kč. Požadovaná částka dotace tak dosáhla 370 % aktuálně vyhlášené 

alokace Programu ve výši 34 416 694 Kč. Z tohoto důvodu Zlínský kraj přistupuje v souladu 

s vyhlášeným Programem k dřívějšímu ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti, 

přičemž příjem žádostí byl ukončen 19. dubna 2017 v 8:30 hod. 
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4.8.3 Vyúčtování projektu 

Po skončení realizace projektu (výměny zdroje tepla a případně dalších opatření), 

nejpozději však v termínu do 31.3.2018 musí být doloženy příjemcem dotace realizace projektu 

prostřednictvím předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu včetně veškerých dokladů, 

týkajících se realizace projektu. 
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4.9 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

Rodinný dům byl postaven v roce 1965 a od roku 2007 do roku 2009 prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí. Od dubna roku 2007 probíhala na rodinném domu rekonstrukce vnitřních prostor 

objektu v pořadí prvního a druhého patra, včetně výměny veškerých podlah, nových omítek, 

otopných těles z původních článkových na desková otopná tělesa.  

V roce 2009 se objekt dočkal také rekonstrukce a zateplení obvodového pláště severní, 

západní a východní strany objektu. Jižní stěna objektu zůstala nezateplena. Důvodem 

nezateplení jedné strany objektu bylo dřívější velice diskutované téma problému výskytu plísní 

na kompletně zateplených domech.  

Do objektu bylo investováno mnoho peněz a životnost dílčích konstrukcí, jako jsou 

výplně otvorů nebo střešní krytina je odhadována na dalších nejméně 20 let. 

Investice výměny zdroje tepla při dosažení maximální možné podpory dotace 85 % 

z maximálně celkově dosažitelných výdajů v hodnotě 150 000 Kč je dotace 127 500 Kč.  

Největším přínosem při výměně tepla bude zvýšená tepelná pohoda. Zdroj tepla bude 

dodávat teplo, přestože obsluha nebude delší dobu přítomna, dům nebude vymrzat ani v nočním 

provozu. Nebudou nastávat velké teplotní skoky. Pod pojmem teplotními skoky si můžeme 

představit například dobu mezi zátopem, provozem, vyhasnutím a vychladnutím objektu. 

 

Celková cena projektu:      169 516 Kč 

Maximální celkové způsobilé výdaje:    150 000 Kč 

Míra dotace na základě typu pořízeného zdroje tepla:  80 % 

Zvýhodnění dle prioritního území:     +5 % 

Celkem dotace: 80 % + 5 % = 85 % ze 150 000 Kč =  127 500 Kč. 

Investice po odečtení dotace: 169 516 Kč - 127 500 Kč =  42 016 Kč 

Celková investice při výměně nového zdroje bude 42 016 Kč, z této částky můžeme 

však odečíst investici 20 000 Kč do mikro-energetického opatření, které se plánovalo realizovat 

i bez dotace z důvodu většího tepelného pohodlí v zimním období, kdy dům nebyl v nočních 

hodinách vytápěn a během větších mrazů ochladnul na nekomfortní teplotu 18 °C. 

Skutečně investovanou cenu nového zdroje můžeme vypočítat na částku: 22 016 Kč. 
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4.10 NÁVRATNOST 

Pro objekt byly vyhodnoceny tři možné zdroje vytápění s výpočtem návratností při 

využití podpory programu Kotlíková dotace a bez využití podpory dotace: 

• Automatický kotel na biomasu 

• Kotel na biomasu s ručním přikládáním (bez mikro-energetického opatření) 

• Kotel na biomasu s ručním přikládáním (při provedení mikro-energetického opatření) 

• Elektrické tepelné čerpadlo 

Automatický kotel na biomasu (výpočet v příloze č. 10) 

Návratnost s dotací / bez dotace: není/ není 

Aktuální roční náklady na palivo: 15 750 Kč za bukové a smrkové dřevo 

Budoucí roční náklady na palivo: 15 930 Kč za dřevěné pelety 

Úspora za rok:    -180 Kč 

Využití celkové možné dotace: 127 500 Kč 

Nutná investice z vlastního:   42 016 Kč 

Zhodnocení: U této volby zdroje nedojde k návratnosti investice, důvodem je vysoká cena 

dřevěných pelet, která převažuje nad cenou aktuálně spáleného množství tuhého paliva za rok. 

Toto opatření nedoporučuji. 

Kotel na biomasu s ručním přikládáním bez mikro-energetického opatření  

 (výpočet v příloze č. 11) 

-bez zateplení stropu suterénu 

Návratnost s dotací / bez dotace: 6,9 let / 24,4 let 

Aktuální roční náklady na palivo: 15 750 Kč za bukové a smrkové dřevo 

Budoucí roční náklady na palivo: 9 631 Kč za bukové a smrkové dřevo 

Úspora za rok:    6 119 Kč 

Využití celkové možné dotace: 107 500 Kč 

Nutná investice z vlastního:   42 016 Kč 

 

Zhodnocení: Tato volba je vhodná pro daný rodinný dům, ale vzhledem k aktuálně vypsanému 

dotačnímu programu Kotlíková dotace, v které je možné využít maximálně uznatelný náklad 

20 000 Kč na mikro-energetické opatření bych doporučil provést zateplení konstrukce, kterou 

prochází nejvíce tepla.  
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Kotel na biomasu s ručním přikládáním při provedení mikro-energetického opatření 

 (výpočet v příloze č. 12) 

-se zateplením stropu suterénu 

-využitím dotace 20 000 Kč na toto zateplení (mikro-energetické opatření)  

-předpokládané snížení spotřeby tepla o 15 % 

 

Návratnost s dotací / bez dotace: 5,6 let / 19,8 let 

Aktuální roční náklady na palivo: 15 750 Kč za bukové a smrkové dřevo 

Budoucí roční náklady na palivo: 8 186 Kč za bukové a smrkové dřevo 

Úspora za rok:    7 564 Kč 

Využití celkové možné dotace: 107 500 Kč 

Nutná investice z vlastního:   42 016 Kč 

Zhodnocení: Doporučuji tuto volbu zdroje tepla z důvodu nejmenší doby návratnosti. Zkrácena 

doba návratnosti z 6,9 let (bez aplikace mikro-energetického opatření) na 5,6 let (s aplikací 

mikro-energetického opatření) je způsobena snížením spotřeby energii o 15 %, která se 

předpokládá únikem doposud nezateplené konstrukce stropu suterénu. 

 

Elektrické tepelné čerpadlo (výpočet v příloze č. 13) 

Návratnost s dotací / bez dotace: 11,3 let / 31 let 

Aktuální roční náklady na palivo: 15 750 Kč za bukové a smrkové dřevo 

Budoucí roční náklady:  9 336 Kč za spotřebu elektřiny 

Úspora za rok:    6 414 Kč 

Při využití celkové možné dotace: 127 500 Kč 

Nutná investice z vlastního:   72 500 Kč 

 

Zhodnocení: Tepelné čerpadlo nám dodá komfort a téměř bezstarostný chod. Doba návratnosti 

investice do takového zdroje tepla je však téměř dvojnásobná oproti použití zdroje na tuhá 

paliva. Touto volbou by nebylo možné spálit doposud vytěžené dřevo, které je připraveno na 

pozemku u rodinného domu pro další otopná období, jelikož při využití kotlíkové dotaci se 

musí původní zdroj paliva zrušit. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat stávající stav řešeného rodinného domu a na 

tomto domě popsat využití alternativních zdrojů energie a nejvhodnější způsob navrhnout pro 

posuzovaný objekt rodinného domu, který se nachází v obci Hovězí ve Zlínském kraji. 

V teoretické části byly obecně popsány nejvýznamnější obnovitelné zdroje energie 

a informace o dotačních programech i s podmínky pro splnění dotačních požadavků.  

V praktické části byl navržen tepelný zdroj energie s akumulačními nádržemi, mikro-

energetická opatření a dále byly detailně vyplněny všechny žádosti na posuzovaný objekt. Při 

pořízení vhodného obnovitelného zdroje se čerpalo z aktuálně nejvýhodnější dotačního 

programu Kotlíková dotace pro výměnu stávajícího tepelného zdroje za výměnu kotle na 

biomasu s ručním přikládáním s aplikací mikro-energetického opatření v rámci dotace, které 

sníží tepelnou ztrátu budovy a tímto došlo také k poklesu doby návratnosti.  

V práci byly vyhodnoceny náklady na pořízení více zdrojů tepla. Byl proveden výběr 

toho nejvhodnějšího zdroje pro daný rodinný dům a lokalitu. Zhodnocení nového zdroje tepla 

je spojeno s náklady spojenými na provozování tohoto zdroje tepla a tyto náklady jsou 

porovnány s náklady, které byly při provozování původního zdroje tepla.  

Byl vybrán nejvýhodnější zdroj tepla s ručním přikládáním ATMOS DC 25 GS 

s provedením mikro energetického opatření ke snížení tepelné ztráty budovy. U rodinného 

domu se doporučuje provést zateplení stropu suterénu s využitím dotace 20 000 Kč na toto 

zateplení s předpokládaným snížením spotřeby tepla o 15 %. Cena celkové realizace je 

169 516 Kč. Roční úspora je 7 564 Kč a při využití dotace 127 500 Kč je nutná další investice 

z vlastních zdrojů v celkové výši 42 016 Kč, z této částky můžeme však odečíst investici 

20 000 Kč do mikro-energetického opatření, které se plánovalo realizovat i bez dotace z důvodu 

většího tepelného pohodlí v zimním období, kdy dům nebyl v nočních hodinách vytápěn 

a během větších mrazů ochladnul na nekomfortní teplotu 18° C. Skutečně investovanou cenu 

nového zdroje můžeme určit na částku 22 016 Kč. Návratnost tohoto opatření a investice za 

nový zdroj je 5,6 let, jelikož roční náklady se po realizace mikro-energetického opatření 

a instalaci nového kotle změní z 15 750 Kč na 8 186 Kč.  

Životnost kotle ATMOS je při správném používání 15 a více let. Tato investice je tedy 

výhodná. Kromě úspory energie a peněz při zateplení stropu a instalaci nového kotle vznikne 

také větší tepelná pohoda. Zdroj tepla bude dodávat teplo, přestože obsluha nebude delší dobu 

přítomna, dům nebude vymrzat ani v nočním provozu. Nebudou nastávat velké teplotní rozdíly.  
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TČ  Tepelné čerpadlo 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

ČSN  Česká státní norma 

DPH  Daň přidané hodnoty 

PENB  Průkaz energetické náročnosti budovy 

 NP  Nadzemní podlaží 

PP  Podzemní podlaží 

TUV  Teplá užitková voda 

COP  Topný faktor 
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O2  Kyslík 

C  Uhlík 

H  Vodík 

O  Kyslík 

N  Dusík 

S  Síra 

SO2  Oxid siřičitý 

NZU  Nová zelená úsporám 

 SFŽP  Státní fond životního prostředí 
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