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ANOTACE 

Tato bakalářská práce na téma „Vytápění bytového domu“, je rozdělena na textovou a 

projektovou část. Textová část popisuje a porovnává druhy vytápění, z hlediska použitého 

paliva emisí a obsluhy.    Dále jsou zvoleny systémy pro řešený bytový dům, u kterých je 

provedena analýza emisí a ekonomiky provozu. Textová část také porovnává systémy 

vzhledem k době návratnosti a počáteční investici.  Projektová část zahrnuje výpočty 

tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění a ohřev TV. Součástí projektu je také 

výkresová dokumentace podlahového vytápění včetně návrhu dimenzí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Druhy vytápění, emise, CO2, bytový dům, porovnání systémů, podlahové vytápění, 

tepelné ztráty, doba návratnosti, ekologické řešení. 

 

ANOTATION 

This bachelor's thesis on the topic "Design of heating system of a apartment block" is 

divided into text and project part. The text part describes and compares the types of 

heating, in terms of fuel used emissions and operation. Furthermore, systems for the 

designed apartment building are selected, for which an analysis of emissions and 

operating economics is performed. The text also compares the systems with respect to 

payback time and initial investment. The project part includes calculations of heat losses 

and heat demand for heating and DHW heating. The project also includes drawing 

documentation for underfloor heating, including the design of dimensions. 
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1. Úvod 

Úlohou vytápění je zajištění tepelné pohody v interiéru, což souvisí s nutností pokrytí 

tepelných ztrát vytápěného objektu. České domácnosti spotřebovávají přibližně 2/3 

veškerých energií na topení (1). Vzhledem k současně stále se zpřísňujícím požadavkům 

pro regulaci emisí a snížení energetické náročnosti budov je důležité nepodcenit návrh 

topného systému. Díky moderním materiálům je možné dosáhnout příznivých hodnot 

tepelných ztrát, tím snížit náklady na vytápění. Při návrhu zdroje tepla se zabýváme 

provozní cenou a návratností investice při uvažované životnosti systému, avšak 

uvažujeme i ekologickou zátěž. 

Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s jednotlivými druhy vytápění a porovnat 

jejich ekologickou a ekonomickou výhodnost. V závěru bude vybrán vhodný systém pro 

daný bytový dům. 

Cílem praktické části je projektová dokumentace s výpočty dimenzí. 

 

2. Druhy vytápění 

2.1. Typy paliv 

2.1.1. Fosilní paliva 

Fosilní paliva nazývající se také kaustobiolity, jsou přeměnnými organickými 

substancemi v zemské kůře a na jejím povrchu. Jedná se původně o biomasu, aby se 

biomasa přeměnila na fosilní palivo, musí projít procesem zuhelnění či ropotvorby. Oba 

procesy zahrnují rozklad složitých molekul na jednodušší molekuly 

(monomery), následně probíhá syntéza monomerů na složité velkomolekulární organické 

látky, které jsou bohaté na uhlík a vodík. Při procesu přeměny jsou důležité geologické 

faktory zemské kůry. Procesy uhelnění, spojené převážně s nekromasou1 vyšších rostlin, 

se projevují rašeliněním (probíhajícím na povrchu) a prouhelňováním (v kůře) (2 stránky 

9,10). Zásoby těchto paliv jsou omezené, z tohoto důvodu jsou označována jako 

neobnovitelná.  

V současnosti je snaha od užívání fosilních paliv ustupovat a nahrazovat obnovitelnými 

zdroji. Důvody jsou ekologické (snižování produkce SO2, oxidů dusíku (NOx)
2, polétavého 

prachu a dalších nebezpečných škodlivin), ekonomické (náročnost na dopravu, se 

snižujícími se zásobami roste cena). (3)

 
1 Nekromasa – (mrtvá biomasa) Hmotnost mrtvých organismů vyjádřená obvykle na jednotku zemského 

povrchu nebo objemu vody. (47) 

 
2  U kotlů větších výkonů je směs NOx tvořena přibližně 95 % NO a 5 % NO2. (48) 
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2.1.2. Obnovitelná paliva 

Paliva, která se přirozeně obnovují v lidském časovém měřítku, jsou také ekologicky 

šetrná k životnímu prostředí. Mezi obnovitelná paliva řadíme biomasu, bioplyn a 

bioetanol. 

 

Definice obnovitelných paliv dle českého zákona 

Podle českého zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí je: „Obnovitelné přírodní 

zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, 

a to samy, nebo za přispění člověka.“ (4) 

Podle českého zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie: 

„obnovitelnými zdroji [se rozumí] obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž 

jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 

půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového 

plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.“ (5) 

 

2.1.3. Dělení paliv dle skupenství 

• Tuhá paliva  

Mezi tuhá paliva se řadí především uhlí a biomasa, ale můžeme se setkat i s jinými 

druhy paliv jako jsou například zemědělské, komunální či průmyslové odpady.  

 

• Kapalná paliva 

Vyrábějí se z ropy, destilací ropy se získávají různé frakce, různého bodu varu od 

60 do 150 °C v energetice se používají topné oleje (TO) ultralehké (ELTO), lehké 

(LTO), těžké (TTO). Těžké se jsou označovány jako mazut. U menších kotlů lze 

použít topnou naftu. 

 

• Plynná paliva 

Plynná paliva obsahují převážně hořlavé složky – oxid uhelnatý, vodík a plynné 

uhlovodíky. Tato paliva mohou být přírodního původu, uměle vyrobená či 

odpadním produktem určitých technologických procesů. 

 

(6) 

  



10 

 

2.1.4. Tabulkový přehled paliv 

Obnovitelná Neobnovitelná (fosilní) (7 str. 64) 

• Pevná biomasa 

o Dřevěné pelety 
o Rostlinné pelety 
o Dřevěné brikety 
o Kusové dřevo 
o Dřevěné štěpky 
o Obilí, kukuřice 
o Sláma 

 

• Bioplyn  
Je produkován v bioplynových 

stanicích (BPS3). Hlavní složkou 

je metan. 

 

o BPS instalované na ČOV 

o BPS zemědělské, které využívají 

kukuřičnou siláž, travní senáž 

nebo zemědělské zbytky. 
 

• Kapalná biopaliva 

o Bioetanol – vyrobený 

alkoholovým kvašením biomasy 

(8) 
 

 

Skupenství 

paliva 
Přírodní Umělá 

Tuhá Rašelina 

Lignit 

Hnědé uhlí 

Černé uhlí 

Antracit 

 

Koks 

Polokoks 

Brikety 

Uhelný prach 

Kapalná Ropa Nafta 

Benzín 

Petrolej 

Topné oleje 

Dehtové oleje 

Plynná Zemní plyn Svítiplyn 

Karbonizovaný plyn 

Propan-butan 

Generátorový plyn 

 

2.2. Kotle na tuhá paliva 

Kotle na tuhá paliva spalují látky v pevném skupenství, nejčastěji uhlí, dřevo nebo 

biomasu. Používají se stovky let, protože jejich použití není podmíněno inženýrskými 

sítěmi. V dnešní době je u těchto kotlů vyžadována vysoká účinnost a nízká produkce 

emisí. Moderní technologie umožnily tyto kotle automatizovat a tím zvýšit uživatelský 

komfort. Obecně ale platí, že provoz není tak čistý a komfortní jako u jiných systémů. 

Prodeje i používání kotlů na tuhá paliva se řídí Zákonem o ochraně ovzduší, který od 

roků 2014, 2018 a 2022 zakazuje prodeje a použití nejméně technologicky vyspělých 

 
3 BPS – Bio plynová stanice 
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zařízení. Technologickou vyspělost udávají emisní třídy dle ČSN EN 303-5 na stupnici 1 

(nejhorší) až po 5 (nejlepší). (9) 

Při výběru kotle na tuhá paliva máme dnes velké možnosti, je důležité zaměřit se na 

výkon, účinnost a také pořizovací cenu. Vhodné je také porovnat komfort obsluhy 

jednotlivých kotlů, tento parametr je závislý na intervalech přikládání a vynášení popela. 

S komfortem souvisí i náročnost přípravy paliva, velikost skladovacích prostor a prašnost 

při manipulaci s palivem. (10) 

Topný systém s koltem na tuhá paliva je vhodné doplnit akumulační nádrží. 

 

2.2.1. Prohořívací kotel 

Jedná se o litinový kotel, který se řadí mezi nejlevnější a nejrozšířenější (k roku 2017 

(11)). Spaliny prostupují celou vrstvou paliva, které postupně prohořívá celé (od spodu 

nahoru). Regulace výkonu se zajišťuje výškou paliva, částečně lze regulovat 

termostatickým regulátorem tahu (ovládání přívodu vzduchu). Tyto kotle jsou 

neekologické, jelikož při přiložení se oheň částečně zadusí a vznikají emise v podobě 

hustého kouře. Provoz je neekonomický díky špatné regulaci a nižší účinnosti. Jedná se 

o nejjednodušší a nejstarší konstrukci kotlů, které byly původně konstruovány na 

spalování koksu, vhodná jsou jen pro paliva s nízkým obsahem prchavých látek tedy koks 

a černé uhlí. Lze také spalovat velké kusové dřevo, jelikož uvolňuje prchavé látky 

postupně díky tomu že dlouho nahořívá. 

 Není možné spalovat hnědé uhlí, rychle nahořívá a uvolňuje intenzivně prchavé látky, 

které nestačí v kotli vyhořet. Nízká cena tohoto typu kotle je vykoupena nízkou účinností 

ta se pohybuje na hranici okolo 50–60 %. Při spalování černého uhlí a kusového dřeva 

dosahují maximální emisní třídy 2, tedy podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

se tyto kotle aktuálně nesmějí prodávat a po roce 2022 bude jejich provoz zakázán. 

(10) (12) (13) (14 str. 59) 

PROHOŘÍVACÍ KOTEL 

 

Palivo 

koks, černé uhlí, dřevo 

 

Účinnost 

50-60 % 

 

Emise prachu 

50-300 Kg/rok 

 

Interval přikládání 

2-8 h 

Obr. 1 funkční schéma prohořívacího kotle (12) 
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2.2.2. Odhořívací kotel 

Odhořívací ocelový kotel konstrukčně neumožňuje prostup spalin a spalovacího vzduchu 

celou vrstvou paliva, ale pouze její menší částí. Palivo odhořívá ve spodní části násypky, 

spaliny jsou odváděny do výměníku mimo palivový zásobník. Povrchová hořlavina se 

uvolňuje postupně ve spodní části zásobníku, spalování tak probíhá kvalitněji a 

rovnoměrněji (ve srovnání s prohořívacím kotlem). Plamen ze spalovací komory směřuje 

do zadní části kotle. Díky plynulejšímu spalování lze dosáhnout lepší regulace výkonu, 

která probíhá pomocí termostatického regulátoru tahu (ovládání klapky přívodu 

spalovacího vzduchu). Aktuálně patří do kategorie nejlevnějších kotlů s vyššími nároky 

na obsluhu. 

Již zmiňované postupné odhořívání umožňuje spalovat hnědé uhlí, drobnější dřevo, 

dřevní brikety, štěpky a dřevní odpad. Účinnost se pohybuje okolo 55-75 %. Starší 

konstrukce kotlů dosahovali maximálně 2. emisní třídy, po technických úpravách některé 

kotle dosáhly při certifikaci 3. a 4. emisní třídy, tedy mohou být prodávány i po 1.9.2022. 

(10) (12) (14 stránky 59,60) 

 

 

2.2.3. Zplyňovací kotel 

Nejpokročilejší kotel pro spalování kusového dřeva a dřevěných briket, menší část 

zplyňovacích kotlů umožňuje spalovat také uhlí (kostka). Konstrukčně se jedná o 

odhořívací kotel s ručním přikládáním, vyšší účinnosti je dosaženo díky vestavěnému 

ventilátoru, regulujícímu přísun spalovacího vzduchu.   

Díky přidanému ventilátoru pro přívod spalovacího vzduchu, je částečně eliminován vliv 

komínového tahu na kvalitu spalování. Regulátor kotle, dokáže přesněji regulovat průběh 

spalování a výkon kotle.  

ODHOŘÍVACÍ KOTEL 

 

Palivo 

dřevo, hnědé uhlí 

 

Účinnost 

55-75 % 

 

Emise prachu 

30-180 Kg/rok 

 

Interval přikládání 

2-8 h 

Obr. 2 funkční schéma odhořívacího kotle (12) 
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Spalovací komora těchto kotlů je vytvořena z žárobetonových tvarovek, což napomáhá 

kvalitnímu vyhoření prchavé hořlaviny. Zplyňování (uvolňování prchavé hořlaviny) 

probíhá u jakéhokoliv spalování paliva! U klasických kotlů, není toto uvolňování 

řízené, dochází k němu ve větším či menším množství živelně, část prchavé hořlaviny 

může v jistých fázích hoření prchat komínem ven bez využití. Zplyňovací kotle dokážou 

díky řízenému přisunu spalovacího vzduchu řídit množství uvolňované prchavé hořlaviny 

a zajistit její dokonalé vyhoření. Jako kotle Zplyňovací by měly být označovány pouze 

ty, které obsahují ventilátor. Tyto kotle běžně dosahují 3. emisní třídy, tudíž není problém 

s jejich provozem ani po roce 2022. 

(10) (12) (14 str. 60) 

 

2.2.4. Automatický kotel 

Nejkomfortnější a nejekologičtější druh spalovacího kotle. Nevýhodou je vyšší 

pořizovací cena a složitější technické řešení, Zásobník paliva je umístěn mimo těleso 

kotle, palivo je dávkováno automaticky pomocí šnekového podavače. Do hořáku je 

přiváděno pouze potřebné množství paliva, dochází k dokonalému spalování, což 

pozitivně ovlivňuje účinnost, emise a životnost. Hoření je podporováno řízeným 

přívodem spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru. 

Přikládání paliva je závislé na objemu zásobníku, spotřebě tepla a výhřevnosti paliva. 

Základní zásobníky, které jsou součástí kotle, vyžadují doplňování v intervalu 1-10 dní. 

Je možné instalovat externí zásobníky paliva, palivo se pak doplňuje v řádech měsíců, 

popřípadě jednou za sezónu. Vynášení popela je závislé na obsahu popeloviny v palivu, 

v případě pelet (obsah popeloviny do 0,5 %) cca 1 měsíc. V případě spalování uhlí (obsah 

popeloviny okolo 10 %) je interval max 1 týden. Je možné doplnit kotel o systém 

automatického odpopelnění a tím maximalizovat komfort obsluhy. 

ZPLYŇOVACÍ KOTEL 

 

Palivo 

dřevo, hnědé uhlí 

 

Účinnost 

60-85 % 

 

Emise prachu 

2-15 Kg/rok 

 

Interval přikládání 

2-6 h 

Obr. 3 funkční schéma zplyňovacího kotle (12) 
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Automatické kotle jsou určeny pro spalování paliva do velikosti 3 cm, tedy uhlí zrnitosti 

2 a 3 a pelet. Konstrukce kotle může být upravena jen na určitý druh paliva, druhy paliv 

pro daný kotel vždy udává výrobce. Při účinnosti 75–90 % dosahují tyto kotle běžně 

emisní třídy 3 a 4, při spalování pelet mohou dosahovat emisní třídy 5. 

(10) (12) (14 str. 60) 

 

2.3. Kotle na olej 

Kotle tohoto typu spalují lehké nebo těžké topné oleje. Jejich velkou výhodou je použití 

i v místech, kde není dostupná plynová přípojka. Topný olej lze snadno skladovat, což 

umožňuje pohodlné předzásobení a kontinuální provoz. Olej je spalován ve spalovací 

komoře, vyprodukované spaliny ohřívají topnou vodu. 

Velkou výhodou je již zmíněná nezávislost na veřejné dodávce plynu. Kotle dokáží 

pracovat plně automatizovaně, výkon kotle se dá dobře regulovat. Oleje jsou považovány 

za energeticky ušlechtilé palivo, jejich spalování v moderních kondenzačních kotlích, je 

ekologicky šetrnější v porovnání s uhlím či biomasou. (15) Nevýhodou může být 

zvyšující se cena, dražší doprava, menší množství distributorů topných olejů v české 

republice. Těžba olejů a jejich zpracování může být zdrojem enviromentálních problémů. 

 

2.3.1. Topné oleje 

V minulosti byly topné oleje hojně využívány, jejich produkce tvořila téměř 50 % ze 

zpracování ropy. Za snížení poptávky mohla převážně postupná plynofikace, dnes tvoří 

topný olej jen malou část produkce. Spotřeba topných olejů v ČR rapidně klesá.  

Oleje vhodné pro spalování dělíme na lehké topné oleje (LTO) což je de facto topná nafta, 

její využívání je ekologičtější oproti ostatním olejům. V ČR je od roku 1993 zavedena 

externí zásobník 

paliva 

AUTOMATICKÝ KOTEL 

 

Palivo 

pelety, hnědé a černé uhlí 

 

Účinnost 

75-90 % 

 

Emise prachu 

0,5-10 Kg/rok 

 

Interval přikládání 

24-120 h 

Obr. 4  funkční schéma automatického kotle (12) 
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povinnost barvení a značkování TO lehkých a ultralehkých, výsledný produkt je zbarven 

do červena. Toto opatření má zabránit zneužití topných olejů pro pohony motorů.  

Těžké topné oleje (TTO) jsou také ropným produktem, ve srovnání s (LTO) mají nižší 

čistotu, mohou být vyráběny regenerací různých odpadních olejů. (16) 

Důležité je si uvědomit že nelze v jednom kotli spalovat více druhů olejů, kvůli 

rozdílné konstrukci hořáků. 

 

2.3.2. Teplovodní kotle na olej 

Do této sekce zařazuji klasické teplovodní kotle s olejovým hořákem. Při spalování paliva 

je část energie nevyužita a vypuštěna komínem mimo objekt. Účinnost je od cca 85–90 

%. Na trhu se dají sehnat kotle již s instalovaným hořákem, popřípadě se prodává zvlášť 

kotel a zvlášť hořák. (17) 

 

 

2.3.3. Kondenzační olejové kotle 

Olejové kondenzační kotle využívají nejmodernější topnou technologií, dosahují 

účinnosti až 98 %-V případě kondenzačního kotle je využito i teplo, které normálně 

odchází komínem. Kondenzační kotle odebírají teplo obsažení ve spalinách a přeměňují 

jej na výhřevné teplo. Kotel je vybaven výměníkem tepla, který spaliny před odvodem do 

komína ochladí, vodní pára v nich kondenzuje a předá vázané teplo, které se přenáší do 

topného systému. Tento princip snižuje náklady na vytápění a emise CO2. 

Tento typ kotle lze považovat za ekologicky šetrný, co se týče lokální produkce CO2. 

Z komplexního hlediska je zde i ekologická zátěž při těžbě a při zpracování ropných 

produktů, dále pak transport a distribuce ke spotřebiteli. Nové kondenzační kotle dokáží 

spalovat topné oleje s podílem biooleje. Tyto kotle jsou komfortem obsluhy podobné 

plynovým kotlům.  

(18) 

 

Obr. 6 Teplovodní kotel UNICAL Modal (17) Obr. 5 Univerzální olejový hořák Kroll (17) 
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2.4. Plynové kotle 

Plynové kotle nabízejí nejvyšší možný komfort obsluhy, moderní kotle mají nízké emise 

a vysokou účinnost. Hodí se do každého typu domů, ať už to jsou starší domy, novostavby 

nebo rozsáhlé průmyslové komplexy. V ČR jsou tyto kotle hojně používány. (19)  

Dne 1.1.2020 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 216/2019 upravující vyhlášku 

č.415/2012 omezující emise vzniklé při spalování plynných paliv. Konkrétně pro plynové 

kotle na zemní plyn se snížili požadované limity na polovinu tedy na 50mg/m3 pro CO a 

100mg/m3 pro NOx. Emisní limity jsou i nadále přepočteny na suchý plyn, normální 

podmínky a referenční obsah kyslíku 3 %. (20) 

Pro výrobce klasických kotlů může být velmi těžké dodržet požadované limity, z tohoto 

důvodu jsou tyto kotle na ústupu, nahrazují je především kotle kondenzační. 

 

2.4.1. Klasické plynové kotle 

Kotle s nejnižší účinností cca do 86 %, při spalování není plně využit potenciál paliva. 

Kotle jsou navrženy pro provoz se suchými spalinami4. Teplota přívodní vody je omezena 

na 60 °C, proto je do systému nutné nainstalovat zařízení pro regulaci teploty (zpátečky). 

Toto opatření je důležité pro zamezení nízkoteplotní koroze. Spaliny dosahují teploty 

120–180 °C, obsahují vyšší množství NOx5 a CO (oproti ostatním druhům plynových 

kotlů). (21)  

Díky suchým spalinám lze tento kotel instalovat do běžných komínů, naproti tomu 

kondenzační kotel pracující s mokrými spalinami musí být napojen na komín 

 
4 Spaliny, jejichž teplota je vyšší než teplota rosného bodu. (49) 
5 NOx – souhrnné označení pro oxidy dusíku 

Hořák 

Integrovaný 

výměník tepla 

Topná plocha 

Obr. 7 Schéma kondenzačního olejového kotle Veissmann (18) 
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vyvložkovaný (nerezové či plastové potrubí). U rodinného domu není většinou žádný 

problém, ten může nastat při výměně kotle v bytovém domě se společným komínem. (22) 

 

2.4.2. Nízkoteplotní plynové kotle  

Tento druh kotle je navržen také na práci se suchými spalinami, přesto dokáže pracovat 

s nižšími teplotami vratné vody cca 35–40 °C. Za jistých podmínek může docházet ke 

kondenzaci, proto je teplosměnná plocha vyrobena z nekorodujícího materiálu. Teplota 

spalin se pohybuje v rozsahu 90-140 °C. Připojení kotle do topně soustavy může být 

provedeno přímo bez směšovacích armatur. Průměrná účinnost cca 93 %. (21) 

 

2.4.3. Kondenzační plynové kotle 

Kotle speciálně navržené pro kondenzační provoz, v kotli dochází ke kondenzaci vlhkosti 

z vodní páry obsažené ve spalinách. Využívají spalinové teplo, které by jinak odešlo 

komínem ven. Při snížení teploty spalin pod rosný bod (bod kondenzace) se uvolní 

skupenské teplo kondenzace vodní páry. Ochlazená vytápěcí voda, která se vrací 

(zpátečka) je při vstupu do kotle předehřívána teplotou spalin, čímž je ochladí. Při teplotě 

vratné vody do 55 °C pracuje kotel v kondenzačním režimu, nejnižší teplota vratné vody 

není omezena. 

Vzhledem ke kondenzačnímu režimu musí být teplosměnná plocha kotle vyrobena 

z antikorozního materiálu, odolnost proti vlhkosti musí vykazovat i komín. Teplota spalin 

se pohybuje v rozmezí 40-90 °C. Účinnost6 těchto kotlů počítaná z tzv. spalovacího tepla 

dosahuje až 98 %, díky využití kondenzačního tepla se snižuje spotřeba plynu. Vzniklý 

kondenzát musí být odváděn.  

Teplota spalin je nízká, nestačí pro vytvoření dostatečného tahu v komíně, proto jsou 

kotle vybaveny ventilátorem. (21) (23) (24) 

 
6 Některé zdroje uvádí účinnost přesahující 100 % konkrétně pro kondenzační kotle až 109 %, tato hodnota 

je vypočtena z výhřevnosti paliva. 

Obr. 8 Zjednodušené schéma kondenzačního plynového kotle (50) 
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2.5. Elektrokotle 

Mezi hlavní výhody elektro kotle patří jednoduchost obsluhy, velmi čistý bezúdržbový 

provoz bez potřeby skladovat paliva a odvádět spaliny. Tento typ kotle neprodukuje 

žádné lokální emise. Jediným problémem tohoto kotle je cena elektřiny. 

Vzhledem k ceně se elektrokotel hodí převážně do nízkoenergetických staveb, vhodný je 

také pro nárazové topení rekreačních objektů, popřípadě na přitápění v kombinaci s jiným 

zdrojem tepla. Naopak se nehodí pro velké domy a objekty s vysokými tepelnými 

ztrátami, dotovat velké tepelné úniky elektrokotlem by bylo finančně nevýhodné. (25) 

 

2.6. Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla využívají energii prostředí (vzduch, voda, země). Dokáží uspořit až 

70 % nákladů na vytápění, záleží však na typu čerpadla a podmínkách provozu.  Řadí se 

mezi ekologické způsoby vytápění, s produkcí nulových lokálních emisí. Pro tyto zdroje 

tepla je typická vyšší pořizovací cena, komfortem obsluhy se vyrovnají elektrokotlům. 

 

2.6.1. Jak funguje tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo funguje na principu aplikace dvou velmi důležitých přírodních jevů. 

a) Změna teploty při přeměně skupenství. Teplota varu vody je závislá na tlaku, při 

normálním atmosférickém tlaku (101,325 kPa) voda vře při 100 °C. Teplota varu 

na vrcholu Everestu je cca 80 °C. Z těchto poznatků vyplívá, že umíme regulovat teplotu 

varu7 a kondenzace8 (zkapalňování) látek pomocí změny tlaku. Tedy při vyšším tlaku 

roste teplota varu a naopak, při klesajícím tlaku klesá.

 

Jako názorná ukázka poslouží 

injekční stříkačka naplněná 

vodou cca 65–70 °C. 

Za normálního tlaku tato voda 

nevaří (Obr. 9). Konec injekční 

stříkačky utěsníme a pístem 

vytvoříme podtlak. Díky 

poklesu tlaku se na stěnách 

objevují bublinky a voda začíná 

do pár sekund vřít (Obr.10), 

ačkoli je její teplota menší jak 

100°C. 

(26) 

 

 
7 Teplotou varu myslíme přechod z kapalného skupenství do plynného  
8 Kondenzací myslíme přechod z plynu do kapalného stavu 

Obr. 9 voda před změnou tlaku Obr. 10 vroucí voda, nízký tlak 
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b) Chování látek při změně skupenství. Pro všechny látky platí, že kapalný stav je 

energeticky vyšší než pevný a plynný stav je vyšší než kapalný. Z uvedeného vyplývá 

další důležitý poznatek, tedy pokud látka přechází z kapalného skupenství do plynného 

musíme jí dodat energii. V praxi se setkáme s pojmy kondenzační teplo (teplo, které 

přijme kapalina při přeměně na plyn) a výparné teplo (teplo, které předá látka při 

přechodu z plynného skupenství do kapalného). 

 

 

Tepelné čerpadlo je cyklicky pracující tepelný stroj, proces probíhá v uzavřeném 

okruhu a periodicky se opakuje. 

Tepelné čerpadlo využívá teplosměnné médium9 (dále jen médium), které zajišťuje 

přenos energie z prostředí do topné vody. V první fázi je médium přivedeno v kapalném 

stavu (podchlazené) do výparníku, ve kterém je snížen tlak (pomocí expanzního ventilu). 

Pokles tlaku způsobí, že teplota vypařování média klesne pod teplotu zdroje tepelné 

energie, médium se vypařuje a akumuluje v sobě teplo z okolí. V druhé fázi je médium 

nesoucí tepelnou energii nasáto kompresorem a stlačeno na vysoký tlak, dojde tak ke 

zvýšení jeho teploty. Ve třetí fázi je 

získaná tepelná energie předána do 

topné vody prostřednictvím 

kondenzátoru (výměníku). Médium 

zkondenzuje, tedy předá energii a 

zkapalní (kondenzace média vzroste 

nad teplotu topné vody, díky 

zvýšenému tlaku).  Poslední čtvrtá 

fáze zahrnuje přepuštění média 

expanzním ventilem do výparníku, tím 

se podchladí a sníží tlak, poté je  

schopno odebírat tepelnou energii 

vnějšího prostředí (viz. První fáze). 

(27) (28) 

 

2.6.2. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Tento druh tepelných čerpadel využívá energii získanou z venkovního vzduchu. Teplo je 

odebíráno pomocí venkovní jednotky (výparníku), přes kterou proudí vzduch. Získané 

teplo je předáváno topné vodě. Venkovní teplota ovlivňuje účinnost, dnešní tepelná 

čerpadla dokáží efektivně pracovat až do -15 °C. Při nižších teplotách, spíná přídavný 

elektrokotel, který pomáhá dosáhnout požadované teploty otopné vody.    

(29) (30)

 
9 Teplosměnné médium, někdy také chladivo, má schopnost odpařovat se při velmi nízkých teplotách 

Obr. 11 Zjednodušené schéma, 

princip tepelného čerpadla (28) 
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Výhody 

• Rychlost a jednoduchost instalace 

• Lze instalovat i na malém pozemku 

• Nižší investiční náklady v porovnání 

se systémem země/voda 

 

• Nízké provozní náklady, v porovnání 

s elektrokotlem 

  Nevýhody 

• cca. o 30% vyšší náklady 

v porovnání s tepelným čerpadlem 

země/voda či voda/voda 

 

• Hluk venkovní jednotky 

• Snížení výkonu a teploty otopné 

vody, při nízkých venkovních 

teplotách. 

 

 

2.6.3. Tepelné čerpadlo země-voda 

V zemi je uložené velké množství energie, tento druh tepelných čerpadel tuto tepelnou 

energii odebírá ze zeminy pomocí zemního kolektoru, ve kterém proudí nemrznoucí 

kapalina. 

Kolektor je umístěn dostatečně hluboko v nezámrzné hloubce, díky tomu je zdroj energie 

stabilní a účinnost není ovlivněna teplotou venkovního vzduchu. Kolektory jsou 

nejčastěji plastové, popřípadě měděné. Vsakováním dešťové vody do kolektoru, je možné 

zvýšit účinnost.  

Existují dva typy kolektorů, plošný či 

hloubkový. 

Plošný kolektor (obr.14) odebírá energii 

ze země „pod sebou" přibližně 2 % 

energie. Zbývajících 98 % odebere z 

vrstvy zeminy „nad sebou", kde je 

akumulovaná solární energie ze slunce. 

Plošný kolektor je tak v podstatě 

rozměrný sluneční kolektor, doplněný o 

obrovský „hliněný" akumulátor tepla s 

ročním cyklem nabíjení a vybíjení. (31) 

Objekt musí disponovat dostatečně 

velkým pozemkem pro jeho umístění. 

Obr. 12 tepelné čerpadlo vzduch/voda (51) 
Obr. 13 venkovní a vnitřní jednotka (52) 

Obr. 14 tepelné čerpadlo země/voda, plošný zemni 

kolektor (53) 
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Hloubkový kolektor (obr.16) v případě že není k dispozici dostatečně velký pozemek, 

je možné umístit kolektor do hloubkového vrtu (cca. 80–250 m), ten může být proveden 

i pod základovou deskou. Při instalaci hloubkového vrtu získáme stabilní výkon a vysoký 

topný faktor, je však nutné počítat s mnohem vyšší investicí. 

(31)  

 

 

Výhody 

• O 30% nižší spotřeba elektrické 

energie, v porovnání se systémem 

vzduch/voda 

 

• Bezhlučný provoz 

 

• Dlouhá životnost čerpadla i 

kolektoru

 

Nevýhody 

• Objekt musí mít dostatečně 

velký pozemek pro umístění 

zemního kolektoru, popřípadě 

vhodné podloží pro vrt. 

 

• Rozmístění dodatečných staveb 

(bazén, garáž) je nutné znát 

předem. Kolektor do nich nesmí 

zasahovat 

 

• Náročnější instalace. 

 

• V případě hloubkového vrtu 

(znatelně vyšší cena ve srovnání 

se systémem vzduch/voda) 

 

Obr. 15 příklady pokládky plošného zemního kolektoru (54) 

Obr. 16 tepelné čerpadlo země/voda, 

hloubkový zemní kolektor (55) 
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2.6.4. Tepelné čerpadlo voda-voda 

Tato čerpadla odebírají energii ze spodní či geotermální vody. Voda je čerpána ze studny 

do výměníku tepelného čerpadla, jakmile odevzdá energii, vrátí se zpátky do země. Je 

potřeba mít dvě studny, jednu čerpací a druhou vsakovací. V české republice se tento 

způsob v podstatě nepoužívá, systém je náročný na podmínky a údržbu. Po čase může 

dojít k vyčerpání studny.  

Tepelná čerpadla voda/voda, mohou být využita k získávání odpadního tepla 

v průmyslových provozech. (32) (29) 

 

Výhody 

• Systém voda/voda dosahuje 

nejvyššího topného faktoru, ze všech 

typů tepelných čerpadel 

 

• Zpětné využívání tepla 

v technologických procesech 

 

• Bezhlučný provoz

 

Nevýhody 

• Použitelné pouze v lokalitách 

s dostatkem vody (spodní, 

geotermální, technologické) 

 

• Vyšší náklady na servis z důvodu 

nutných kontrol a údržby (čistění 

filtrů a výměníků) 

 

• Nižší životnost čerpacích 

komponentů (čerpadla, filtry) 

 

  

Obr. 17 tepelné čerpadlo voda/voda (57) 
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2.7. Solární kolektory (fototermické) 

Tyto panely přeměňují sluneční záření na tepelnou energii. V kolektoru proudí 

nemrznoucí kapalina (teplonosná kapalina), která za pomoci výměníku předává tepelnou 

energii do zásobníku, nejčastěji se jedná o zásobník teplé vody či akumulační nádobu. 

Často je tento typ panelů používán pro ohřev vody v bazénech. U tohoto typu panelů, 

během životnosti neklesá účinnost. (33) 

Nejvyšší výkon mají panely ve slunných měsících. V zimě, kdy je krátký den a nesvítí 

slunce je účinnost panelů téměř nulová.  

V grafu 1. lze vidět, jak se v průběhu roku mění množství energie získané z panelů. 

 

Graf 1 solární krytí ohřevu TV v [%], u rodinného domu (34) 

 

Základní zapojení 

Solární systém tvoří zásobník s výměníkem, kam se ukládá teplo (odebrané z kolektorů), 

regulace, oběhová čerpadla, teplotní čidla, kotvící prvky na střechu apod. (35) 

Obr. 18 schéma zapojení solárního kolektoru (35)  
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Před realizací instalace solárního bychom měli zvážit 

• Zdali chceme pouze ohřívat TV nebo i přitápět 

• Průchod střechou (možnost porušení izolace) 

• Dimenzování (spotřeba tepla, počet osob) 

(35) 

 

2.7.1. Základní rozdělení solárních kolektorů 

 

2.7.2. Ploché deskové 

Kolektor je složen z pevného zaskleného rámu, pod zasklením je umístěna měděná 

trubička, která může být doplněna hliníkovými „křidélky“ (pro lepší absorpci tepelné 

energie). Zadní část panelu je tvořena tepelnou izolací, aby z něho neutíkalo teplo a mohlo 

být předáno teplosměnné kapalině proudící v měděné trubičce. (35) 

 

Obr. 20 hliníkové křidélko na měděné trubičce 

(36) 

 

2.7.3. Ploché deskové – vakuové 

Konstrukce kolektoru je shodná s klasickým deskovým kolektorem. Prostor kolektoru 

pod sklem včetně prostupů je řádně utěsněn, tím se snižuje zpětné vyzařování tepla do 

okolního prostředí. (35) 

 

2.7.4. Trubicové vakuové (U trubice) 

Konstrukce trubicových vakuových kolektorů je založena na systému řady skleněných 

dvoustěnných trubic uspořádaných vedle sebe. V každé skleněné trubici je ve vakuu 

samostatně vedena měděná trubička, kterou protéká teplonosná látka. (35) 

 

Výhodou je větší energetický zisk, tepelné záření působí na trubice s vyšší plošnou 

účinností. Na skleněných trubicích je nanesena vysoce absorpční vrstva, která pohlcuje 

sluneční záření. Nevýhodou je vysoká hmotnost a možnost mechanického poškození. 

Obr. 19 schéma deskového solárního kolektoru (72) 
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Obr. 22 vakuový trubicový solární kolektor typ U (37) 

 

2.7.5. Trubicové vakuové (kondenzační) 

Tyto kolektory využívají kondenzační teplo, vzniklé při přeměně plynu na kapalinu. 

Kolektor tvoří paralelně řazené vakuové trubice, v nichž jsou tenké měděné trubičky 

s malým obsahem těkavé látky. Tyto trubičky jsou neprůtočné, na obou koncích jsou 

zalisované. Horní část trubiček je zasunuta do průtočné sběrné trubky, vedoucí 

teplonosnou látku do výměníku (zásobníku). (35) 

Působením slunečního záření na kapiláru se začne těkavá kapalina trubičky zahřívat a 

vlivem vysoké teploty postupně přechází do plynného skupenství. V horní části kolektoru 

se zchladí o vodorovně vedenou sběrnou trubku celého kolektoru, zkondenzuje a steče 

zpět na dno trubičky. Při kondenzaci (změně skupenství z plynného na kapalné) se uvolní 

kondenzační teplo, které projde sběrnou průtočnou trubkou do kapaliny obíhající v celém 

solárním systému. Celý proces se neustále opakuje v celé řadě trubic kolektoru současně. 

(35) 

Výhodou je vysoká účinnost i při méně slunečných dnech. Při poškození jedné trubice, 

není ohrožena funkce celého kolektoru.  

  

Obr. 21 funkční schéma U trubice 

Obr. 24 trubicový vakuový kondenzační solární kolektor (74) Obr. 23 funkční schéma trubice kondenzačního kolektoru (75) 
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2.8. Fotovoltaika 

Fotovoltaické panely slouží k výrobě elektrické energie, nejčastěji jsou umísťovány na 

střechu objektu, můžou však být umístěny například i na zahradě. Články tvoří 

polovodičové desky (nejčastěji z křemíku). Při dopadu slunečního záření na 

polovodičovou desku se díky fotoelektrickému jevu generuje elektrický proud. (38) 

Elektrická energie, je v dnešní době považována za nejušlechtilejší formu energie. 

Největší nevýhodou je její skladování, proto je nejvýhodnější elektrickou energii ze 

solárních panelů zužitkovat. 

Elektrickou energii můžeme prodávat do sítě, při dnešních cenách je to velmi 

nevýhodné, snižuje se tak finanční návratnost fotovoltaické elektrárny.  

Obr. 26 fotovoltaická elektrárna instalovaná na střeše rodinného domu (39) 

 

2.8.1. Ukládání elektrické energie  

 Elektrickou energii lze uložit do baterií, což může být výhodné pro 

menší systémy. Jinak je tento způsob skladování nevýhodný, jelikož 

pořizovací cena baterií je velmi vysoká. 

 Mají omezenou životnost, jakmile je překročen určitý počet 

nabíjecích a vybíjecích cyklů, ztrácí baterie kapacitu a je nutné ji 

vyměnit.  

(38) 

 

2.8.2. Ukládání tepelné energie 

Na rozdíl od elektřiny se dá tepelná energie poměrně dobře skladovat, čehož lze využít a 

přeměnit elektrickou energii na tepelnou. 

 Přeměna může nastat například vyhříváním vody pomocí elektrické spirály. Velmi 

efektivní volbou pro využití nespotřebované elektřiny vyrobené fotovoltaickým článkem 

je její využití na pohánění samotného tepelného čerpadla. (38) 

Tepelnou energii lze skladovat v akumulační nádobě, popřípadě v zásobníku TV.  

 

Obr. 25 fotovoltaický panel (76) 

Obr. 27 baterie pro solární 

elektrárnu ČEZ battery box 

(40) 
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3. Řešení pro zadaný bytový dům 

3.1. Obecný popis stavby 

 Předmětem projektu je novostavba bytového domu s 10 bytovými jednotkami. Jedná se 

o samostatně stojící objekt s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím s přilehlými 

garážemi. V podzemním podlaží je situováno technické zázemí, sklepní kóje a dva 

komerční prostory. Objekt bude zasazen na pozemek číslo 524/19 v K.Ú. Hostivař 

[732052]. Hlavní vstupy jsou umístěny na severní straně, vedlejší vstupy na jižní stejně 

jako vjezd do garáží. Objekt bude zastřešen plochou zelenou střechou. Celý nosný systém 

bude vytvořen železobetonovým monolitem. Objekt bude napojen na inženýrské sítě, 

které jsou vedeny v přilehlé komunikaci. Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající 

objekty. Solární kolektory, popřípadě fotovoltaiku, lze umístit na střechu objektu. 

 

Název projektu: Bytový dům Hostivař 

 

3.1.1. Inženýrské sítě 

V blízkosti objektu jsou vedeny tyto inženýrské sítě. 

• Hromadná kanalizace 

• Vodovod 

• Středotlaký plynovod (STL) 

• Podzemní vedení nízkého a vysokého napětí 

• Slaboproudé vedení (přenos signálů např. internet, telefon) 

 

Obr. 28 vizualizace bytového domu Hostivař 
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3.2. Tepelná ztráta objektu a roční spotřeba tepla 

Výpočet tepelných ztrát je detailně popsán v příloze Č. 1 VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 

 

Tepelná ztráta objektu = 26 715 W 

Výkon pro topnou vložku (ohřev teplé vody) = nebude uvažována přirážka výkonu na 

ohřev teplé vody. V případě potřeby je uvažován ohřev zásobníku vody přerušením 

vytápění, popřípadě elektrický dohřev. 

 

Výkon kotle minimálně = 26,715 kW 

 

Výpočet potřeby tepla: Tento výpočet byl proveden pomocí online výpočtu, dostupný 

na adrese tzb-info.cz (40). Metoda výpočtu je založena na počtu denostupňů. 

Výpočet nezahrnuje solární zisky, pro potřeby této práce však dostačuje. 

Celý výpočet v příloze Č. 2 VÝPOČET POTŘEBY TEPLA 

 

 

Celková potřeba tepla včetně ohřevu teplé vody = 88,8 MWh/rok 

 

3.3. Konkrétní topné systémy pro daný bytový dům 

Tato část zahrnuje výběr konkrétních typů kotlů a doplňkových zařízení, s ohledem na 

vypočtené tepelné ztráty, parametry pozemku a přípojky inženýrských sítí. Jednotlivé 

systémy, pak budou porovnány z hlediska ceny a ekologické zátěže. 

Při výběru, se zaměřím na průměrně drahá zařízení. Zacenění soustavy, je vždy 

provedeno na základě informací dostupných z internetu, popřípadě odhadu.  



29 

 

3.3.1. Automatický kotel na uhlí Opop H845-AP 

Automatický kotel na spalování hnědého uhlí 

• Emisní třída IV  

• Výkon 10-35 kW 

• Účinnost 83% 

• Palivo hnědé uhlí, ořech II 

• Životnost 20 let 

Pořizovací cena (hrubý odhad) 

Kotel: 95 400Kč 

Zásobník uhlí: 50 000Kč 

Šnekový dopravník: 30 000Kč  

Montáž (cca. 15% celkové ceny): 27 000Kč 

Celkem: 202 400 Kč 

 

Provozní náklady: 

Cena uhlí = 3650Kč / tunu 

Cena uhlí za rok = 88 500Kč 

Revize = 650 / rok 

Údržba komína = 1500Kč / rok 

Ostatní náklady (opravy) = 2500Kč 

Celkem: 93 150 Kč / rok 

 

 

Emise:  

Spalováním uhlí vzniká mnoho škodlivých látek: oxid siřičitý SO2, oxid uhličitý CO2, 

oxidy dusíku NOx (suma NO + NO2), drobné prachové částice, těžké kovy, různé 

karcinogenní látky a amoniak, ale zvyšují se také koncentrace ozonu a sulfátů v ovzduší. 

Navrhovaný automatický kotel dokáže palivo efektivně spalovat, snižuje tak vzniklé 

emise, díky tomu plní limity vypouštěných škodlivin, přesto je uhlí nejméně ekologickým 

způsobem vytápění. 

(41)

Celkové množství paliva pro sezónu: 

Výhřevnost paliva (hnědé uhlí) = cca 16,5MJ/kg 

16,5 MJ = 4,58 kW/h 

Uvažovaná účinnost 80% 

Za rok spotřebuje objekt 88,8MWh 

= 88 800kWh 

Množství paliva v Kg = 88 800 / (4,58*0,8) 

Spotřeba hnědého uhlí = 24 240 Kg / rok 

 

 

 

ce 

Obr. 29 Automatický kotel Opop H845-AP (62)  

Obr. 30 hnědé uhlí ořech II (63) 

Obr. 31 automatický zauhlovač (64) 

Obr.19 

Obr.20 

Obr.21 
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Maximální koncentrace škodlivin, dle EN 303-5:2012. Pro kotle IV. Emisní třídy, 

spalující fosilní paliva s výkonem do 50KW 

• oxid uhelnatý – CO (max. koncentrace 1000mg/m3) 

• tuhé znečišťující látky (TZL) - tuhé částice ve spalinách (max koncentrace 60mg/m3) 

• organické látky (OL), celkový organický uhlík (TOC) (max. koncentrace 30mg/m3) 

• oxid siřičitý – SO2 (max. koncentrace není stanovena) 

• oxidy dusíku – NOx (suma NO + NO2) (max. koncentrace není stanovena) 

 

 

Vypuštěné škodliviny, během 

topné sezóny (hrubý odhad) 

Odhad na základě teoretického 

objemu spalin a limitních 

koncentrací škodlivin uvažováno 

90 % limitních koncentrací. 

 

CO = 0,9*1000*149086*10-6 [kg] 

CO = 134,18 Kg/rok 

TZL = 0,9*60*149086*10-6 [kg] 

TZL = 8,05 Kg/rok 

TOC = 0,9*30*149086*10-6 [kg] 

TOC = 4,025 Kg/rok 

 

Oxid uhličitý, vypočten z předpokladu, na 1 kg uhlí se uvolní 1,92 Kg CO2 

CO2 = 24 240 * 1,92*10-3 

CO2 = 46,54 tun/rok 

 

 

 

 

  

Teoretický objem spalin z jejich složení 

Pro černé uhlí tříděné s výhřevností 16,5 MJ/Kg 

Vref
SS = 6,15m3/Kg 

Vref
SS objem spalin charakteristický pro 

průměrnou výhřevnost paliva s referenčním 

obsahem kyslíku (58) 

Teoretické množství spalin za sezónu 

Vref
rok = 6,15 * 24 240 [m3/rok] 

Vref
rok = 149 086 m3 

Oxid uhličitý: 1 kg hnědého uhlí = 1,92 kg CO2 

(59) 
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Pro doplnění hodnot produkce emisí, je použita Tabulka 1 - Specifické emisní limity pro 

spalovací stacionární zdroje. 

dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.   

 
 
Vysvětlivky: 
Vysvětlivky: 
1) Vztahuje se pouze na spalování práškového hnědého uhlí. 
2) Vztahuje se pouze na spalování ve fluidním loži. 
3) Vztahuje se pouze na plynové turbíny s jednoduchým cyklem, které mají účinnost větší než 35 % 
(stanovenou na základě podmínek Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO) platí emisní limit ve výši 
50xŋ/35, kde ŋ je účinnost plynové turbíny pracující v základním zatížení (podle ISO) vyjádřená v 
procentech. 
U plynových turbín, včetně plynových turbín s kombinovaným cyklem, emisní limit platí pouze při zatížení 
větším než 70 % 
4) Vztahuje se pouze na pístové spalovací motory. 
5) Vztahuje se pouze na plynové turbíny, včetně plynových turbín s kombinovaným cyklem. 

 

Výpočet na základě teoretického objemu spalin 

SO2 = 400*149 086*10-6 [kg] 

SO2 = 59,64 Kg/rok 

NOx = 400*149 086*10-6 [kg] 

NOx = 59,64 Kg/rok 

 

 

 

Tabulka 1 emisní limity pro kolte 50MW a větší (60) 
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3.3.2. Automatický kotel na pelety Attack Pellet 30 AUTOMATIC 

 

• Emisní třída V 

• Výkon 8-30 kW 

• Účinnost 90% 

• Palivo dřevní pelety 

• Životnost 20 let 

 

Pořizovací cena (hrubý odhad) 

Kotel: 98 000Kč 

Zásobník pelet: 40 000Kč 

Šnekový dopravník: 30 000Kč  

Montáž (cca. 15% celkové ceny): 26 000Kč 

Celkem: 194 000 Kč 

 

Provozní náklady: 

Cena pelet = 6000Kč / tunu 

Cena pelet za rok = 125 424Kč 

Revize = 650 / rok 

Údržba komína = 1500Kč / rok 

Ostatní náklady (opravy)  

= 2500Kč 

Celkem: 130 074 Kč / rok 

 

Emise:  

Kotel tohoto typu dosahuje pomyslného emisního vrcholu. Produkce emisí a prachu je na 

nižší úrovni v porovnání s kotlem IV. emisní třídy spalujícím uhlí. Exhalace CO2 lze 

částečně považovat za neutrální, jelikož je spalováno obnovitelné palivo. Představme si 

strom, který během svého růstu spotřebovává CO2, při spálení dojde k vypuštění stejného 

(naakumulovaného) množství oxidu uhličitého. Na místo pokáceného stromu navíc 

můžeme nasadit další a tím je uhlíková stopa dále snižována. Zdá se, že se jedná o cyklus 

s nulovou emisí, je však nutné zohlednit i produkce CO2, vznikající při zpracování a 

Celkové množství paliva pro sezónu: 

Výhřevnost paliva (dřevní pelety) = cca 17 MJ/kg 

17 MJ = 4,72 kW/h 

Uvažovaná účinnost 90% 

Za rok spotřebuje objekt 88,8MWh 

= 88 800kWh 

Množství paliva v Kg = 88 800 / (4,72*0,9) 

Spotřeba hnědého uhlí = 20 904 Kg / rok 

 

 

 

ce 

Obr. 32 Automatický kotel Attack Pellet 30 (65) 
Obr. 33 Dřevní pelety A1 (66) 
Obr. 34 Zásobník na pelety (67) 

Obr.24 

Obr.23 

Obr.22 
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dopravě. Pokud jsou například pelety dováženy z USA, jejich uhlíková stopa se rapidně 

zvyšuje a nelze tak mluvit o uhlíkově neutrálním palivu. 

 

Maximální koncentrace škodlivin, dle EN 303-5:2012. Pro kotle V. Emisní třídy, 

spalující biomasu s výkonem do 50KW 

• oxid uhelnatý – CO (max. koncentrace 500mg/m3) 

• tuhé znečišťující látky (TZL) - tuhé částice ve spalinách (max koncentrace 40mg/m3) 

• organické látky (OL), celkový organický uhlík (TOC) (max. koncentrace 20mg/m3) 

• oxid siřičitý – SO2 (max. koncentrace není stanovena) 

• oxidy dusíku – NOx (suma NO + NO2) (max. koncentrace není stanovena) 

 

 

Vypuštěné škodliviny, během 

topné sezóny (hrubý odhad) 

Odhad na základě teoretického 

objemu spalin a limitních 

koncentrací škodlivin uvažováno 

90 % limitních koncentrací. 

CO = 0,9*500*138000*10-6 [kg] 

CO = 62,1 Kg/rok 

TZL = 0,9*40*138000*10-6 [kg] 

TZL = 4,97 Kg/rok 

TOC = 0,9*20*138000*10-6 [kg] 

TOC = 2,49 Kg/rok 

 

Doplňkové hodnoty (na základě tabulky 1) 

SO2 = 200*138 000*10-6 [kg] 

SO2 = 27,6 Kg/rok 

NOx = 250*138 000*10-6 [kg] 

NOx = 34,5 Kg/rok 

  

Teoretický objem spalin z jejich složení 

Dřevní pelety, 17 MJ/Kg 

Vref
SS = 6,6 m3/Kg 

Vref
SS objem spalin charakteristický pro 

průměrnou výhřevnost paliva s referenčním 

obsahem kyslíku (58) 

Teoretické množství spalin za sezónu 

Vref
rok = 6,6 * 20 904[m3/rok] 

Vref
rok = 138 000 m3 

Oxid uhličitý: teoreticky neutrální 
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3.3.3. Kaskáda tepelných čerpadel vzduch/voda Vaillant aroTHERM Split 

Kaskáda zahrnuje 2x sestavu Vaillant aroTherm VWL 125/5 400 V + VWL 127/5 IS + 

VRC 700  

• Energetická třída A++ 

• Výkon 2 x 12 kW 

• COP10 = 2,5 – 4,6 

• SCOP11 = 4,5 (pro klima W35) 

• Životnost 20 let 

 

 

 

SCOP – pří výpočtu, bude uvažováno 3,5. Hodnoty uváděné výrobcem, jsou měřené 

laboratorně vzhledem k odlišným podmínkám provozu (teplotní spád, klimatické 

podmínky) jsem faktor odhadem snížil. 

 

Pořizovací cena (hrubý odhad) 

2x Sestava VWL 125/5 400 V + 

VWL 127/5 IS: 410 000Kč 

Montáž: 50 000Kč 

Ostatní: 40 000Kč 

Celkem: 500 000 Kč 

 

Provozní náklady: 

Cena elektřiny = 63 430 Kč/rok 

Nečekané opravy = 4000/rok 

Celkem: 67 430 Kč / rok 

 

 
10 COP (coefficient of performance) – tzv. Topný faktor, vypovídá o účinnosti tepelných čerpadel. Jedná 

se o poměr výkonu a příkonu.  Například pokud tepelné čerpadlo dosahuje výkonu 12kW, a přitom je jeho 

příkon 4kW pak se COP = 3. 

 
11 SCOP – sezónní koeficient výkonu (topný faktor), určený z průměrného klimatu. 

Množství a cena spotřebované elektřiny: 

Cena za 1 kWh: 2,5 Kč (nízký tarif 2020) 
(cena vychází z online srovnávače, je zaokrouhlena nahoru) 

Uvažovaný topný faktor SCOP = 3,5 

Množství spotřebované energie:  

Za rok spotřebuje objekt 88 800 kWh 

Výkon kaskády 24 kW 

24/X=COP (X, představuje množství dodané 

energie pří daném COP) 

24/X=3,5 → X=6,86 
Pro vyprodukování 24 kWh tepelné energie je třeba čerpadlu 

dodat 6,86 kWh elektrické energie. 

Pokud dosadíme 88 800kWh → X=25 372 kWh 
Zde X vyjadřuje množství dodané elektrické energie za rok. 

Cena elektřiny = 25 372*2,5 = 63 430Kč / rok 

Obr. 35 Tepelné čerpadlo aroTHERM split (68) 
Obr. 36 vnitřní Hydraulická jednotka (68) 

Obr.26 

Obr.25 
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Emise:  

Odvíjejí se převážně od zdroje elektrické energie. V případě této analýzy, je použita 

průměrná hodnota produkce CO2. 

Dovolím si citovat článek Emise CO2 u elektromobilů (42) 

„Pokud jde o EU, jsou průměrné emise pro výrobu jedné kWh přibližně 355 g CO2 

(průměr z mnoha čísel), v České republice je to pak podstatně vyšších 610 gramů. 

Poněvadž ale nejde o úplně nejnovější čísla (snažili jsme se získat data z posledních cca 

6 let), je dost dobře možné, že zejména kvůli velkému rozmachu solární energie v 

posledních letech a dalšímu vývoji se dnes budeme pohybovat o něco níže.“  

Pro analýzu emisí CO2 použiji průměr cca 500 g/kWh 

 

3.3.4. Elektrokotel PROTHERM RAY 28 KE 

 

• Výkon 2,3 -28 kW 

• Životnost 25 let 

 

Pořizovací cena (hrubý odhad) 

Elektrokotel: 17 500Kč 

Montáž 10 000Kč 

Celkem: 27 500 Kč 

 

Provozní náklady: 

Cena elektřiny = 222 000Kč/rok 

Celkem: 222 000 Kč / rok 

 

 

Emise:  

Pro analýzu emisí CO2 použiji průměr cca 500 g/kWh (viz. 3.3.3. tepelné čerpadlo) 

Cena spotřebované elektřiny: 

Cena za 1 kWh: 2,5 Kč (nízký tarif 2020) 
(cena vychází z online srovnávače, je zaokrouhlena nahoru) 

Množství spotřebované energie:  

Za rok spotřebuje objekt 88 800 kWh 

Cena elektřiny = 88 800*2,5 = 222 000Kč / rok 

Obr. 37 Elektrokotel POROTHERM RAY 28 KE (69) 
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3.3.5. Plynový kondenzační kotel Junkers Bosch Condens GC 9000iW 30 

 

• Výkon 3,2 -31 kW 

• ηS12 = 94% 

• Třída energetické účinnosti A 

• 5 Třída NOx 

• Životnost 20 let 

 

Pořizovací cena (hrubý odhad) 

kotel: 54 000Kč 

Montáž 20 000Kč 

Ostatní materiál: 5000Kč 

Celkem: 79 000 Kč 

 

Provozní náklady: 

Cena plynu: 126 564Kč/rok 

Servisní prohlídka = 1500Kč/rok 

Čištění spalinových cest 

= 3000Kč/rok 

Ostatní náklady = 1000Kč/rok 

Celkem: 132 064 Kč / rok 

 

 

 

 

Emise:  

Zemní plyn patří mezi nejekologičtější fosilní paliva. Při jeho spalování vzniká ve 

srovnání s pevnými a kapalnými palivy méně škodlivin. Prachové částice a oxid siřičitý 

jsou ve spalinách zastoupeny v mizivém množství. Emise oxidu uhelnatého (CO) a 

uhlovodíku jsou také výrazně nižší. (43) 

Při spalování zemního plynu, vznikají NOx (směs oxidu dusnatého a dusičitého), které 

zhoršují kvalitu ovzduší. Zemní plyn má ale ve srovnání s tuhými a kapalnými palivy 

jednu velkou výhodu – neobsahuje žádné dusíkaté látky, takže oxidy dusíku mohou vznikat 

 
12 ηS – sezónní energetická účinnost vytápění 

Cena spotřebovaného plynu: 

Cena za m3: 12Kč + paušální poplatek za přípojku 

372Kč/měsíc (zdroj, Pražská plynárenská) 

Výhřevnost plynu 9,29 kWh/m3 

Cena za 1 kWh: 12/(9,29*0,94) →1,375Kč/kWh  

(0,94 = ηS) 

Množství spotřebované energie:  

Za rok spotřebuje objekt 88 800 kWh 

Cena za plyn a přípojku 

 88 800*1,375+(12*372) = 126 564Kč / rok 

Obr. 38 Plynový kotel Bosch GC 9000iW 30 (70) 
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právě jen ze vzdušného dusíku. Jejich tvorba je závislá na teplotě spalování – čím je 

teplota vyšší, tím je vyšší i tvorba NOx. (43) 

Výrobci se snaží snížit produkci těchto škodlivých NOx, pomocí úprav hořáku a 

spalovací komory, dosahují moderní kotle 10x menších emisí NOx, v porovnání se 

zastaralými plynovými kotly.  

Spalováním, dále vzniká CO2, tak jako u každého uhlíkatého paliva. 

U plynu je produkce nižší, konkrétně:  

o 40 až 50 % méně CO2 ve srovnání s tuhými palivy 

o 30 až 35 % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy (43) 

 

Vypuštěné škodliviny, během topné 

sezóny (hrubý odhad) 

NOx = 88800*41*10-6 [kg] 

CO = 3,64 Kg/rok 

CO2 = 22,77 tun/rok 

 

 

Doplňkové hodnoty (na základě 

tabulky 1) 

SO2 = 35*96 546*10-6 [kg] 

SO2 = 3,38 Kg/rok 

CO = 100*96 546*10-6 [kg] 

CO = 9,66 Kg/rok 

TZL = 5*96 546*10-6 [kg] 

TZL = 0,483 Kg/rok 

 

Množství TOC (celkový organický 

uhlík) koncentrace 10mg/m3 (44) 

TOC = 10*96 546*10-6 [kg] 

TOC = 0,97 Kg/rok  

Množství škodlivin 

NOx = 41 mg/kWh (deklaruje výrobce) 

CO2 = 50 % oproti spalování uhlí 

CO2 = 45,54 t (při spalování uhlí viz. 3.3.1.) 

CO2 = 45,54*0,5 = 22,77 t 

 

Teoretický objem spalin z jejich složení 

Zemní plyn 34,05MJ/m3 

Vref
SS = 10,01 m3/m3 

Vref
SS objem spalin charakteristický pro 

průměrnou výhřevnost paliva s referenčním 

obsahem kyslíku (58) 

  Za rok spotřebuje objekt 88 800 kWh 

  Výhřevnost plynu 9,29 kWh/m3 

  Spotřeba plynu → 88800/9,29=9 559 m3/rok 

Teoretické množství spalin za sezónu 

Vref
rok = 10,1 * 9 559[m3/rok] 

Vref
rok = 96 546 m3 
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3.3.6. Solární kolektor 

Solární kolektor navržený jako doplňkový systém ohřevu teplé vody. 

 

Návrh velikosti systému pro daný bytový dům 

Navrhuji Sluneční kolektor Regulus KPS11 

Parametry pro jeden panel:  

• A = 2,516 m2 

• η0a13 = 0,716 [-]  

• a1
14 = 4,05 [W/m²K]  

• a2
15

 = 0,0062 [W/m²K] 

• Životnost 30 let (během životnosti neklesá účinnost) 

 

 

Pro návrh je použit Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení 

solárních soustav podle TNI 73 0302 (dostupný na portálu tzb-info.cz (45)) 

Množství ohřívané vody za den = 1408 litrů viz. příloha Č. 2 VÝPOČET POTŘEBY TEPLA 

Tabulka s výpočtem viz. příloha Č. 3 NÁVRH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 

Online výpočtem, jsem navrhl 20x sluneční kolektor Regulus KPS11. Návrh jsem 

optimalizoval, tak aby v měsících s nejvyšší solární intenzitou, pokrýval ohřev vody cca. 

na 100 % a nedocházelo k přebytkům. 

Navržené panely, pokryjí roční spotřebu energie pro ohřev vody z 49 %.  

Qss,u = 338 kWh / m2.rok (výkon 1 m2 solárního panelu za rok) 

Qss,u = 17 002 kWh / rok (výkon navržených panelů za rok) 

  

 
13 Účinnost kolektoru při nulových tepelných ztrátách (zjednodušeně nazývána "optická účinnost"). Je 

součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975 (45) 

 
14 Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 ve W/(m2K). Je součástí protokolu o měření tepelného 

výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975 (45) 

 
15  Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 ve W/ (m2K2. Je součástí protokolu o měření 

tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975 (38) 

Obr. 39 solární kolektor Regulus KPS11 (71) 
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Pořizovací cena (hrubý odhad) 

Solární kolektory = 271 820 Kč 

Oběhové čerpadlo = 20 000Kč 

Propojovací materiál = 33 000Kč 

Ventily armatury regulátory = 8 000Kč 

Montáž 15% celkové ceny = 50 000Kč 

Celkem: 382 820 Kč 

 

Provozní náklady: 

Spotřeba elektrické energie na provoz  

Cca. 100 kWh/rok (vycházím z podkladů výrobce) 

Cena elektřiny pro běžný tarif cca 4,5 Kč 

Celkem: 450 Kč 

 

  

Graf 2 množství potřebné energie a dodávané energie solárními kolektory, během roku 

Ceny produktů 

Solární kolektor Regulus KPS11 = 13 594 Kč 

Propojovací sada pro jeden kolektor = 1 640Kč 
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3.3.7. Fotovoltaická elektrárna 

Solární elektrárna navrhovaná pro kombinaci s tepelným čerpadlem. Pro ohřev TV a 

vytápění. 

 

Návrh velikosti elektrárny pro daný bytový dům 

Plocha střechy 240 m2  

Výběr elektrárny S-Power CORP od firmy S-power  

• Velikost elektrárny 14,75 kWp 

• Roční výroba cca 14 750 kWh 

• Počet fotovoltaických panelů 45 

• Typ panelů – Jinko Solar 325 Wp 

• Životnost 30 let 

 

Množství vyrobené elektrické energie pro jednotlivé měsíce, během roku 

Výpočet provedený na základě článku: Kolik elektřiny vyrobí fotovoltaické panely? 

dostupný na portálu nalezeno.cz (46) Výpočet je orientační. 

Tabulka 2 vyrobená energie pro 

jednotlivé měsíce 

 

Pořizovací cena včetně montáže: 560 000 Kč 

 

  

Měsíc  Energie[kWh] 

Leden 619,50 

Únor 899,75 

Březen 1445,5 

Duben 1799,5 

Květen 2183 

Červen 2035,5 

Červenec 2315,79 

Srpen 2124 

Září 1593 

Říjen 1312,75 

Listopad 575,25 

Prosinec 457,25 
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Graf 3 vyrobená energie pro jednotlivé měsíce 

Obr. 40 solární panel Jinko 325 (78) 
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3.4. Porovnání ekologičnosti a cenové výhodnosti 

Porovnání zahrnuje souhrn a analýzu dat z navrhovaných druhů vytápění 3.3.1. – 3.3.6. 

Cílem je zvolit ekologicky šetrný a pro uživatele ekonomicky přijatelný systém vytápění. 

Přehledová tabulka 2 zobrazuje porovnávaná data. 

Tabulka 3 přehledová tabulka porovnávaných parametrů jednotlivých zdrojů vytápění 

 

3.4.1. Porovnání nákladů na vytápění a ohřev teplé vody 

Shrnutí výsledků, je zobrazeno v grafu. Roční náklady zahrnují provozní náklady a 

pořizovací cenu, rozpočítanou dle předpokládané životnosti. 

  

Zdroj: 
Pořizovací 

cena 
[Kč] 

MNOŽSTVÍ EMISÍ ZA ROK 

ži
vo

tn
o

st
 

[l
e

t]
 

Roční 
náklady 

na 
provoz 

Roční 
náklady 
úplné1 

SO2 

[Kg/rok] 
NOx 

[Kg/rok] 
CO 

[Kg/rok] 
TZL 

[Kg/rok] 
TOC 

[kg/rok] 
CO2 

[t/rok] 

Automat na 
hnědé uhlí 

202 400 Kč 59,64 59,64 134,18 8,05 4,025 46,54 20 93 150 Kč 103 270 Kč 

Automat na 
pelety 

194 000 Kč 27,6 34,5 62,1 4,97 2,49 0 20 
130 074 

Kč 
139 774 Kč 

Plynový 
kondenzační 
kotel 

79 000 Kč 3,38 3,64 9,66 0,483 0,97 22,77 20 
132 064 

Kč 
136 014 Kč 

Kaskáda 
tepelných 
čerpadel 

500 000 Kč - - - - - 12,69 20 67 430 Kč 92 430 Kč 

Elektrokotel 27 500 Kč - - - - - 44,4 25 
222 000 

Kč 
223 100 Kč 

1) Do úplných nákladů je promítnuta pořizovací cena, rozpočítána dle životnosti.   

103 270 Kč

139 774 Kč

136 014 Kč

92 430 Kč

223 100 Kč

0 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč

Automat na hnědé uhlí

Automat na peletky

Plynový kondenzační kotel

Kasakáda tepelných čerpadel

Elekotrokotel

[Kč / rok]

Graf 4 roční náklady na vytápění a ohřev TV 
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Nejlevněji vychází tepelné čerpadlo, tabulka 3 zobrazuje náklady za 20 let provozu u 

jednotlivých druhů vytápění. V pravé části tabulky jsou částky, které dokáže tepelné 

čerpadlo ušetřit v porovnání s jednotlivými zdroji. 

 

Náklady za 20 let provozu  TČ ušetří za 20 let 

Automat na hnědé uhlí 2 065 400 Kč 216 800 Kč 

Automat na pelety 2 795 480 Kč 946 880 Kč 

Plynový kondenzační kotel 2 720 280 Kč 871 680 Kč 

Elektrokotel 4 462 000 Kč 2 613 400 Kč 

Tepelné čerpadlo 1 848 600 Kč ------ 
Tabulka 4 náklady za 20 let 

 

3.4.2. Porovnání produkce emisí 

 

Porovnání z hlediska produkce CO2 

 

Graf 5 produkce CO2 za rok 

Poznámka: U automatu na pelety je produkce CO2 nulová, tato hodnota je spíše teoretická. Bylo uvažováno 

ekologicky udržitelné palivo (biomasa v podobě dřevěných pelet). Nicméně při zpracování a dopravě je 

CO2 produkováno. 

Z hlediska produkce CO2 vychází nejlépe kotel na pelety a tepelné čerpadlo.  

47 t

0 t
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13 t

44 t

Automat na hnědé uhlí

Automat na peletky

Plynový kondenzační
kotel

Kaskáda tepelných
čerpadel

Elektrokotel
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Automat na hnědé uhlí Automat na peletky

Plynový kondenzační kotel Kaskáda tepelných čerpadel



43 

 

Porovnání emisí u spalovacích kotlů 

Zde jsou porovnány emise hoření pro kotle na uhlí, pelety a plyn. 

 

Graf 6 produkce emisí z hoření 

Z porovnávaných kotlů, dle očekávání nejlépe dopadl plynový kotel. Naopak nejvyšší 

produkci škodlivin vykazuje automatický kotel na hnědé uhlí.  

 

3.4.3. Investice do solárních kolektorů 

Prostá návratnost investice, nezahrnující vývoj cen v podobě diskontního faktoru, je 

zobrazena v grafu 5. 

Tabulka 5 přehledová tabulka pro solární kolektor 

 

Cena ušetřené elektrické energie v tabulce 4, nezahrnuje vývoj cen energií.   

0 20 40 60 80 100 120 140 160

SO2 [Kg/rok]

NOx [Kg/rok]

CO [Kg/rok]

TZL [Kg/rok]

TOC [kg/rok]

Plynový kondenzační kotel Automat na peletky Automat na hnědé uhlí

  
Pořizovací 

cena 
životnost 

[let] 

Roční 
náklady 

na 
provoz 

množství 
ušetřené 

energie za 
rok [kWh] 

cena 
ušetřené 
elektrické 

energie 
za rok 

cena ušetřené 
elektrické 

energie za 30 let 

solární kolektory 
382 820 

Kč 
30 450 Kč 17002 42 505 Kč 1 275 150 Kč 
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Graf 7 návratnost investice do solárních kolektorů 

 

Cenová výhodnost solárního ohřevu vody se odvíjí od použitého zdroje tepla. V případě 

ohřevu vody elektřinou je úspora značná. Tepelné čerpadlo však vyrábí poměrně levnou 

energii, úspory se nedosáhne. Tabulka 6 zobrazuje cenu ušetřené energie za životnost 

panelů a prostou dobu návratnosti investice. 

 

Tabulka 6 přehled návratnosti a ušetřené energie pro jednotlivé zdroje vytápění 

Vzhledem k tomu, že hledáme ekologický způsob, je vhodné panely použít. Během své 

životnosti se investice vrátí. Za předpokladu růstu cen energií je možná doba návratnosti 

kratší. 

Jedná se o ekologický způsob ohřevu TV, přesto že nedojde k finanční úspoře, dokáží 

snížit produkci emisí. Stavba se stane částečně soběstačnou. 
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Zdroj: 
Pořizovací 

cena 

Roční 
náklady 

na provoz 

cena za 
kWh 

Cena 
ušetřené 

energie za 
30let 

návratnost 
investice po 

[letech] 

Automat na hnědé uhlí 202 400 Kč 93 150 Kč 1,0490 Kč 535 046 Kč 22 

Automat na pelety 194 000 Kč 130 074 Kč 1,4648 Kč 747 135 Kč 16 

Plynový kondenzační kotel 79 000 Kč 132 064 Kč 1,4872 Kč 758 565 Kč 16 

Kaskáda tepelných čerpadel 500 000 Kč 67 430 Kč 0,7593 Kč 387 312 Kč 30 

Elektrokotel  27 500 Kč 222 000 Kč 2,5000 Kč 1 275 150 Kč 9 
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3.4.4. Investice do fotovoltaické elektrárny 

 

• Předpokládaná účinnost panelů po 30 letech je 80% 

 

   

Přehled informací uvažovaných ve výpočtu:   

       

První rok elektrárna vyrobí  17 300 kWh 

Třicátý rok elektrárny vyrobí  13 794 kWh 

Cena elektřiny pro tepelné čerpadlo (nízký tarif)  2,5Kč / kWh 

Cena elektřiny pro domácnost 4,5Kč / kWh 

Pořizovací cena elektrárny 560 000 Kč 

Životnost 30 let 

Denní potřeba tepla na ohřev vody 90 kWh 

Generovaná elektřiny pro měsíce, kdy není potřeba vytápět  6 475 kWh 

Potřeba energie na ohřev TV přes léto 8 100 kWh 

Elektřina pro provoz tepelného čerpadla na ohřev TV v létě 2 316 kWh 

V létě nevyužitá energie, pro vytápění 4 160 kWh 
Tabulka 7 uvažované hodnoty ze kterých vychází výpočet prosté doby návratnosti 

 

 

Pro zjednodušenou metodu výpočtu návratnosti 

Panel vyrobí: 17 300 kWh/ rok (během životnosti je zohledněna redukce výkonu) 

Z toho: 4 159 kWh/rok během léta není využito tepelným čerpadlem (uvažuje se užití 

v domě z 80 %, zbytek bude předán do sítě) 

Zbylých: 13 141 kWh/rok využije z 80% tepelné čerpadlo, k vytápění a ohřevu teplé 

vody. V některých měsících, bude systém mít přebytky, které budou využity v domě. 

Nicméně pro výpočet návratnosti bude uvažována spotřeba tepelným čerpadlem při nízké 

sazbě 2,5 Kč/kWh 
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Graf 8 lineárně klesající účinnost fotovoltaických panelů 
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Cena elektrárny 550 000 Kč 

Cena vyprodukované elektrické energie po 30 letech 1 296 079 Kč 

ušetřené finance po 30 letech cca. 746 079 Kč 

 

Během životnosti elektrárny dojde k úspoře, instalace se vyplatí. Vyrobená elektřina bude 

přeměněna na tepelnou energii pomocí TČ a následně uskladněna v zásobníku TV a 

akumulační nádrži. Přebytky mohou být využity v objektu. 

 

3.5. Závěr 

3.5.1. Vybraný systém vytápění 

Vzhledem k ekologii a ročním nákladům na vytápění, je navrženo:  

• Kaskáda tepelných čerpadel Vaillant aroTherm 2x 12 kW 

• Solární elektrárna S-Power CORP od firmy S-power 14,75 kWp 

• Akumulační nádrž (pro uložení cca 50kWh) 1000 litrů 

• Zásobníky TV o objemu 1000 a 500 litrů 

• Tepelná čerpadla budou doplněna topnou vložkou 2x 6kW (pro bivalentní režim) 

 

Tepelná čerpadla Vaillant jsou připravena na připojení fotovoltaiky a dokáží s ní bez 

problémů pracovat. Díky energii ze solárních panelů se bytový dům stane částečně 

soběstačný, dokonce je během životnosti panelů předpokládána návratnost. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že doba, ve které se vytápění řešilo nejčastěji plynem, 

popřípadě kotlem na tuhá paliva, již minula. Už dnes jsou energetické požadavky budov 

striktně dány a do budoucna se předpokládá pouze zpřísňování limitů. Je důležité hledat 

alternativní ekologické metody a navrhovat je do novostaveb. Dnešní moderní systémy 

mohou ve vytápění přinést nevydaný komfort a zároveň ušetřit peníze a životní prostředí. 

Moderní ekologické způsoby nejen vytápění se stále zdokonalují a stávají se také 

uživatelsky dostupnějšími.  
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