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1. Anotace  

Bakalářská práce se zabývá zdroji tepla pro vytápění. Jedná se o seznámení 
s jednotlivými zdroji a s problematikou paliv. Praktická část je věnována návrhu 
vhodného druhu zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody v technologickém centru. 

Klíčová slova: technologický centrum, zdroj tepla, vytápění 

 

Annotation 

This bachelor thesis covers the topic of heat sources for heating. It introduces 
individual sources and examines fuel characteristics. The practical part focuses on 
designing a suitable type of source of both central heating and water heating in the 
technology center. 
Key words: technology center, heat sources, heating  
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2. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi vytápění objektu s využitím jak fosilních paliv, 
tak i obnovitelných zdrojů. Jedná se o seznámení a základní problematiku, principy a 
typy řešení v oblasti vytápění. Navrhuji otopná tělesa v objektu technologického centra 
v Kladně, na která byla doposud zpracována architektonická studie. Jelikož se práce 
zaměřuje na oblast vytápění a navržená otopná tělesa pokrývají necelou polovinu 
tepelné ztráty objektu, je nutné zbylé tepelné ztráty pokrýt nuceným větráním. Tyto 
ztráty nejsou předmětem této bakalářské práce.   

 

3. Zdroje tepla pro vytápění 

 

3.1. Definice zdroje tepla  
Zdroj tepla je zařízení, ve kterém se z paliva nebo jiné energie vyrábí teplo, které je 
současně předáváno teplonosné látce. Zdrojem tepla může být kotel, tepelné čerpadlo, 
kogenerační jednotka, sluneční kolektor, případně jejich kombinace. Podílí se 
na provozu vzduchotechniky, vytápění, přípravy teplé vody apod.1 

 

3.2. Kotel 
Mezi nejběžnější zdroje tepla pro systém ústředního vytápění můžeme zařadit kotel. 
Funguje na principu získávání tepla spalováním paliva a ohřevu teplonosné látky.2 

Kotel by měl pokrýt svým výkonem veškerou tepelnou ztrátu, jestli slouží jen k vytápění 
objektu. Na trhu se můžeme setkat i s kombi kotli, které kromě vytápění umí i ohřívat 
užitkovou vodu. Výběr kotle ovlivňuje dostupnost paliva, řešení přívodu vzduchu a 
odvodu spalin, na provozu budovy a velikosti otopných systému. Teplonosnou látkou 
může být voda nebo pára. Dle konstrukce jsou kotle rozdělovány na stacionární a 
nástěnné. Jsou vyrobeny z litiny, z oceli nebo z jiných materiálů jako např. barevné 
kovy, keramiky apod.  Existují řada kotlů, které umějí spalovat více druhů paliv, ale 
jsou složitější a dražší. Paliva rozlišujeme na plynná, pevná a kapalná.  

 

3.3. Kotle na plynná paliva 
Plynným palivem mohou být všechny plyny, které obsahují hořlavé složky. Základní 
složky, které využíváme ke spalování jsou oxid uhelnatý, vodík a plynné uhlovodíky.3   
Obsluha kotle je snadná a dokonale regulovatelná.  Neobtěžuje své okolí sazemi a 
nevyžádaným kouřem. Výrobce nabízejí kotle v různých provedeních a výkonech. 
Kotle do 50 kW můžeme zavěsit na zdi (většinou v koupelně) nebo umístit na podlaze 
v mimo obytnou místnost. Ať už si vybereme, jakkoliv velký kotel, neměli bychom 
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zapomenout na odvod spalin. Odvádět můžeme komínem, kouřovodem nebo na 
fasádu.  

Kotle na plyn musí být vybaveny bezpečnostními zařízení, které zabraňují přetopení, 
vylučují možnost otravy plynem a umožňují bezpečný způsob zapalování hořáků. 
Proto kotle na plyn jsou vybaveny pojistnými samozapalovači. Dalším důležitým 
prvkem je pojistné zařízení proti přestoupení maximálně dovolené teploty nebo tlaku 
otopného média.4 

 

 

3.4. Zemní plyn 
Zemní plyn je nepostradatelným zdrojem energie pro naši společnost. Řadí se do 
skupiny tzv. velmi výhřevných plynů. Je využíván nejen k vytápění, vaření a ohřevu 
vody v domácnosti, ale je také nápomocný v elektrárnách, v teplárnách nebo 
v dopravě. Jenom v ČR se ho ročně spotřebuje přes 8 mld. m3 .5  

Historie zemního plynu předstihuje existenci svítiplynu. Jako první začali těžit Číňané 
již v 10.století př.n.l. z vrtů hlubokých až 200 m a rozváděli vyvěrající plyn 
bambusovými trubkami do svých příbytků.6 

Existuje několik teorií o jejich vzniku. Většina lidí zná tu organickou teorií. Vznikl 
v období prvohor až do mladých třetihor, kdy se postupně usazovaly odumřelé 
mikroorganismy na mořském dně a jejich uskladnění pod vrstvou zemin a hornin.  

Dle výskytu dělíme zemní plyn na naftový a karbonský. Naftový zemní plyn je 
nejvyužívanější. Vyskytuje se společně s ropou jako vlhký zemní plyn. Jeho těžba 
probíhá pomocí vrtů, které jsou hluboké do 3 km, některé vrty dosahují až 8 km. 
Ložiska mohou nacházet jak na pevnině, tak i pod mořským dnem. Zemní plyn 
karbonský se uvolňuje při těžbě černého uhlí. Z bezpečnostních důvodů je odsáván 
jako tzv. degazační plyn a jedná se zpravidla o suchý zemní plyn.5 

Je to vysoce výhřevní přírodní plyn 34,05 MJ/m3 s velkým obsahem methanu.7 Sám o 
sobě je nezapáchající a pro člověka nedýchatelný. Nemá ani barvu a je lehčí než 
vzduch. Spalováním není energie vyráběna, ale dochází k přeměně uložené energie 
na energii tepelnou. Před dálkovou dopravou se zemní plyn musí dostat na 
požadovanou kvalitu, jako např. zbavování mechanických nečistot, odstranění 
nežádoucích příměsí a přidávání pachových látek z důvodu bezpečnosti uživatelů.  

Do ČR se dostává zemní plyn z Ruska, což je 90% a zbylých 10% z Norska. Dneska 
se to dopravuje stále do větších vzdálenosti, tím se zvětšuje i přepravní tlak, který 
může mít až 20 MPa v podmořských trasách např. Tunis – Sicílie. Doprava je 
usnadněna formou zkapalněného zemního plynu, který má velkou výhodu, 1m3 
zemního plynu v plynném skupenství je srovnatelný se 600 m3 zkapalněného zemního 
plynu. Zemní plyn dostaneme do zkapalněného stavu tím, že ho za atmosférický tlaku 
ochladíme na -162 ˚C.6   
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Druhy zemního plynu 

1. Zemní plyny suché (chudé) - jsou plyny s dominantním obsahem metanu (až 
99%) a nepatrným obsahem vyšších uhlovodíků a nehořlavých plynů 

2. Zemní plyny vlhké (bohaté) – liší se od chudých vyšším obsahem uhlovodíků 
na úkor metanu 

3. Zemní plyny kyselé – obsahují velké množství sulfanu, který se v místě těžby 
musí odstranit.  

4. Zemní plyny s vyšším obsahem nehořlavých plynů – zejména dusíku a oxidu 
uhličitého.5 

 

 

 

3.5. Propan – butan 
Patří mezi uhlovodíkové plyny. Získat se dá při rafinaci ropy stejně jako benzín nebo 
nafta. Větší množství se získává ze zemního plynu jako kapalná frakce separovaná od 
metanu v průběhu těžby.  

Zkapalněný propan butan je bezbarvý snadno těkavý, takže při náhodném úkapu se 
vypaří, a tak nedochází ke znečištění podzemních vod. Je možné uskladnit obrovskou 
kapacitu propanu butanu v malém zásobníku. Za atmosférického tlaku a teploty se 
jedná o směs plynnou a při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné, při 
kterém dochází ke zmenšení objemu asi 260krát.9  

Propan butan je dodán v tlakových nádobách a různé velikosti. Při odběru z láhve se 
kapalina vypaří a skupenství se mění na plynné se specifickým zápachem. Často 
slouží k vaření v místě, kde není plynovod a elektřina. Z hlediska bezpečnosti je nutné 
si uvědomit, že tento plyn má větší hmotnost než vzduch. Neměli bychom uskladňovat 
v blízkosti sklepních otvorů a v podzemních prostorách, protože se usazuje 

Graf 3-1 Spotřeba zemního plynu v jednotlivých odběratelských kategorii 8 
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v nejnižším místě budovy.9 Z pohledu emisí je propan i butan srovnatelný se zemním 
plynem. Výhřevnost propan – butanu je 46,1 MJ/m3.7 

3.6. Bioplyn 
 

Vzniká při rozkladu organických materiálů pomocí mikroorganismů bez přístupu 
kyslíku tzv. anaerobním procesem. Skládá se z metanu a oxidu uhličitého. Přeměna 
probíhá v bioplynových stanicích. V bioplynu je jediným nositelem energie metan. Když 
izolujeme metan od bioplynu, tak nám vznikne biometan, který je srovnatelný se 
zemním plynem. Využití bioplynu je pestré. Můžeme ho přeměnit na energii tepelnou, 
elektrickou nebo mechanickou. Nejjednodušším využitím bioplynu je jeho spálení 
v plynovém kotli a následná výroba tepla. Výroba elektřiny a tepla je možná 
v kogenerační jednotce. Teplo je produkováno při procesu jako vedlejší produkt. 
V zahraničí probíhá zušlechtění bioplynu na čistý biometan. Ve stlačené podobě 
funguje jako pohon motorových vozidel. Ve fázi testování je možnost využití bioplynu 
k výrobě elektřiny v palivových článcích. Výhřevnost bioplynu se pohybuje 23 až 25 
MJ/m3.10 

 

3.7. Svítiplyn 
 

Dalším topným plynem je svítiplyn. Je to plynné palivo s převažujícím podílem vodíku. 
Vyrábí se uměle jako vedlejší produkt při karbonizaci černého uhlí, zplyněním hnědého 
uhlí nebo štěpením zemního plynu.  

Jak napovídá název, sloužilo hlavně k osvětlování od počátku 19. století. První zemí, 
která začala svítiplyn komerčně využívat byla Velká Británie. První veřejné plynové 
osvětlení bylo zprovozněno na Westminsterském mostě 31.12.1813 v Londýně. V 
tento významný den byl také prohlášen celému světu vznik plynárenství 
v průmyslovém oboru. České země využívají tento plyn až od roku 1848. První 
plynovody byly navrhovány z olověných trubek. 6 Ve 20. století byl postupně nahrazen 
zemním plynem.  

Při vdechování způsobuje otravu oxidem uhelnatým. V těle dojde ke slučování 
s hemoglobinem a přestává být organismus zásobován kyslíkem. Jinak je nevýbušný 
a zapáchající plyn. Výhřevnost svítiplynu se pohybuje kolem 14,5 MJ/m3.7 

 

4. Kotle na pevná paliva 

Tyto kotle představují klasický způsob topení. V posledních letech vzrostl zájem o kotle 
na tuhá paliva, díky levnějším cenám paliv. Je velmi pravděpodobné, že ceny paliva 
budou nižší než u plynu.  
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Kotle na pevná paliva jsou vždy stacionární a umisťujeme je do samostatné místnosti 
zvané kotelna, suchého a neobytného prostoru. Klasické spotřebiče na tuhá paliva 
jsou většinou bez ventilátoru s atmosférickým spalováním. Nová generace je 
vybavena vzduchovým ventilátorem, který zajištuje přívod vzduchu ke spalování a jeho 
plynulou regulaci v požadovaném rozsahu výkonu kotle. Kotelny na tuhá paliva 
musíme větrat. Větrání musí být přirozené nebo přetlakové. Slouží k odvodu škodlivin. 
V kotelně vzniká prach při zauhlování či vybírání popela. V kotlích se může produkovat 
oxid uhelnatý při nedokonalém spalování, proto je nutné větrání. Doporučená výměna 
vzduchu v místnosti je 5krát za hodinu. Nucené podtlakové větrání odváděcím 
ventilátorem je nepřípustné. Kotel musí mít samostatný komínový průduch.2 

 

Je nutné dodržovat několik zásad pro užívání těchto kotlů. 
 

- v kotli se má spalovat zaručené palivo předepsané výhřevnosti, vlhkosti a 
velikosti, 

- minimální teplota vratné vody by měla být alespoň 60 ˚C, 
- kotel má být provozován v daném rozsahu výkonu, 
- hospodárnost provozu, a i životnost kotle se zvýší zařízením s akumulační 

nádrží do topného okruhu, 
- používání oběhového čerpadla a směšovacích ventilů výrazným způsobem 

ovlivňuje hospodárnost provozu i životnost všech částí otopné soustavy 
- v případě menšího tahu komína než předepsaným výrobcem se musí použít 

ventilátor pro odtah spalin 
- podle doporučení výrobce je třeba v určitých termínech vyprazdňovat 

popelníkové zásuvky a čistit konvekční plochy kotlového tělesa.11 
 
Při nedodržení těchto základních pravidel, se snižuje nejen životnost, ale i účinnost a 
výkon kotlů. Zároveň se zvyšuje spotřeba paliva. Je nutné si uvědomit, že musíme 
zdroj tepla skladovat. Konkrétní prostředí jsou přizpůsobena na druhu paliva. Tuhými 
palivy jsou představovány hnědé uhlí, černé uhlí, koks nebo biomasa apod. Komu se 
nechce ručně přikládat palivo, si může vybrat kotel se řízeným přísunem paliva. 
Automatické kotle bývají prostorově výraznější, ale jeho obsluha je nenáročná. Stačí 
jen doplnění paliva do zásobníku, které je přizpůsobeno k režimu topení. U rodinných 
domů stačí doplnit paliva jednou za 3–5 dnů.   

 

4.1. Uhlí  
 

Nepodstatně patří mezi nejvýznamnější fosilní paliva. Uhlí jako zdroj tepla náhodně a 
příležitostně využíval již pravěký člověk. Na Ostravsku byly nálezy archeologického 
výzkumu. K průlomovému významu se dostalo během průmyslové revoluce v druhé 
polovině 18. století. Stalo se základním palivem i pohonnou hmotou parních strojů. 
Jeho význam ještě vzrostl během elektrifikace.12 
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Toto tradiční pevné palivo nám slouží dodnes. Stále patří mezi nejvýznamnější zdroje 
elektrické energie. V České republice se z uhlí získává přibližně polovina veškeré 
vyrobené elektřiny. V celosvětovém měřítku se tak podílí na produkci elektřiny asi ze 
40 %. V budoucnosti energetický význam ještě vzroste i přes zatracování této suroviny 
v posledních letech. Jeho zásoby odhadují na nejméně 200 až 300 let, zatímco zásoby 
ropy na pouhých 40 až 50 let a uranu na přibližně jedno století. Dnešní technologie 
umí přeměnit uhlí na tekutá či plynná ekologicky šetrná paliva se všemi přednostmi 
ropných produktů, ale bohužel s jejich důsledky na životní prostředí. Vědci na tom stále 
usilovně pracují.12 Existuje také tzv. aditivované uhlí. Ve srovnání s jinými druhy uhlí 
obsahuje menší množství vody a popela. Pokud se spaluje v automatických kotlích, 
považuje se za ekologické palivo.  

Uhlí je hořlavý sediment, které vzniklo v období karbonu akumulací odumřelých 
rostlinných látek a zbytků nižších živočichů v bažinách. Skládá se převážně z uhlíku a 
v ČR najdeme 40 % černého a 60 % hnědého uhlí.13 

 

4.2. Černé uhlí 
 

Obsahuje 80-90 % uhlíku a v jeho struktuře se střídají lesklé a matné vrstvy. Těží se 
v hlubinných dolech a je využíván k výrobě koksu ve vysokých pecích a k produkci 
surového železa. Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Čechách. 
Cena této suroviny je mírně dražší než cena hnědého uhlí. Má vysokou výhřevnost 
20,9 – 31,4 MJ/kg.7 

Druhy černého uhlí: 

Antracit – nejkvalitnější typ uhlí s nejvyšší výhřevností s podílem uhlíku až 90% 

Černé kamenné uhlí – černé lesklé a tvrdé uhlí, obsah uhlíku 80–90% 

Koksovatelné druhy – slouží hlavně k výrobu koksu, pomocí zušlechťování  

Plynové uhlí – slouží k výrobě svítiplynu14 

 

4.3. Hnědé uhlí 
 

Můžeme říct, že je to mladší bratr černého uhlí pocházející ze třetihor. Obsah uhlíku 
klesl na 50–80 %. Je dobýván povrchovou těžbou čtyřmi společností v ČR. Slouží jak 
k vytápění domácnosti, tak i k výrobě elektřiny a tepla. Výhřevnost paliva pohybuje 
kolem 10,5 – 17,2 MJ/kg.7 

Největšími odběrateli hnědého uhlí je společnost ČEZ. Domácnosti využívající zdroje 
spalující hnědé uhlí výrazně klesá. V roce 2009 bylo v provozů přibližně 500 tisíc 
těchto zdrojů a v roce 2013 už pouze 308 tisíc. Ministerstvo životního prostředí uvedlo 
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ve svých statistikách, že v roce 2013 spotřeba hnědého uhlí v domácnostech bylo na 
úrovni 1 618 tisíc tun.15 

 

4.4. Koks 
 

V přírodě docházelo k přeměně černého uhlí na koks i bez lidského zásahu. Při 
sopečné činnosti v uhelné části protékaly žhavé vulkanické materiály a tím došlo 
k zkoksovatění. V Čechách najdeme přírodní koksy v dole Ostrava nebo v Odře. 
Původně se ve světě používalo dřevěné uhlí při výrobě železa a až v 19. století bylo 
nahrazen uhelnými koksy. Při zpracovávání ropy také vzniká koks, ale má příliš velký 
podíl nečistot na ovzduší. Proto petrolejářský koks není vhodný k výrobě železa. 

Vysokopecní a slévárenský koks vzniká při karbonizaci uhlí, kdy se jemně namleté 
kvalitní černé uhlí zahřívá nad 1000 ˚C bez přístupu kyslíku. Tento proces trvá 18 až 
24 hodin. Při výrobě koksu vzniká i celá řada vedlejších produktů, které jsou žádanou 
surovinou pro chemický průmysl. Z koksárenského plynu jsou odděleny chemické 
složky např. čpavek, surový dehet, surový benzol a síra. Koks se zejména používá 
jako palivo a redukční činidlo ve vysoké peci při výrobě surového železa. Koks z uhlí 
je šedý, tvrdý a pórovitý.16 Má vynikající výhřevnost, a to 27,5 MJ/kg.7 

 

4.5. Biomasa 
 

Pod pojmem biomasa si můžeme představit veškeré organické hmoty. Pocházejí 
z rostlinného nebo živočišného původu. Získáváme buď jako vedlejší materiál nebo se 
záměrně pěstuje pro energetické účely. Biomasa se rozděluje dle množství vody na 
dva druhy. Pokud biomasa obsahuje více než 50% vody, tak se jedná o biomasu 
suchou. V opačném případě se jedná o vlhkou organickou hmotu. 

Z energetické stránky nás spíše zajímá biomasa rostlinného původů, které se také říká 
fytomasa. Vzniká při fotosyntéze z oxidu uhličitého a vody při svitu slunečního záření. 
Můžeme také říct, že rostliny umí akumulovat sluneční energii. Odborníci tvrdí, že v ČR 
je využitelné přibližně 8 milionů tun pevné biomasy za jeden rok.  V tomto množství je 
zahrnuta nejvíce sláma, dřevo a komunální hořlavý materiál. Pěstují se hlavně rychle 
rostoucí dřeviny a byliny, které mají velké energetické výnosy a snadno se pěstují. 
V dnešní době vnímáme biomasu jako významný obnovitelný zdroj energie. 
V zahraničí se využívá již několik let ve větším měřítku než v České republice.11 
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Výhody  

- obnovitelnost tohoto druhu energie, 
- ekologický druh paliva, 
- malé množství popela vzniklého spalováním, 
- možnost využití popela jako hnojiva, 
- jde o likvidaci odpadů z průmyslu, ze zemědělství i z komunální sféry, 
- zdroje biomasy nejsou lokálně vymezeny, 
- jako místní zdroj paliva snižuje náklady na dopravu, 
- může se pěstovat na půdě, která se jinak nehodí pro potravinářskou výrobu 

 

 Nevýhody 

- nižší výhřevnost ve srovnání s jinými druhy paliv, 
- větší objem paliva, je nutné používání skladů větších rozměrů, 
- konkurence jiných možností využití biomasy např. v potravinářství, krmivu, 

průmyslu apod. 
- rozšiřování produkčních ploch při záměrném pěstování, 
- nutnost sušení pro snížení vlhkosti a zvýšení výhřevnosti, 
- složitější manipulace s palivem ve srovnání s plynem či elektřinou.11 

 

Získávání tepelné energie z biomasy můžeme třemi způsoby. První nejjednodušší 
způsob je spalování. Při dosažení zápalné teploty s dodáním spalovacího vzduchu 
dochází ke vznícení plynu a uvolnění spalného tepla.  Další způsob je zplyňování. 
Dochází k přeměně uhlíkatého materiálu obsažené v palivu na hořlavé plyny. Přesněji, 
výsledkem je vznik oxidu uhelnatého, vodíku, metanu a případně dalších hořlavých 
uhlovodíkových plynů. Při tomto procesu také vzniká škvára a popel s velmi nízkým 
obsahem uhlíku. Poslední možnost termické přeměny tuhých paliv je pyrolýza. Jedná 
se o chemický rozklad organických látek obsažených v palivu. Látky získané 
rozkladem paliva se přemění na topný olej nebo topný plyn. Při nízkoteplotním procesu 
se získává především metanol. Naopak z vysokoteplotní pyrolýze se získává dřevní 
koks s výhřevností až 28 MJ/kg 11 a s malým množství popela při jeho spálení. 
Množství oxidu uhličitého produkované při spalování biomasy je srovnatelný 
s množstvím vyprodukovaným fotosyntézou. 
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4.6. Dřevo 
 

Do poloviny 18. století bylo jediným využívaným palivem pro získávání tepelné energie 
dřevo. Dřevo je nejpoužívanější biomasou pro vytápění. V přírodě se volně vyskytuje 
a lidstvo s jeho spalováním má největší zkušenosti. I při dlouhodobém skladování 
neztrácí svou energetickou hodnotu. Dřevo je vhodné skladovat pod přístřeškem, aby 
obsahovalo co nejmenší vlhkost a tím dosáhneme vyšší výhřevností. Za dobře 
proschlé dřevo považujeme jako ukazatel relativní vlhkosti 10–20%. Při spalování 
vlhkých kusů dochází k nesprávnému zoxidování spalitelných složek a způsobuje 
dýmání paliva. Také dochází ke zanášení kouřových cest a můžeme tím i snížit 
životnost kotle.  

Doba sušení by měla být v rozmezí 18–24 měsíců. Rozřezáním a naštípáním dřeva 
na potřebnou délku do topeniště a jeho uložením do větraného přístřešku, můžeme 
zkrátit dobu na cca 12–15 měsíců. Můžeme urychlit vysychání dřeva i rozštípáním na 
čtvrtky a odloupáním z kůry. V současné době se využívá možnosti sušení na roštech 
s provětráváním. Dobře vysušené dřevo hoří bez kouře a tvoří méně popela.11 Doba 
hoření u tvrdých dřev je delší než u měkkých dřev. Výhřevnost paliva obecně pohybuje 
kolem 14,23 MJ/kg.7 

 

 

Obrázek 4-1 Zplyňovací kotel na dřevo17 
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4.7. Peletky 
 

V literatuře se můžeme setkat jak s pojmy pelety tak i peletky. Stále se jedná o jeden 
a ten samý obnovitelný zdroj energie. Byly vyvinuty již před 40 lety v USA, ale více se 
uplatnily až v 90. letech v Německu. Jsou to malé válcované tyčinky o průměru 6 – 8 
mm s délkou 20 – 30 mm, vzniklé lisováním dřevních odpadů. Přesnější proces výroby 
začíná sušením následuje mletí pak peletování (lisování), chlazení a skladování – 
balení - expedice.18 

Představitelé hlavních surovin jsou piliny, hobliny a obrusný prach. Výrobci musí dbát, 
aby suroviny byly v přírodním stavu tzn. bez ochranných nátěrů a syntetických pojiv. 
Pokud vložíme několik kusů do sklenice s vodou, tak okamžitě poznáme, zda se jedná 
o kvalitní výrobek. Jestli kusy klesnou ke dnu sklenice, tak mají dostatečnou hustotu 
přes 1000kg/m3 a jedná se o kvalitní výrobek. V opačném případě pelety budou plavat 
na hladině. Kvalitní pelety jsou hladké, pevné a mají nepoškozený povrch. Při 
spalování nevytváří kouř a nevypouští do ovzduší žádný zápach. Uvolňuje se jenom 
oxid uhličitý, vodní pára. Vzniká nepatrné množství popela asi 5 g při spalování 1 kg 
peletu.18 

Peletky jsou využívány pro malé topeniště do 25 kW, ale mohou být použity jako hlavní 
zdroj u nízkoenergetických domů. Provozní náklady jsou vyšší než u uhlí. Způsob 
přikládání peletek se liší, zda máme lokální topidlo nebo ústřední kotel. Pokud máme 
krb nebo kamna, tak peletky sypeme ručně. U ústředního nebo etážového vytápění je 
palivo dopravováno do spalovacího prostoru kotle pomocí šnekového podavače. 
Dnešní kotle mají automatický provoz, kdy i šnekový podavač pracuje dle plánovaného 
programu. Výhřevnost tohoto alternativního zdroje pohybuje kolem 18,5 MJ/kg.  

Na trhu existují i podestýlkové pelety jsou vyrobeny ze dřevěných pilin bez kůry. U 
chovatelů drobných hlodavců i koček jsou oblíbené díky své bezprašnosti a snadnou 

manipulací. Mají delší výdrž a výborně pohlcují 
nepříjemné pachy a nasávají okolní vlhkost. Při 
absorpcí vlhkosti se promění zpět na slisované 
piliny a může se vyhodit do komunálního odpadu.  

                                                                                                         

 

 

Obrázek 4-2 Pelety 19 
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Obrázek 4-3 Kotel na pelety 20 

   
 

4.8. Dřevěné brikety 
 

Patří mezi ekologicky obnovitelné zdroje. Vyrábějí se z nevyužitelných dřevních 
materiálů jako piliny, hobliny, štěpek nebo drcených dřevěných odpadu. Během 
procesu výroby přesněji při lisování jsou vystavěny vysokým teplotám, které zatavují 
jejich povrch a nejsou tam přidány pojiva pod tlakem. Proto nemůžou brikety nasávat 
tolik množství vlhkosti ze vzduchu. Na trhu se setkáme s briketami s otvory uprostřed. 
Výrobci tím zvýší tepelný výkon paliva, jelikož se zvětšila i plocha hoření briket. 
Vytápění s dřevěnými briketami přináší čistý provoz, málo popela, nedochází k prskání 
během hoření a doba hoření může dosahovat až 4 hodin. Jsou oblíbeny v letních 

obdobích, kdy jsou využívány při grilování nebo při pečení na 
ohni. Dá se s nimi samozřejmě topit v kotlích, kamnech a 
krbech. Dřevěné brikety mají výhřevnost 16,21 MJ/kg.7 

 

 

Obrázek 4-4 Dřevěné brikety 21 
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5. Kotel na kapalná paliva 

Tento typ kotle se uplatňuje příležitostně. A to v místech, kde nemáme k dispozici 
inženýrské sítě nebo také slouží pro mobilní obydlí. K topení využívají lehké topné 
oleje nebo naftu. Dlouhá léta se topilo naftou, ale se strmým nárůstem cen pohonných 
hmot jeho obliba prudce klesla. Kotle na naftu se finančně vyplatí v místech, kde se 
dopravuje toto palivo i pro jiné stroje např. polární stanice. Dnešním palivem jsou 
převážně lehké topné oleje (LTO). Z konstrukčního hlediska tyto kotle mají podobnou 
stavbu jako kotle na plyn, liší se typem hořáků. Vytápění topnými oleji vyžaduje 
instalaci plastových skladovacích nádrží propojených do soustav. Je nutné tyto nádrže 
umístit do samostatné místnosti a přibližně jednou ročně doplňovat palivo. Když 
budeme nakupovat topný olej v letním období, tak můžeme uspořit významnou 
finanční částku na provozních nákladech. Při nedodržení podmínek skladování hrozí 
nebezpečí výbuchu výparů nebo tu hrozí kontaminace spodních vod při úniku paliva. 
Jinak tyto kotle nabízí svým uživatelům možnost automatizace a regulace topení bez 
obsluhy. Lehké topné oleje mají vysokou výhřevnost a to až 41,45 MJ/kg.7 

V sousedních zemích, především v Rakousku a v Německu je přibližně 45% všech 
objektů vytápěno tzv. nízkosirnými ultralehkými topnými oleji a propanem nebo 
butanem. S velmi rychle rostoucími cenami ropy na světových trzích je však otázkou, 
jak dlouho bude tento způsob vytápění konkurenceschopný.  

 

6. Elektrokotel 

Tento typ vytápění představuje čistý, bezpečný, ekologicky nezávadný provoz 
s vysokou účinností až 99%. V praxi se setkáváme s využitelností elektrokotlů jako 
doplňkový zdroje vytápění. Je bez obslužný a snadno programovatelný, tak může 
pokrývat nedostatečný výkon alternativních zdrojů v mrazivých dnech. Elektrokotle 
také lákají uživatele na tichý provoz a malé rozměry. Kotle v rozpětí výkonu 4-60 kW 
jsou závěsné.2 Na rozdíl od ostatních typů kotlů tento zdroj tepla nevyžaduje komín a 
ani revizi kotlů, kromě revize elektrického zapojení.  

Než umístíme tento zdroj vytápění do bytů, rodinných domů a jiných menších objektů 
je nutné si zaměřit na pár detailů. Náklady na vytápění mohou být vyšší než u jiných 
zdrojů, proto vybrané objekty by měly vykazovat co nejnižší tepelné ztráty. Na provoz 
elektrokotle lze využít i nízkoenergetických tarifních služeb a tím si snížit náklady. Před 
uvedení do provozu elektrokotle je nutné si zažádat o povolení příslušných 
elektrorozvoden. Je-li kapacita rozvodné sítě v dané lokalitě dostatečná, tak se žádosti 
běžně vyhovuje. Elektrokotel vyžaduje samostatný elektrický obvod se silným jističem, 
protože jsou napojeny na trojfázové vedení s napětím 3x220 V nebo 3x 380 V.2 
K provozu elektrokotle je nutné mít v soustavě oběhové čerpadlo topné vody. Dnes je 
většina kotlů dodávána s namontovaným oběhovým čerpadlem a tlakovým spínačem. 
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U některých typů navíc najdeme i pojistný ventil a zabudovanou tlakovou expanzní 
nádobu.   

 

 

 

 

7. Tepelné čerpadlo 

Patří do skupiny alternativních zdrojů obnovitelných energii. Odnímají teplo z okolního 
prostředí vytápěného objektu a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Uvolněné teplo 
využívají pro vytápění a ohřev teplé vody. Je složen ze dvou částí venkovní a vnitřní 
jednotky. Na první pohled nerozeznáme vnitřní část od plynového kotle nebo ohřívače 
vody. Nevyžaduje žádné speciální požadavky na umístění a ani na velikost prostoru. 
Vnitřní část má za úkol převádět teplo do topného systému. Venkovní část odebírá 
teplo z nízkopotenciálního zvoleného zdroje, které mohou být země, voda nebo 
vzduch a činí asi 60-70 % výkonu tepelného čerpadla. Zbývající procenta jsou 
vykompenzována elektrickou energii.  

Základní myšlenku principu tepelného čerpadla vyslovil již v roce 1852 Lord Kelvin, ve 
své druhé termodynamické větě. Tvrdí, že teplo se šíří vždy ve směru od teplejší ke 
studenější části.23 Na tomto systému pracuje tepelné čerpadlo.  

První tepelné čerpadlo náhodou sestrojil americký vynálezce Robert C. Weber. Když 
prováděl pokus s nízkými teplotami. Údajně se omylem dotknul výstupního potrubí 
mrazícího stroje, a to jej popálilo. Dále prý dotyčný Robert C. Weber zkoušel 

Graf 6-1 Přehled prodeje zdrojů do 50 kW 22 
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propojovat pokusný mrazák s bojlerem a místo mrazení začal experimentovat 
s ohřívání vlastního domu. Následně zkusil čerpat teplo ze země pomocí zemních 
kolektorů. Výsledky ho příjemně překvapily a v následujícím roce prodal svůj starý 
kotel na uhlí.23 

Tepelné čerpadlo se svou činností nevylučuje do ovzduší žádné nečistoty. Je 
využitelné nejen v domácnosti, ale i v průmyslu nebo v zemědělství. Pořizovací cena 
se v posledních letech výrazně snížila. I přesto že pořizovací náklady v západních 
zemích jsou dvojnásobné ve srovnání s českým trhem. Při výběru tepelného čerpadla 
bychom neměly přehlédnout hodnoty topného faktoru COP – Coefficient of 
Performance. Je to bezrozměrné číslo, které definuje poměr vyrobeného tepla a 
spotřebované elektrické energie. Topný faktor COP má vypovídající hodnotu o 
účinnosti tepelného čerpadla. Čím je hodnota topného faktoru vyšší, tím je lepší 
tepelné čerpadlo, protože jeho provoz je levnější. Hodnota topného faktoru u velmi 
dobrých čerpadel může nabývat až k číslu 7 za předpokladu vyhovujících podmínek. 
Jinak se hodnota běžně pohybuje od 2,5 do 5.23 Topný faktor může měnit své hodnoty 
dle podmínek, v nichž je tepelné čerpadlo provozováno. Nedostatečný výkon 
tepelného čerpadla v chladném ročním období můžeme doplnit dalším zdrojem tepla 
např. elektrokotlem, plynovým kotlem atd. Zapojení tepelného čerpadla s dalším 
zdrojem tepla pro vytápění, nazýváme bivalentní provoz. V případě monovalentního 
provozu, musí tepelné čerpadlo pokrýt vytápění celého objektu samo jako jediný zdroj 
tepla. Nejchladnějších dnů v topné sezóně bývá zpravidla jen pár dnů. Proto tyto 
tepelná čerpadla bývají projektována předimenzovaně. Pořizovací ceny tepelných 
čerpadel jsou nadstandardně vyšší, a to rozměrem i hmotností.  

Každé tepelné čerpadlo má 4 základní pracovní části – výparník, kompresor, 
kondenzátor a expanzní ventil. V průběhu výkonu tepelného čerpadla dochází 
k odpařování, kompresi, kondenzaci a expanzi. Teplo z okolí je předáváno ve 
výparníku do teplonosné látky, která je kompresorem stlačena na vyšší pracovní tlak. 
Tím stoupne také jeho teplota. V kondenzátoru se teplota z teplonosné látky přenáší 
do vody, která slouží k vytápění nebo ohřevu teplé vody. Teplonosná látka dále 
přichází do expanzního ventilu, kde se roztahuje a je schopna opět přijímat teplo 
z okolí. Tento cyklus se neustále opakuje. Teplonosná látka mění své skupenství. Na 
straně kompresoru je v plynném stavu a na straně expanzního ventilu je v kapalné 
podobě.11 Teplonosnou látkou bývá nejčastěji voda. 
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7.1. Voda – Voda 
 

Voda, která je využívaná jako primární zdroj tepla může být spodní i povrchová. V 
případě tohoto systému dosáhneme nejvyššího topného faktoru, ale vhodných lokalit 
pro instalaci není mnoho.  Máme-li k dispozici studny s vydatnými prameny, tak 
disponujeme s nejefektivnějším zdrojem tepelné energie. Podzemní voda v hloubce 
10 m má poměrně stabilní teplotu, a to po celý rok cca 10-12 ˚C, tím se stává 
nejteplejším přírodním zdrojem. K tomuto typu tepelného čerpadla je nutné v blízkosti 
vytápěného objektu vyvrtat dvě studny. Jedna se nazývá sací a slouží jako zdroj tepla. 
Druhou, vsakovací studnou se nám ochlazovaná voda vrací zpět. Doporučená 
vzdálenost obou studní je minimálně 15 m. Dostatečně dlouhými čerpacími zkouškami 
bychom měli ověřit vydatnost pramene studny, aby stačila k dlouhodobému pokrytí 
tepelné ztráty budovy. Pro běžný rodinný dům je třeba vydatnost pramene alespoň 0,5 
l/s.23 

Geotermální vrty by měla provádět specializovaná společnost, aby ověřila kapacitu 
výkonu studní a vlastnosti vody. Ještě je nutné povolení k provozu od 
vodohospodářského orgánu. V případě, že se náš pozemek nenachází v oblasti 
ochranného pásma, tak nevznikají komplikace v rámci žádostí o povolení.  

  

 

 

Obrázek 7-1 TČ voda – voda 24 
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7.2. Země – Voda 
 

Při tomto systému čerpadla se odebírá teplo z půdy, které vyžaduje zemní práce 
v podobě dlouhého výkopu nebo hlubinných vrtů. I tady hraje velkou roli hloubka. 
Ideální je přibližně 1,5-2 m pod povrchem země, kde je v průběhu roku konstantní 
teplota. V této hloubce můžeme nalézt potrubí kanalizace nebo vodovodu. Vzájemné 
křížení potrubí se nedoporučuje. Pokud jiné řešení není k nálezu, tak je zapotřebí jak 
kanalizační, tak i vodovodní potrubí řádně tepelně zaizolovat kvůli nebezpečí 
zamrznutí. Kolektory k tomuto účelu jsou vyrobeny z plastu a obsahují nemrznoucí 
kapalinu. K vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem je třeba výkop 50 až 100 
metrů. Další možností získávání tepla jsou hloubkové půdní vrty, které mohou být 
hluboké až 150 m. Pro získání tepelného výkonu 1 kW je třeba přibližně 18 m hluboký 
vrt v závislosti na lokální podmínky. Při využití tohoto typu systému bývá čerpadlo 
v bivalentním provozu a je nutné ho umístit do budovy.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-2 TČ země – voda (kolektor) 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-3 TČ země – voda (vrty) 25 
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7.3. Vzduch – Voda 
 

Tento typ tepelného čerpadla má tu výhodu, že nevyžaduje žádné zemí a ani stavební 
práce. Vzduchu máme dostatek na volném prostranství. Instalace je rychlá a snadná, 
nevyžaduje vysokých finančních nákladů. Můžeme TČ prakticky umístit na jakoukoliv 
stavbu. Výkon čerpadla roste s teplotou venkovního vzduchu. Proto tento systém 
vyžaduje doplňkový zdroj tepla. Na trhu se můžeme setkat s tímto typem čerpadla, 
skládá se ze dvou částí nebo může být v kompaktním provedení. Celé může stát venku 
nebo uvnitř budovy. V případě děleného provedení, venkovní část nasává okolní 
vzduch a je zpravidla umístěn na jižní straně objektu nebo na střeše. Vnitřní část 
zajišťuje ohřátí teplé vody a topného systému. Rozmanitý trh nám také nabízí 
vzduchové tepelné čerpadlo, který vyžaduje umístění uvnitř budovy. Vzduch 
procházející tepelným čerpadlem což produkuje hluk, který může být obtěžující jak pro 
investora, tak i pro sousedy. Při vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky může hodnota 
akustického tlaku nabývat necelých 40 dB, které lze přirovnat k tikajícímu budíku.23 

 

 

Obrázek 7-4 TČ vzduch – voda 26 

 

7.4. Vzduch – Vzduch 
 

Tento sytém funguje na podobném principu jako vzduch/voda s tím rozdílem, že TČ 
využíváme pro větrání rodinných domů a menších objektů. Významně pomáhá snížit 
energetickou náročnost budovy. Přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného 
vzduchu je zajištěn ventilátory. Obnáší nízké pořizovací náklady a jednoduchou 
instalaci. Navíc v letním období se dá použít k chlazení budovy. Je složen z venkovní 
a vnitřní jednotky. Dnešní modely umí čistit vzduch ionizátorem nebo mají funkci 
odvlhčování vzduchu. Mínusem tohoto typu tepelného čerpadla je, že neumí ohřívat 
teplou užitkovou vodu.  
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8. Sluneční energie 

Teplota na povrchu Slunce je přibližně 6000 ˚C. Na každý 1 m2 území ČR dopadá 
v průměru okolo 1200 až 1350 kWh sluneční energie za rok. Pro využití slunečního 
záření jsou nejvhodnější lokality například Polabská nížina nebo jižní Morava. Ve 
zdejších klimatických podmínkách je doba slunečního svitu přibližně 1700 h za rok.11 

 

 

 

Obrázek 8-1 Mapa ČR -dopad slunečního záření 27 

 

Lidé využívají sluneční energii pasivně na provoz skleníku. Provoz je jednoduchý a 
není k tomu potřeba žádné speciální technologie. Aktivní způsob využívání sluneční 
energie není tak populární. Počáteční investice jsou relativně vysoké a doba 
návratností je dlouhá. Můžeme využít tuto energii pomocí slunečních kolektorů nebo 
fotovoltaických článků. Fotovoltaické články mají schopnost převádět dopadající 
světelnou energii přímo na elektřinu. Sluneční kolektory naopak pohlcují sluneční 
záření a přeměňují je na teplo. Optimální umístění této instalace je orientací na jih. 
Výrobci nabízejí otáčivý systém kolektorů, ale jsou extrémně drahé. Místo toho stačí 
nastavit kolektory pod úhlem 30˚ – 45˚.11 

Existují v zásadě dva typy kolektorů, deskové a koncentrační. Koncentrační kolektory 
umí efektivně využívat pouze přímé sluneční záření a jsou mnohem dražší než 
deskové, který jsou v praxi používány. Fungují na principu skleníkového efektu. 
Deskový kolektor je složen ze zaskleného rámu s dutým absorbérem tepla. Absorbér 
je vyroben z mědi, hliníku nebo z plastu. Sluneční záření projde krycím sklem a je 
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absorbováno do černé plochy. Díky speciálním vlastnostem skla je zamezeno 
zpětnému vyzařování. Kolektor je ze spodní strany izolován, aby se snížily tepelné 
ztráty. Teplonosnou látkou, která proudí v absorbéru může být vzduch nebo kapalina 
typu vody nebo nemrznoucí směsi. V letních období je nutné odebírat teplo získané 
v kolektorech, jinak by mohlo dojít k přehřátí kapaliny v kolektorovém okruhu. Teploty 
v kolektorech mohou mít až 100 ˚C v nejteplejších letních dnech. Během roku se jejich 
účinnost pohybuje od 80%.  

Množství dopadu slunečního záření je v průběhu roku nerovnoměrné, a proto je nutné 
do solární soustavy začlenit solární zásobník. Má za úkol vyrovnávat nerovnoměrnost 
mezi přísunem energii a jejím odběrem. I když v letním období je malá náročnost na 
vytápění objektů, proto se hlavně přísun sluneční energie zužitkuje na přihřívání vody 
v bazénu. Samozřejmě se také podílí na přípravu teplé užitkové vody, která odebírá 
teplo celoročně. Solární ohřev vody sníží náklady na vytápění až na třetinu.  

 

 
Obrázek 8-2 Schéma ohřevu bazénu slunečními kolektory 28 
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9. Větrná energie 

 

Využití větrné energie na území ČR má dlouhou tradici.  V druhé polovině 19. století 
zde bylo v provozu téměř 900 větrných mlýnů, které sloužily hlavně k mletí obilí. 
Nevýhodou této energie je její závislost na dostatečném proudění vzduchu. Pořizovací 
cena je vysoká a při účinnosti využití kolem 30%.  

Síly větru v nížinách nedosahují patřičné úrovně. Vhodnými místy pro výstavbu 
větrných elektráren se nachází v horském oblasti obzvláště Krušné hory nebo 
Jeseníky. Hrozí nebezpečí, že mohou namrznout listy rotorů a narušit chod elektrárny, 
dokonce ji vyřadit z provozu. Kritikům vadí jejich hluk nebo představující nebezpečí pro 
ptáky a netopýry. Rozvoj větrné energetiky se zpomalil od roku 2008 se začátkem 
finanční krize. I dnes výstavba větrných elektráren čelí nemalým útokům odpůrců ze 
sféry veřejnosti, úředníků i politiků. Ve světové energetice však zažívá velký 
rozmach.29 
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10. Závěr 

Na závěr bych chtěla dodat, že každý tepelný zdroj má své výhody a nevýhody. I když 
dnešní doba nabízí nové špičkové technologie, tak stále tradiční zdroje vytápění mají 
své využití. Vědci stále zvyšují efektivitu dnes používaných tepelných zdrojů a neustále 
hledají náhradu za neobnovitelné zdroje.  

Výběr konkrétního typu zdroje závisí na lokalitě stavby a na finančních možnostech 
investora. V současné době se solární kolektory používají jako doplňkový zdroj pro 
ohřev teplé užitkové vody a ohřev vody bazénu. V poslední době je trendem použití 
tepelných čerpadel různého typu převážně u rodinných domů. Náklady na pořízení 
tepelných čerpadel jsou vyšší než kotle na fosilní paliva, přičemž návratnost investice 
je delší a zároveň poskytují uživatelům jednoduchou obsluhu a komfort.  

Legislativně je použití fosilních zdrojů tepla omezováno a v rámci různých dotací mají 
domácnosti možnost vyměnit starý kotel za nový, který splňuje nižší hodnoty oxidu 
uhličitého vypouštěného do ovzduší.   
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