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ABSTRAKT 

 
Obsahom tejto bakalárskej práce je opísať možnosti zvýšenia efektivity vykurovania 

v rodinnom dome. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá 

princípom funkcie plynových kotlov a možnosťami zníženia teploty vody v systéme. Praktická 

časť práce obsahuje ekonomicko-technické zhodnotenie náhrady štandardného plynového kotla 

kotlom kondenzačným, a to na základe návratnosti investície.  

 
Klíčová slova 

 

Plynový kotol, zemný plyn, efektivita, teplota, voda, kondenzácia, návratnosť 

 

ABSTRACT 

 
The content of this bachelor thesis is to describe ways of increasing efficiency of heating 

in a family house. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is 

dealing with principle of function of gas boilers and ways of decreasing the temperature of 

water in heating system. The practical part of thesis includes economic-technical evaluation of 

replacement of standard gas boiler by condensing boiler, based on return of investment.  
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ÚVOD 
Téma vykurovania rodinných domov, alebo vo všeobecnosti objektov, je v dnešnej dobe 

znižovania emisií a dopadu na životné prostredie veľmi aktuálna. Trendom je dosiahnuť čo 

najvyššiu účinnosť premeny paliva alebo elektrickej energie na teplo využiteľné na 

vykurovanie a ohrev vody. Pri výbere spôsobu vykurovania je na výber z viacero možností, či 

už ide o spaľovanie tuhých palív, zemného plynu, využitie solárnej energie a mnoho iných.  

V súvislosti so zemným plynom prebehla zmena legislatívy EU, a klasický plynový kotol 

už nie je možné kúpiť. Veľa domácností, vrátane modelovej v ktorej prebiehalo meranie 

spotreby plynu počas tejto práce, však stále využíva klasický plynový kotol. Táto práca sa 

venuje tématike náhrady súčasného kotla kotlom kondenzačným, keďže to je 

najpravdepodobnejšia varianta. Do porovnania je pre názornosť zahrnutá aj náhrada tepelným 

čerpadlom. Kotol v modelovej domácnosti má za sebou 15 rokov prevádzky, a odhadovaná 

životnosť je 25 rokov. Nastáva teda otázka: vymeniť kotol teraz, alebo počkať pokým už 

súčasný kotol bude na konci životnosti?  
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1 Zemný plyn – zdroj energie 

1.1 Zloženie a rozdelenie  

Zemný plyn (ďalej len ZP) je bezfarebný prírodný horľavý plyn, ktorý je v súčasnosti 

využívaný hlavne ako plynné palivo. Tvorí ho zmes uhľovodíkov, z ktorých je hlavou zložkou 

metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie plyny v malom zastúpení. Je ľahší 

ako vzduch a nie je jedovatý. Taktiež nemá žiaden prirodzený zápach, a preto sa 

z bezpečnostých dôvodov musí doň umelo pridať látka, ktorá má typický zápach a upozorní 

napr. na únik plynu. Tento proces sa nazýva odorizácia plynu. Najčastejšie sa na odorizáciu 

používa tetrahydrotiofén (C4H8S) alebo ethylmerkaptánom (C2H6S). Zloženie ZP sa líši podľa 

toho, odkiaľ pochádza.  

Zloženie ZP [mol%] 

Metán Etán Propán Izo-

Bután 

n-

Bután 

Izo-

Pentán 

n-

Pentán 

Neo-

Pentán 

Hexán 

+vyššie 

CO2 N2 

95,996 2,196 0,677 0,107 0,104 0,02 0,014 0,0005 0,0121 0,183 0,689 

Tabuľka 1.1 – Zloženie ZP v distribučnej sieti SPP na Slovensku – október 2017 [1] 

 

 ZP rozdeľujeme na 4 hlavné skupiny: 

a) „suchý“ ZP – obsahuje vysoké percento metánu (95-98 %) a malé množstvo vyšších 

uhľovodíkov 

b) „vlhký“ ZP – obsahuje vyšší podiel vyšších uhľovodíkov 

c) „kyslý“ ZP – vysoký obsah sírovodíka (H2S), pred distribúciou sa odstraňuje  

d) ZP s vyšším obsahom inertných plynov – hlavne CO2 a N2 

1.2 Využitie 

ZP patrí do skupiny vykurovacích plynov, využíva sa predovšetkým na vykurovanie, 

ohrev vody, varenie, v elektrárňach, kogeneračných jednotkách, teplárňach a v doprave (CNG).  

Energiu získavame spaľovaním zemného plynu, pričom platia známe zákony zachovania 

hmoty a zachovania energie. Spaľovaním teda premieňame chemickú energiu na energiu 

tepelnú. Keďže ZP obsahuje hlavne metán, pri dokonalom spaľovaní dochádza k premene ZP 

na zmes CO2 a vodnej pary. To dokážeme vyjadriť rovnicou: 

 𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (1.1) 

   

   

Pri nedokonalom spaľovaní dochádza k vzniku škodlivín:  

 𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶 + 2𝐻2𝑂   (1.2) 

 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜    

 2𝐶𝐻4 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 4𝐻2𝑂 (1.3) 

 

Vo vysokých koncentráciach môžu byť škodliviny zdraviu nebezpečné, avšak pri 

dodržaní údržby zariadenia ktoré spaľuje zemný plyn nie je zdravie užívateľa ohrozené. 
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1.3 Energia získaná spaľovaním 

V súvislosti so spaľovaním ZP rozlišujeme 2 hlavné pojmy, a to výhrevnosť a spalné 

teplo. 

Spaľovacie teplo plynu Hs – množstvo tepla ktoré sa uvoľní dokonalým spálením 

jednotkového množstva plynu a stechiometrického množstva kyslíku (o počiatočných teplotách 

25 °C) pri ochladení spalín späť na teplotu 25 °C. Zahrňuje teda aj teplo viazané vo vodnej 

pare, tzv. latentné teplo. 

Výhrevnosť plynu Hi – rovná sa spalnému teplu plynu, zmenšenému o teplo uvoľnené 

kondenzáciou vodnej pary zo spalín.  

Relatívna 

hustota 

Hustota 

[kg.m-3] 

Výhrevnosť 

[kWh.m-3] 

Spaľovacie teplo 

[kWh.m-3] 

Obsah síry  

[mg.m-3] 

0,5808 0,7117 9,689 10,738 0,0362 

Tabuľka 1.2 Vlastnosti ZP1 v distribučnej sieti SPP na Slovensku – október 2017 [1] 

1.4 Distribúcia plynu  

Na Slovensku sa nachádzajú len veľmi malé ložiská ZP, preto sa plyn dováža, a to hlavne 

z východu. Cez územie prechádza sieť plynovodov, z toho niektoré medzinárodné, ktoré 

zabezpečujú distribúciu ZP až do domov spotrebiteľov.  

            

    

                                                 
1 Pozn.: Hustota, výhrevnosť a spaľovacie teplo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri 

teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti φ=0. Prepočet jednotiek: 1kWh=3,6 MJ. 

 

 

Obrázok 1.1 Sieť plynovodov na Slovensku [2] 
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2 Plynové kotly 
Plynový kotol je zariadenie, v ktorom sa spaľovaním paliva (ZP) vytvára teplo, ktoré sa 

používa na ohrev teplonosného média, ktorým je najčastejšie voda. Kotol môže byť využívaný 

na vykurovanie objektu, ale aj na ohrev teplej vody. Typ kotla volíme podľa spôsobu akým 

bude využívaný, na čo potrebujeme vedieť celú radu vstupných údajov: 

a) Klimatické podmienky v mieste stavby 

b) Dispozičné riešenie budovy 

c) Časové nároky na spotrebu tepla 

d) Stupeň využitia energie  

2.1 Rozdelenie plynových kotlov 

Existuje viacero kritérií podľa ktorých sú plynové kotly rozdelené[3]: 

a) Z hľadiska spôsobu umiestnenia 

- Závesné 

- Stacionárne 

b) Z hľadiska technologického 

- Štandardné – vysokoteplotné 

- Nízkoteplotné 

- Kondenzačné 

c) Podľa spôsobu využitia 

- Na vykurovanie 

- Na vykurovanie a ohrev TÚV 

- Kotly s možnosťou napojenia na externý zásobník 

2.1.1 Závesné kotly 

Závesný kotol sa vyznačuje jednoduchosťou montáže a rozmermi. Variabilita návrhu 

vykurovacej sústavy je obmedzená rozmermi. Veľkou prednosťou je, že vďaka svojemu 

malému vodnému objemu umožňuje v spojení s maloobjemovými vykurovacími telesami 

dosiahnuť vysokú pružnosť vykurovacej sústavy. [3] 

2.1.2 Stacionárne kotly 

Stacionárne kotly sú spravidla výkonnejšie a majú dlhšiu životnosť než závesné kotly. Sú 

tvorené liatinovými článkami. Väčšie rozmery umožňuju aj väčšiu variabilitu pri návrhu 

vykurovacej sústavy. Z dôvodu väčších rozmerov sa zvyčajne umiestňujú do samostatnej 

miestnosti, čo výrazne znižuje prenikajúci hluk. [3] 

2.1.3 Štandardné (vysokoteplotné) kotly 

Štandardné - vysokoteplotné kotly sú konštruované na prevádzku so suchými spalinami. 

Kvôli ich konštrukcii nesmie dochádzať ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary v spalinách. To 

by spôsobilo koróziu teplovýmennej plochy v mieste vstupu vody do kotla. Vysoká teplota 

vody vo vykurovacom systéme predchádza problému nežiadúcej kondenzácie odťahových 

spalín. 
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Vysokoteplotné stacionárne kotly fungujú na princípe:  

a) kotol zohreje vodu na vysokú teplotu (proces ohrevu trvá niekoľko minút) 

b) radiátory rýchlo vykúria miestnosti budovy 

c) kotol po dosiahnutí stanovenej teploty prestane zohrievať 

d) akonáhle teplota v miestnosti poklesne (chladnutie miestnosti trvá niekoľko desiatok 

minút), kotol sa zase zapne 

2.1.4 Nízkoteplotné kotly 

Nízkoteplotné kotly sú tiež konštruované na prevádzku so suchými spalinami, no za 

určitých podmienok môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary v spalinách. Preto musí byť 

teplovýmenná plocha z materiálu odolného voči korózii. Nizkoteplotný plynový kotol 

umožňuje prevádzku s plynulo klesajúcou teplotou vody. To znamená, že ak je vonku teplejšie, 

môže nízkoteplotný kotol ohrievať vodu na nižšiu teplotu. Vykuruje objekt lineárne, nie pulzne 

(ako pri vysokoteplotných kotloch). Nízkoteplotný kotol je preto vhodný napríklad na 

podlahové kúrenie, ktoré si vystačí s nízkou teplotou pre ohrev miestnosti. 

Pri ohrievaní objektu na určitú teplotu, vysokoteplotný aj nízkoteplotný kotol využije 

rovnaké množstvo tepla, no majú medzi sebou nasledujúce rozdiely: 

a) nízkoteplotný kotol vykuruje bez citeľnejších výkyvov teploty 

b) pri určitom spôsobe vykurovania (napr. podlahové kúrenie, kde sa uplatňuje viac sálavá 

zložka tepla) stačí menšie množstvo tepla k dosiahnutiu tepelnej pohody. Používaním 

nízkoteplotného kotla pri podlahovom kúrení tak vznikajú úspory 

Nízkoteplotné kotly sa oplatí inštalovať skôr do malého bytu, kde by sa investícia do 

kondenzačného kotla nemusela vrátiť. 

2.1.5 Kondenzačné kotly 

Tieto plynové kotly využívajú aj kondenzačné teplo vodnej pary, ktorá okrem iného 

vzniká pri spalovaní zemného plynu. Celý proces kondenzácie (zmena skupenstva z plynného 

na kvapalné, skvapalnenie) prebieha v špeciálnom kotlovom výmenníku a vďaka tomu môžu 

mať kondenzačné kotly reálnu účinnosť (po odpočítaní všetkých tepelných strát, s ktorými je 

nutné počítať v ostrej prevádzke) až 97,4 %. Pri kondenzačnej technike sa zavádza pojem 

normovaný stupeň využitia, ktorý nadobúda hodnoty nad 100 %. Tento údaj sa používa hlavne 

v prospektoch pri porovnaní s bežným kotlom, kde vznikne väčší rozdiel v účinnosti ktorý 

zaujme zákazníka. Pri porovnaní reálnych účinností je tento rozdiel samozrejme menší. 

 

Princíp, vďaka ktorému môže kondenzačný stacionárny kotol dosiahnuť takú vysokú 

účinnosť je nasledovný:  

a) Pri spaľovaní zemného plynu vzniká vodná para, ktorá je súčasťou odpadných spalín  

b) V sekundárnom výmenníku (kondenzátore) dochádza k schladeniu týchto spalín. Tu 

prebehne kondenzácia vodnej pary (skvapalnenie) a uvoľní sa kondenzačné teplo vodnej pary. 

Takto je možné dodatočne získať ďalšie teplo a dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť 
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Na margo nízkych prevádzkových nákladov však treba poznamenať, že kondenzačné 

plynové kotly vzhľadom na svoju zložitejšiu konštrukciu i použité materiály patria medzi tie 

najdrahšie čo do primárnych nákladov. 

 

Obrázok 2.1 Porovnanie využitia energie klasického (vľavo) a kondenzačného kotla 

(vpravo). [10] 

Dôležité pojmy spojené s kondenzačnou technikou: 

Teplota spalín: teplota ktorú majú spaliny pri opustení spaľovacieho priestoru. Je úzko 

spojená s teplotou vratnej vody. Aby dochádzalo ku kondenzácii, musí byť rozdiel medzi 

teplotou spalín a teplotou vratnej vody 5 °C pri menovitom výkone a 2 °C pri minimálnom 

výkone. Ak bude teplota vratnej vody vyššia než teplota spalín, ku kondenzácii nedôjde.  

Rosný bod: teplota, pri ktorej dochádza ku kondenzácii (zmene skupenstva) z plynnej 

fáze na fázu kvapalnú. V závislosti sa prebytku vzduchu je rosný bod väčšinou medzi 52 – 56 

°C (viď Obrázok 2.2).  

Súčiniteľ prebytku vzduchu λ: pomer hmotnosti vzduchu ktorý je dodávaný do 

spaľovacej komory a teoretickej hmotnosti vzduchu potrebnej pre ideálne spaľovanie. Ideálne 

spaliny bez prebytku vzduchu majú λ = 1. So zvyšujúcou hodnotou súčiniteľa klesá teplota 

rosného bodu. Prebytok vzduchu teda negatívne vplýva na účinnosť kondenzačného kotla. 
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Prebytok vzduchu negatívne ovplyvňuje teplotu rosného bodu spalín. Čím je prebytok 

vzduchu väčší, tým je teplota rosného bodu nižšia. 

 

Obrázok 2.2 Závislosť teploty rosného bodu na prebytku vzduchu [11] 

Účinnosť kondenzačného kotla v značnej miere ovplyvňuje teplota spiatočky vody 

z topného telesa. Túto skutočnosť vyjadruje graf nižšie: 

 

Obrázok 2.3 Závislosť účinnosti kotla na teplote spiatočky vody pri max. a min. výkone 

[11] 
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V prípade radiátorov nemusí ku využitiu kondenzácie dochádzať stále, keďže voda 

v spiatočke má často vyššiu teplotu ako teplota rosného bodu. Opačným prípadom je podlahové 

vykurovanie, kde dochádza ku kondenzácii prakticky stále.  

 

Obrázok 2.4 Znázornenie oblasti kondenzácie v prípade radiátorov a podlahového 

vykurovania [11] 
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3 Kotly na tuhé palivá 
Kotly na tuhé palivá sa vyznačujú inou konštrukciou a vlastnosťami než kotly na plynné 

palivá. 

3.1 Tuhé palivá 

Medzi základné tuhé palivá patrí uhlie, biomasa (kusové drevo, brikety, pelety, piliny 

atď.), poľnohosporádske, priemyselné a komunálne odpady.  

Zloženie tuhých palív sa určí: 

- Hrubým rozborom – stanoví sa pomerný obsah vody (Wr) a popolovín (Ar) a určí 

sa výhrevnosť a prchavá a neprchavá horľavina 

- Elementárnym obsahom horľaviny, v ktorom sa naviac určujú pomerné obsahy 

prvku horľaviny[4] 

                 Obrázok 3.1 Hrubý rozbor tuhých palív [4] 

3.1.1 Obsah vody v palive 

Znižuje výhrevnosť paliva a je zdrojom problémov pri spaľovaní. Voda odchádza so 

spalinami v podobne vodnej pary a zväčšuje objem spalín. V prípade poklesu teploty spalín pod 

hranicu rosného bodu, nastáva nežiadúca kondenzácia ktorá urýchľuje koróziu kotla. Čím je 

palivo staršie, tým je v ňom menej viazanej vody. [4] 

 

 Obrázok 3.2 Závislosť výhrevnosti paliva na obsahu vody [4] 
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3.1.2 Popolovina v palive 

Tvoria ju minerálne látky (kremičitany, uhličitany, sírany a iné) v tuhom palive pred 

spálením. Spálením vzniká tuhý prebytok, ktorý sa nazýva popol. Veľmi dôležité pre správnu 

funkčnosť kotla sú teploty mäknutia (ta), tavenia (tb) a tečenia (tc).  

Teplota mäknutia ta určuje minimálnu teplotu, kedy začne dochádzať k nalepovaniu 

popola na výhrevné plochy, čím sa zhorší prestup tepla zo spalín do média. Po prekročení 

teploty tc dôjde k roztaveniu popola. Na tieto teploty má vplyv zloženie popola. [4] 

3.1.3 Horľavina v palive 

Horľavina je časť paliva, ktorá je nositeľom tepla uvoľneného spaľovaním. Jedná sa o 

tieto prvky: uhlík, voda a síra. Obsah síry v palive je nežiadúci, keďže so zvyšujúcim obsahom 

SO2 sa výrazne zvyšuje rosný bod spalín a spôsobuje zníženie charakteristických teplôt popola.  

Ďalšou vlastnosťou je tzv. prchavá horľavina. Je to časť horľaviny, ktorá sa uvoľnuje na 

začiatku spaľovania a napomáha vznieteniu paliva a stabilizuje spaľovací proces. [4] 

 

3.1.4 Výhrevnosť paliva 

Najdôležitejšia energeticko-ekonomická vlastnosť paliva. Výhrevnosť (kJ.kg-1) je teplo 

uvoľnené dokonalým spálením 1 kg paliva pri ochladení spalín na 20 °C, pričom voda 

v spalinách ostane v plynnom skupenstve (nedôjde ku kondenzácii). 

Výhrevnosť sa určí výpočtom: 

 𝑄𝑖
𝑦

= 𝑄𝑠 − 𝑟 ∗ (𝑊𝑦 + 8,94 ∗ 𝐻2)               [𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1] (3.1) 

 

Kde: 

Wy - obsah vody v palive [-] 

r – výparné teplo vody [kJ.kg-1] 

H2 – obsah vodíku v surovom stave (z 1 kg vodíka vznikne 8,94 kg vody) [-] 
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3.1.5 Rosný bod spalín 

U kotlov na tuhé palivá je kondenzácia nežiadúca, a môže následne dochádzať ku korózii 

častí kotla, a v spojení s menej dokonalým spaľovaním môže v komíne dochádzať k vzniku 

dehtu. Ten môže v extrémnych prípadoch upchať komín.  

Aby k tomu nedochádzalo, je dôležité aby spaliny mali počas celej cesty teplotu vyššiu 

ako teplota rosného bodu. Najnižšiu teplotu rosného bodu majú peletky (cca. 35 °C), za nimi 

nasleduje topné drevo (cca. 45 °C). Najvyššiu teplotu rosného bodu má uhlie, v závislosti na 

obsahu síry to môže byť až 150 °C. [31] 

Pokiaľ je stena komína nedostatočne izolovaná, ochladí sa pod teplotu rosného bodu, a 

dochádza ku nežiadúcej kondenzácii. 

Kondenzáciu je však možné využiť aj pri spaľovaní tuhých palív, ale využíva sa len pri 

veľkých kotloch v teplárňach, kde sa za kotol namontuje samostatný kondenzátor, ktorý zvyšuje 

účinnosť a využíva teplo uvoľnené kondenzáciou. 

3.2 Rozdelenie kotlov na tuhé palivá 

Najdôležitejšia vlastnosť kotla je jeho schopnosť riadenia spaľovacieho procesu, teda 

kontrola nad prísunom paliva a spaľovacieho vzduchu do ohniska. Čím viac je kotol sám 

schopný optimálne riadiť tento proces bez zásahu obsluhy, tím je vyšší predpoklad na 

kvalitnejšie spaľovanie. [5] 

3.2.1 Podľa prísunu vzduchu 

Prísun spaľovacieho vzduchu môže byť: 

Prirodzený – závisí len na ťahu komína, ktorý vytvára v ohnisku podtlak. Vzduch je do 

ohniska nasávaný špeciálnymi otvormi, ktoré sa dajú regulovať. 

Nútený – podtlak v ohnisku je vytváraný a regulovaný odťahovým ventilátorom, 

prípadne je spaľovací vzduch do ohniska priamo vháňaný. Nútený prísun má výhodu vyššej 

kontroly nad spaľovacím procesom. 

3.2.2 Podľa prísunu paliva 

Rozlišujeme: 

Kotol s ručnou dodávkou paliva – palivo je dodávané ručne v závislosti na rýchlosti 

horenia alebo tepelnom výkone. 

Kotol so samočinnou dodávkou paliva – palivo je dodávané samočinne v závislosti na 

tepelnom výkone. 

3.2.3 Podľa technológie spaľovania 

Základné delenie technológií spaľovania: 

Prehorievací kotol – kotol, v ktorom prebieha postupné spaľovanie, a spaliny 

prechádzajú cez vrstvu paliva.  

Odhorievací kotol – kotol, v ktorom prebieha postupné spaľovanie paliva vo vrstve, 

ktorá je plynulo doplňovaná, pričom spaliny neprechádzajú cez vrstvu paliva. 
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Obrázok 3.3 Schéma odhorievacieho a prehorievacieho kotla [6],[7] 
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4 Tepelné čerpadlo 
Tepelné čerpadlo patrí medzi alternatívne zdroje energie, pretože umožňuje odoberať 

teplo z okolitého prostredia (voda, vzduch alebo zem), previesť ho na vyššiu teplotnú hladinu 

a následne využiť na vytápanie alebo prípravu TÚV. Je nutné ho poháňať, a teda spotrebúva 

určité množstvo energie. [8] 

Tepelné čerpadlo obsahuje 4 základné časti chladiaceho okruhu: 

 Výparník 

 Kompresor 

 Kondenzátor 

 Expanzný ventil 

Odoberané teplo z vonkajšieho prostredia sa vo výparníku predá pracovnej látke 

(kvapalnému chladivu) pri relatívne nízkej teplote. Zahriatim chladiva dôjde k jeho vypareniu 

a para je následne stlačená v kompresore na vysoký tlak. Stlačené chladivo je privádzané do 

kondenzátoru, kde pri kondenzácii predáva teplo do vykurovacej vody za vyššej teploty, než 

bolo teplo vo výparníku odobrané. V expanznom ventile sa cyklus uzatvára a dochádza 

k zníženiu tlaku chladiva na pôvodnú hodnotu vo výparníku. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Topný faktor TČ 

Topný faktor eH (označovaný tiež COPH-Coefficient of Performance), je definovaný ako 

pomer tepla ktoré odovzdá do prostredia ktoré vytápa, a celkovej práce cyklu tepelného 

čerpadla. [27] 

 
𝜀𝐻 = 𝐶𝑂𝑃𝐻 =

|𝑞𝐻|

|𝑎0|
=

|𝑞𝐻|

|𝑞𝐻| − 𝑞𝐶
 

 

 

(4.1) 

 

    

Obrázok 4.1 Schéma funkcie tepelného čerpadla [9] 
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Topný faktor musí byť väčší než 1, ak to tak nie je, tak tepelné čerpadlo spotrebuváva 

viac energie než dodá do vytápaného priestoru v teple, a je nevýhodné ho používať. Topný 

faktor je možné ovplyvniť použitým chladivom, ktoré sa volí podľa teplôt, medzi ktorými má 

cyklus efektívne pracovať. Existujú však aj kombinované kompresorové zariadenia, ktoré 

dokážu pracovať ako v režime chladenia, tak aj v režime tepelného čerpadla, a to za použitia 

rovnakého chladiva. [27] 

Bežne sa topný faktor pohybuje v rozmedzí 2,5 – 5. Reálne sa táto hodnota mení 

v závislosti na podmienkach, v ktorých tepelné čerpadlo pracuje.  

4.2 Rozdelenie TČ 

Tepelné čerpadlá rozdeľujeme do viacerých skupín podľa toho, z akého prostredia 

odoberajú teplo. 

 Vzduch/voda 

 Zem/voda s horizontálnym výmenníkom 

 Zem/voda so zvislým zemným vrtom 

 Voda/voda 

 Odpadový vzduch/voda 

 Odpadová voda/voda 

 Hybridné 
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5 Systémy odovzdávania tepla 
S výberom spôsobu vytápania úzko súvisí aj výber spôsobu, akým bude vyrobené teplo 

odovzdané do obývaných priestorov. V súčasnosti je možností viac, a každá z možností má 

svoje výhody a nevýhody, a teda nie je možné jednoznačne určiť najlepšiu.  

Úlohou otopnej plochy je dodať do priestoru také množstvo tepla takým spôsobom, aby 

bola vytvorená tepelná pohoda. To je možné ovplyvniť druhom, veľkosťou a spôsobom 

inštalácie otopnej plochy. Zmenami chceme hlavne ovplyvniť[12]: 

 Smer a rýchlosť prúdenia vzduchu vo vykurovanej miestnosti 

 Rozloženie teplôt v priestore 

 Povrchové teploty okolitých plôch 

Obrázok 5.1 Príklady rozloženia teplôt v priestore [12] 

a)radiátor twm = 57,5 °C 

b)krátky radiator twm = 80 °C 

c)podlahové vykurovanie – prízemie 

d)podlahové vykurovanie – pod strechou 

 

 

Z hľadiska mechanizmu prenosu tepla rozlišujeme:  

 Konvekcia  

 Žiarenie 

 Vedenie 

Pri výbere otopného telesa nás zaujíma predovšetkým jeho tepelný výkon. Ten je 

definovaný ako súčet tepelného toku žiarenia a konvekcie. Vzájomný pomer medzi týmito 

dvoma veličinami ovplyvňuje hlavne druh otopného telesa. 

 𝑄𝐶 = 𝑄𝑍 + 𝑄𝐾  

 

(5.1) 
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5.1 Radiátory 

Radiátor je jeden z najčastejších spôsobov vykurovania, aj keď v súčastnosti sa dostáva 

do popredia podlahové vykurovanie. Na trhu je viacero typov konštrukcie, z ktorých si je možné 

vybrať, konkrétne: 

 Doskové  

 

Obrázok 5.2 Doskový radiátor [13] 

 Článkové 

 

Obrázok 5.3 Článkový radiátor [14] 
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 Trubkové 

 

       Obrázok 5.4 Trubkový radiátor [15] 

Na predanie tepla do vykurovanej miestnosti sa využíva teplonosné médium (väčšinou 

voda), ktorá cirkuluje v radiátore, čím predáva teplo a zároveň sa ochladzuje.  

 

Obrázok 5.5 Schéma zapojenia radiátora [16] 

Na obrázku vyššie je znázornená schéma radiátora. Červená šípka označuje vstup teplej 

vody do radiátora („stupačka“), modrá šípka zasa výstup už ochladenej vody, ktorá smeruje 

späť do kotla aby jej bolo opätovne dodané teplo („vratka“). 
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To, ako sa voda pri ceste radiátorom ochladí silne závisí na konštrukcii daného radiátora. 

V prípade doskových telies rozlišujeme tieto typy: 

 

Obrázok 5.6 Typy doskových otopných telies [17] 

Radiátory väčšinou pracujú s vyššími teplotami (cca 70 °C), aby dosahovali požadovaný 

tepelný výkon (samozrejme to závisí na vonkajšej teplote a ďalších podmienkach). Teplo je 

koncentrované do malého objemu vzduchu okolo radiátora, čím sa tento vzduch zahreje a má 

menšiu hustotu než vzduch v okolí. Tento rozdiel hustôt vyvolá prúdenie vzduchu v miestnosti, 

a teda teplo z radiátora sa šíri hlavne prúdením (konvektívne). [18] 

 

Obrázok 5.7 Prúdenie vzduchu v miestnosti s radiátorom [19] 
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To má aj svoje negatívne vlastnosti, keďže dochádza k víreniu prachu, čo môže 

spôsobovať problémy ľuďom s respiračnými ochoreniami. Taktiež je miestnosť vyhrievaná 

nerovnomerne. Okolie radiátora je prehriate, zatiaľ čo opačný roh miestnosti môže byť výrazne 

podchladený.  

Výhodou radiátorov je ich vysoká pružnosť vďaka malému objemu teplonosného média 

ktorý potrebujú (oproti podlahovému kúreniu), a teda nábeh trvá rádovo minúty. Ďalšou 

z výhod je ich konštrukčná jednoduchosť a relatívne nenáročná údržba. [18] 

5.1.1 Zníženie teploty 

Tepelný výkon vykurovacieho telesa závisí na jeho ploche, teplote vody na vstupe a 

výstupe, a prietoku. Najčastejšie je možné ovplyvniť teplotu vody na vstupe a výstupe, a preto 

je táto závislosť aj najvýznamnejšia.  

 

Graf 5.1 Závislosť tepelného výkonu radiátora na teplote vody [21] 

V prípade zachovania konštantného tepelného výkonu je možné meniť plochu a zároveň 

aj teplotný spád. Táto závislosť sa využíva pri výbere radiátora, kedy je známy požadovaný 

tepelný výkon nutný pre vykúrenie miestnosti, ale nie sú známe jeho rozmery ani teplota 

v systéme.  

 

 Graf 5.2 Závislosť plochy radiátora na teplote vody pri Q=konst. [21] 
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Cieľom pri použití kondenzačného kotla je mať na „vratke“ teplotu 50 °C a menej, aby 

dochádzalo k využitiu kondenzácie a zvýšeniu účinnosti. V prípade radiátorov je to možné 

dosiahnuť náhradou za väčšie (väčšia plocha, väčší výdaj tepla), alebo v prípade ekvitermickej 

regulácie zmenou nastavenia. 
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5.2 Podlahové kúrenie 

Ďalší zo spôsobov vykurovania obytných priestorov ktorý v súčasnej dobe naberá na 

popularite. Oproti radiátorom pracuje podlahové vykurovanie s väčšou tepelno-výmennou 

plochou a nižšími teplotami (do 40 °C), čím je veľmi vhodné v kombinácii s kondenzačným 

kotlom alebo tepelným čerpadlom. 

 

                             Obrázok 5.8 Rúrky podlahového kúrenia [22] 

Princíp spočíva vo vedení teplonosného média flexibilnými rúrkami pod podlahou. 

Hlavným mechanizmom prestupu tepla je prúdenie, ale má iný charakter ako u radiátorov.  

 

Obrázok 5.9 Schéma prúdenia pri podlahovom kúrení [23] 

5.2.1 Výhody a nevýhody podlahového vykurovania 

Za ideálne sa považuje, ak je rozdiel medzi teplotou v oblasti hlavy (1,8 m) a teplotou 

v oblasti nôh 2 °C – 3 °C.  

Nevýhodami podlahového vykurovania je dlhý čas nábehu, z dôvodou veľkého objemu 

teplonosného média. Taktiež v prípade poruchy je oprava neporovnateľne náročnejšia oproti 

poruche radiátora. V súčasnosti sú ale podlahové systémy spoľahlivejšie než v minulosti.  
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Naopak veľkou výhodou je tepelný profil ktorý v miestnosti vytvára. Ten je pre človeka 

prirodzenejší, keďže vzduch v oblasti dýchacich orgánov je chladnejší. Pozitívom je aj teplá 

podlaha, vďaka čomu je chodenie na boso pohodlnejšie než pri vykurovaní radiátormi. 

Podlahové vykurovanie nezaberá prakticky žiadne miesto, a teda poskytuje väčší priestor pre 

nábytok.  

Teplotný spád v systéme sa pohybuje okolo 5 °C, nemal by byť väčší než 10 °C. Teplota 

vody v systéme by mala byť medzi 30 °C až 40 °C, a samotná podlaha vo vytápanej miestnosti 

by nemala mať viac než 29 °C. [23] 

Práve nízka teploty vody v systéme predurčuje podlahové vykurovanie k využitiu 

s kondenzačným kotlom, kedy bude zabezpečené plné využitie jeho potenciálu. Avšak je nutné 

na to myslieť dopredu. Prerobenie systému s radiátormi na podlahové vykurovanie by bolo 

príliš komplikované, a v konečnom dôsledku ekonomicky nevýhodné. [18] 
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5.3 Konvektor 

Konvektor zdieľa teplo do priestoru prevažne konvekciou (prúdením). Obvykle sa skladá 

z výmenníka tepla a skrine, ktorá má v hornej časti mriežku. Tá by mala mať čo najmenší odpor, 

aby nebránila prúdeniu vzduchu. Celý konvektor môže byť zapustený do podlahy, čo značne 

šetrí miesto oproti radiátorom. Je to teda vhodné estetické riešenie pri veľkých oknách a 

sklenených plochách.  

 

 Obrázok 5.10 Prúdenie nad podlahovým konvektorom [12] 

Pohyb vzduchu v konvektore môže byť: 

 Prirodzený 

 Vynútený (s použitím ventilároru) 

Konvektory sú vhodné pre nízkoenergetické vytápanie, a preto sa najčastejšie kombinujú 

s tepelným čerpadlom, kondenzačným plynovým kotlom alebo solárnymi panelmi.  

Podľa toho, kde je umiestnený topný článok sa konvektory delia na: 

 Nástenné 

 

Obrázok 5.11 Nástenný konvektor [24] 
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 Lavicové 

 

Obrázok 5.12 Lavicový konvektor [25] 

 

 Zapustené (podlahové, stropné) 

 

Obrázok 5.13 Podlahový konvektor [26] 
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5.4 Teplovzdušné vykurovanie 

Teplovzdušné vykurovanie slúži na výmenu vzduchu v uzavretých priestoroch za 

vonkajší čerstvý vzduch, ktorý sa ohrieva na požadovanú teplotu. Množstvo dodávaného 

vzduchu musí zodpovedať hygienickým predpisom a zohľadňovať tepelné zisky a straty, tvorbu 

a koncentráciu škodlivín a podobne. Vzduch môže byť dodávaný dvoma spôsobmi, a to 

prirodzene alebo nútene (za pomoci ventilátorov).  

Úprava vzduchu môže prebiehať centrálne, napr. pre niekoľko hál alebo celú budovu, 

alebo lokálne, priamo v miestnosti kde sa vzduch zohrieva. [28] 

5.4.1 Centrálne teplovzdušné vykurovanie 

V prípade centrálneho systému je vykurovacia jednotka umiestnená v strojovni, odkiaľ je 

ohriaty vzduch rozvádzaný po celej budove rozvodmi. Princíp fungovania je možné vidieť na 

nasledujúcej schéme: 

 

Obrázok 6.1 Schéma centrálneho teplovzdušného vykurovania [28] 

Na obrázku 6.1 je príklad centrálneho systému. V strojovni vzduchotechniky je 

umiestnený plynový kotol, ktorý slúži na ohrev vody vstupujúcej do výmenníka tepla 

voda/vzduch, v ktorom je ohrievaný čerstvý vzduch. Ten následné prúdi vzduchovodmi do 

priestorov ktoré vykurujeme. Odpadový vzduch je z miestnosti odvedený do rekuperátora, kde 

predohrieva čerstvý vzduch, čím sa uzatvára cyklus. [28] 
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5.4.2 Lokálne teplovzdušné vykurovanie 

Pri použití tohto systému vykurovania je vzduch do priestorov privádzaný šachtovým 

vetraním, prevetrávaním a podobne. V miestnostiach sú rozmiestnené lokálne teplovzdušné 

jednotky (plynové, elektrické). Tie nasávajú okolitý vzduch, ohrievajú ho na požadovanú 

teplotu, a vracajú naspäť do priestoru. Výhodou oproti centrálnemu systému je možnosť 

nastavenia rozdielnej teploty v každej miestnosti. [28] 

 

Obrázok 6.2 Schéma plynovej teplovzdušnej jednotky [28] 

5.4.3 Výhody a nevýhody teplovzdušného vykurovania  

Výhody:  

 Krátka doba zahriatia 

 Nevyžaduje radiátory ani iné otopné telesá/plochy 

 Cirkulujúci vzduch je možné filtrovať 

 Vysoká kvalita vzduchu v miestnostiach 

Nevýhody: 

 Rýchlo sa šíriaci zápach 

 Počuteľný hluk 

 Pre vírenie prachu nie je veľmi vhodné pre alergikov 

 Niekedy spôsobuje suchý vzduch 

[29] 
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6 Technicko-ekonomické zhodnotenie náhrady štandardného kotla kotlom 

kondenzačným 
Táto časť práce bude venovaná vyhodnoteniu meraní získaných počas topnej sezóny, na 

základe ktorých bude zhodnotená náhrada kotla a návratnosť tejto investície.  

Ako modelová situácia slúži rodinný dom na východnom Slovensku, ktorý stojí 

osamotene. Dom je zateplený a prevažnú časť topnej sezóny v ňom bývali 4 osoby. V dome je 

nainštalovaný plynový kotol Protherm 20 KLZ, ktorý je využívaný na vykurovanie a ohrev 

teplej vody, a to celoročne. Má nasledujúce parametre:  

Protherm 20 KLZ 

Rok výroby 2000 

El. Príkon - bez PT/s PT 130/170 W 

Max./min. tepel.príkon 19/13,5 kW 

Max./min. tepel.výkon 17/12 kW 

Max.pracovná teplota 90 °C 

Účinnosť 90-92 % 

Prípoj.pretlak paliva 18 mbar 

Max.pracovný pretlak 400 kPa 

Ohrev úžitkovej vody 

Druh Zásobník 

Max. tlak úžit. Vody 600 kPa 

Prietok odoberanej vody 12,4 l/min 

                                  Tabuľka 7.1 Parametre súčasného kotla 

 

Obrázok 7.1 Pohľad na dom - juh 
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Obrázok 7.2 Pohľad na dom – juhozápad 

 

Obrázok 7.3 Pohľad na dom – juhovýchod 
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Počas topnej sezóny bola sledovaná spotreba plynu na plynomere, a získané dáta slúžili 

na vyhodnotenie efektivity vytápania. Taktiež bolo nutné získať dáta o priemernej teplote počas 

každého dňa, ktoré so súhlasom poskytla amatérska meteorologická stanica v blízkosti 

rodinného domu. 

 

Graf 7.1 Priemerná teplota počas topnej sezóny 

Celkové množstvo spotrebovaného zemného plynu bolo zapisované počas merania v m3, 

a následne prerátané na ďalšie jednotky2. 

Jednotka m3 MJ kWh 

Množstvo 1760 59840 16622 

Tabuľka 7.2 Absolútna spotreba ZP v rôznych jednotkách (zaokrúhlené na celé čísla) 

 

 

  

                                                 
2 1 m3 = 34 MJ; 1 kWh = 3,6 MJ  
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Zaujímavým výstupom práce je aj graf absolútnej spotreby pri konkrétnej teplote, 

z ktorého je viditeľné, že najväčšia časť zemného plynu bola spotrebovaná v rozmedzí teplôt 

<-2 ; 2> °C.  

 

Graf 7.2 Absolútna spotreba v závislosti na priemernej teplote 

Celkovo bolo vyhodnotených 167 dní topnej sezóny, a to od 29. 9. 2017 do 14. 3. 2018. 

Jedným z hlavných cieľov bolo získať graf závislosti dennej spotreby zemného plynu na 

priemernej vonkajšej teplote.  

 

Graf 7.3 Spotreba ZP pri priemernej vonkajšej teplote 
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Z grafu je možné vidieť približne lineárnu charakteristiku závislosti, na ďalšie výpočty 

bola teda použitá lineárna rovnica. 

 𝑦 = −0,5684𝑥 + 12,179 

 

(6.1) 

Na grafe nižšie je viditeľná úspora energie v MJ pri použití kondenzačného kotla, a taktiež 

pri použití tepelného čerpadla. Účinnosť kotlov bola vzťahovaná k výhrevnosti, u štandardného 

kotla bola uvažovaná účinnosť 90 %, u kondenzačného 105 %. V prípade tepelného čerpadla 

bol uvažovaný sezónny topný faktor SCOP = 3,0 , a to na základe výsledkov diplomovej práce, 

ktorá sa zaoberala meraním sezónneho topného faktoru. [20] 

 

Graf 7.4 Spotreba v MJ v závislosti na vonkajšej teplote 

Môže sa zdať, že tepelné čerpadlo je oveľa výhodnejšie, avšak je nutné podotknúť, že to 

využíva na pohon elektrickú energiu, ktorá je až 3-násobne drahšia než zemný plyn. Preto je 

v konečnom dôsledku rozdiel medzi kondenzačným kotol a tepelným čerpadlom malý.  

Druh vykurovania Protherm 20 KLZ 
Kondenzačný kotol  

(105 %) Tepelné čerpadlo 

Cena energií počas merania 24 267 Kč 20 800 Kč 21 164 Kč 

Rozdiel  - 3467 Kč 3103 Kč 

Tabuľka 7.3 Ekonomické vyhodnotenie merania 

Na výpočet výslednej ceny bola celková spotreba prevedená na z MJ na kWh, a použité 

priemerné ceny energií: 

 1 kWh elektriny = 3,82 Kč 

 1 kWh plynu = 1,46 Kč 
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Jednou z hlavných otázok pri riešení problému náhrady kotla je návratnosť investície. Tá 

je meraná ako doba (najčastejšie v rokoch), ktorú musí nový kotol fungovať pri zníženej 

spotrebe oproti predošlému modelu, aby sa vrátila peňažná čiastka do neho investovaná, a 

používateľ bol teda „na nule“.   

Pre potrebu tejto práce bol zvolený ako nový kondenzačný kotol, ktorý nahradí doterajší 

štandardný kotol Protherm 20 KLZ, model Nuvola Duo-Tec+ 24 od firmy BAXI. [30] 

Nuvola Duo-Tec+ 24 

Výkon - TÚV 3,4 - 24 kW 

Výkon - vykurovanie 3,4 - 20 kW 

Účinnosť 80/60 °C 97.7 % 

Účinnosť 50/30 °C 105.8 % 

Cena 49 378 Kč 

Ohrev úžitkovej vody 

Druh Zásobník 

Prietok odoberanej vody 16,6 l/min 

           Tabuľka 7.4 Parametre nového kotla 

Keďže je táto práca venovaná okrajovo aj tepelnému čerpadlu, je vhodné ho zahrnúť do 

porovnania s kondenzačným kotlom. Na porovnanie bol vybraný model F2040-8 (typ vzduch-

voda) od firmy NIBE, ktorého nákupná cena je 128 775 Kč. Rozdiel v cene je značný, a teda aj 

návratnosť je pomerne odlišná. Tieto vypočítané návratnosti sú však len orientačné, v reálnych 

podmienkach a po zarátaní všetkých nákladov môže byť situácia iná.  

 

Graf 7.5 Návratnosť investície do kotla Nuvola Duo-Tec+ 24 a TČ NIBE F2040-8 

Predpokladaná návratnosť u kondenzačného kotla je 14,25 roka. Reálne by návratnosť 

mala byť kratšia, keďže v tejto práci je zohľadnená len doba počas ktorej boli merané dáta, teda 

167 dní. V prípade celoročnej prevádzky (vykurovanie + TÚV) sa investícia vráti rýchlejšie. 

Návratnosť taktiež závisí na vonkajšej teplote, a teda úspora sa môže líšiť každú topnú sezónu. 

Je nutné poznamenať, že na výpočet bola uvažovaná len cena kotla/TČ, bez montáže 

a príslušenstva. 
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DISKUSIA 
V záujme presnejšieho odhadu ekonomického aspektu náhrady kotla by bolo vhodnejšie 

pracovať s dátami spotreby plynu za celý rok, prípade aj za viacero rokov. Na účel tejto práce 

však postačovali dáta z hlavnej topnej sezóny, ktoré názorne ukazujú problematiku a možné 

riešenia.  

Ako už bolo spomenuté v práci, to aká je priemerná teplota počas topnej sezóny a aké 

budú celkové energetické nároky na budovu, je premenlivá veličina. Vybrať si najvhodnejší 

spôsob vykurovania môže byť teda problematické, ale táto práca môže slúžiť ako jeden zo 

zdrojov informácií pri tomto výbere.   
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ZÁVER 
Cieľom tejto práce bolo rozobrať tématiku náhrady kotla, a to z technického aj 

ekonomického hľadiska. Práca obsahuje základné oboznámenie so zemným plynom ako 

zdrojom energie, na čo naväzuje rozdelenie kotlov. Časť práce je venovaná aj tepelnému 

čerpadlu, avšak len okrajovo nakoľko nie je zahrnuté v zadaní, no pre účel porovnania by 

nemalo byť vynechané. Nielen druh vytápania, ale aj systémy odovzdania vyrobeného tepla do 

obytných priestorov sú dôležité, a tak sú v práci detailnejšie popísané.  

Najdôležitejšou časťou práce je vyhodnotenie spotreby plynu za obdobie merania, a 

následný rozbor získaných údajov. Tie boli využité na porovnanie súčasného kotla s iným, ktorý 

by ho mohol nahradiť. Do porovnania bol zahrnutý aj variant s náhradou tepelným čerpadlom, 

ktorý je však ekonomicky najnáročnejší, keďže počiatočná investícia je najvyššia a inštalácia 

tepelného čerpadla by si vyžiadala väčší zásah do súčasného vykurovacieho systému. Navyše 

bol vo výpočte uvažovaný sezónny topný faktor SCOP = 3, ktorý je v reálnej prevádzke ťažko 

dosiahnuteľný. Návratnosť je približne 40 rokov, čo je zapríčinené hlavne vysokou nákupnou 

cenou tepelného čerpadla, ktoré je síce ekologickejším variantom, avšak v súčasnej dobe 

neprimerane drahšou.    

V prípade výmeny súčasného kotla za kotol ktorý bol uvažovaný v ekonomickom 

porovnaní je teoretická návratnosť približne 14 rokov. To však zahrňuje len dobu merania, 

reálne by táto návratnosť mala byť nižšia. Záleží aj na priemernej vonkajšej teplote počas topnej 

sezóny 

V úvode bola položená otázka, či je vhodné kotol vymeniť teraz, alebo až za pár rokov 

kedy sa bude blížiť ku koncu životnosti. Nie je možné odpovedať jednoznačne, keďže to závisí 

hlavne na užívateľovi, nakoľko výmena kotla je relatívne veľkou investíciou. Pokiaľ súčasný 

kotol funguje bez problémov, vhodným riešením bude s výmenou počkať napríklad 5 rokov. 

V tej dobre bude súčasný kotol takmer na konci životnosti, a jeho výmena bude dávať väčší 

zmysel. Ak ale investícia užívateľovi problém nerobí, tak môže výmena prebehnúť aj teraz.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

a0 Merná práca cyklu J/kg 

COPH  Topný faktor - 

H2 Obsah vodíku v surovom palive - 

Hi Výhrevnosť plynu kWh/m3 

Hs Spaľovacie teplo plynu kWh/m3 

QC Celkový tepelný výkon otopnej plochy W 

qC Merné teplo privedené J/kg 

qH Merné teplo odvedené J/kg 

Qi
y Výhrevnosť kJ/kg 

QK Tepelný tok konvekcie W 

QS Zmerané spalné teplo kJ/kg 

QZ Tepelný tok žiarenia W 

r Výparné teplo vody kJ/kg 

SCOP Sezónny topný faktor - 

TÚV Teplá úžitková voda - 

Wy Obsah vody v palive - 

ZP Zemný plyn - 

λ Súčiniteľ prebytku vzduchu - 
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