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ohřev vody |idé dřív to|ik neřešili, Zaměřova|i se na dominantnínák|ady na Vytápění. S rostoucÍ
úspornostídomůSe Za tep|o platíméně,a|e na Vodě na mytí se moc neušetří. Jejíro|e V p|atbách
Za energie tedy sí|í'Potřeba je proto řešit obojídohromady, nejčastěji spo|ečným Zdrojem tep|a,
případně kombinací více zdrojů'
text Filip Gry8era konzultace pcČn, rzn-info.cz, EkoWATT foto archiv flrem
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ěkdo má okamŽité jasno. PatŤí
mu les, bude topit dievem. Ve-

de Ii k pozemku plynová pří

pojka. take není moc co ÍeŠit.
KdyŽ naopak plyn obec neza
vedla, s topením pomocí modrého plamene
se nedá počítat. Roli hraje i velikost domu.
V tom hodně malém si můŽete dovolit i draŽší
a komfortnější palivo.
Většinou je však na výběr více moŽností.
Ale ne vše, co se pouŽívá ve staršíchdomech,
je do těch nových vhodné' odborníci nám po
mohlivytipovat valÍanty, o kterých má smysl

uvaŽovat. Porovnali' kolik vás budou stát při
koupi i provozu a jaké jsou jejích přednosti
i nevýhody. UvaŽovali přitom o průměrném
novém domě pro čtyřčIennou rodinu.
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Topení plynem je velmi pohodlné. ZapáIíte
kotel a pak už jen nastavujete teplotu na ter
='4

mostatu'''Stačímít místo jen pro kotel
nou ročně zajistit servis. Provoz je velmi

a

jed-

čistý

nevznikápři němpopel aniprach,.. vyjmeno
vává Milan Bechyně' energetický specialista
ze serveru TZB-info.cz. Energie je k dispozici
24 hodin denně a kotel má vysokou účinnost,
aŽ 95

procent.

Na druhou stranu je plyn aŽ na malé vý-

jimky dovozová surovina. ovlivňuje

to jeho

cenu aje tu i riziko, Že o dodávky můŽete při
jít. PŤitom se nelze předzásobit. Potřebujete
také přípojku' jejíŽ vybudování není levné'
Náklady na pořízeníjsou spíševyšŠí
a palívo
patří k těm draŽším.A při zanedbané údrŽbě
hrozí otrava či výbuch.
Ideálníje sáhnout po kondenzačním kot]i,

kterýje nejúčinnějŠí.Takovému kotli však
musíte vytvořit podmínky. Potřebujete spe-

ciá]ní komínovou vioŽku avytápění nastavit
neŽ je běŽné.,,KdyŽ se rozhodnete pro
radiátorový systém, je nutné dimenzovat radiátory na teplotnÍ spád 55/45 stupňů Celsia.

jinak'

To znamená, Že radiátory budou mít větší
otopnou plochu neŽ při standardním spá.
du 75160 stupňů, která vychází z výpočtu

tepelných zttát pro jednotIivé místnosti,..
počítáJosef Šéastný,energetický poradce
ze společnosti Energy Centre Česke Bu.
dějovice. NiŽŠíteplotní spád znamená, Že
v soustavě koluje méně teplá voda, proto
je k vyhřátí místností nutná většíplocha
radiátorů.
Druhá moŽnost je zvolit podlahové vytá
pění s ještě nižšímtepelným spádem vody,
je' Že kotel bude
45/35 stupňů.
''Výhodou
zaručeně pracovat v pásmu kondenzace,
tedy s nejvyššímožnou účinnostÍ'..říká
Josef Šéastný.Kondenzačníkotel totiŽ placuje účinnějipři niŽší teplotě vody. Při ná
vrhuje nutné vycházet z podlahové krytÍny
v jednotlivých místnostech. NejvhodnějŠí je
d1aŽba, naopak problematickýje koberec se
spodní gumovou vrstvou' vlněný koberec
nebo palubová podlaha'
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Donedávna byla tepelná čerpadla speciali'
tou, dnes sejevíjako jedna z hlavních variant
ohřevu v novostavbě. Jsou to přístroje fungujícína elektřinu a podobně jako chladniČ
ka, jenŽe obráceně. DokáŽou získat tepelnou
energii z okolního vzduchu, vody či země,
a to i když je zíma. Provoz je komfortní jako
u elektroohřevu, spotřeba je však velmi nízká, meně neŽ poloviční'nebo aŽ třetinová.
Servis se dělá jednou ročně, provoz je čistý
a částečněekologický. Velkým bonusem je
nízký tarif elektřiny 22l.lodin denně i pro
ostatní spotřebiče. Životnost čerpadel země-voda je delšínežtjinýcbzdrojůtepla' 20_30
let. o kompresorech u čerpadel vzduch-voda
to neplatí, ale dají se repasovat.
,,Je tu však rizlko, Že tariÍnísoustava se
od roku 201'6 změní, a tím se zvýŠínáklady'
Nevýhodou je i vysoká investice,.. upozorňu.
je Milan Bechyně. Musíte také u distributora
elektřiny Žádat o připojení. ZapŤiděIeniníz_
ké sazby bude chtít potvrdit, že je čerpadlo
skutečně naÍnstalované a jeho výkon zajistÍ
aspoň 60 procent tepla, které potřebujete.
Čerpadlo se dá navrhnout i tak, aby pokryIo teplo ze 100 procent a nemuselo se dopl
ňovat jiným zdrojem, třeba elektrokotlem.
Ale v Cesku je velmichladných dnÍv roce jen
málo, proto se častěji sahá po menší a levnějŠí
variantě, často s pokrytím jen 60_70 procent
vypočtenétepelné ztráty domu. Platí to hlavně o typech vzduch-voda.
Tato varianta je u Cechů nejvyhledáva'
nější, cena je niŽšía není nutné hledat místo
na vodnÍ či zemní kolektory nebo provádět

vrt. Kompresor však můŽe rušit hlukem
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při teplotách těsně kolem nuly

s úpravou pro hořák
na pe|ety má účinnost
až 91 %. Atmos
se domácí

zímu'

o kotel se téměř ne_
musÍte starat, stačÍdoplnit zásobník třeba jed-

nejlépe pracuje ve spojení s podlahovým topením, pro které platí stejné podmínky jako v případě plynu'..

nou týdně a dvakrát za měsíc

kotel vyčistit. Ve srovnání
s uhlím je provoz čistý zbývá jen
minimum popela. Musíte však počítats vy-

vysvětluje Josef Šéastný.
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KdyŽ není možnénapojení na plyn a ani ne
chcete vyuŽívat drahou elektřinu, je tu další
moŽnost s podobným komfortem - vytápění

peletkami. Tedy malýmí špalíčkylisovanými nejčastěji z piiin' někdy i z jiných rostlin.
,,

Kotel si sám podává palivo

a

surovina, dá se

předzásobit na celou

hřívat jinak.,,Tento druh čerpadla

'

anízkoenergetických

,lit

můŽe namrzat výparník, protoŽe
se přitom teplota chladiva dostává
pod bod mrazu. Nevýhodou typu
vzduch-voda je i kolísání teplot
mezi zimou a létem. V zimě je
jeho efektivita o hodně menŠíneŽ
v létě, takŽe se dům musí více do-
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nove generace Je
vhodné do pasivních
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budováním suchého skladu aspoň na tři kubíkypaliva as tím, Že ceny peletek nynírostou.
Josef Šéastnýzde doporučuje jako vhodné řeŠeníradiátorový systém' Alternativou ke kotli
jsou krbová kamna a krby na peletky' které
lze regulovat i dálkovým ovladačem.

má poioautoma-

tický či plně automatický chod. Peletky jsou
sice draŽší než dřevo, ale zaberou výrazně

méně místa,.. vyzdvihuje přednosti Jan Truxa
z poradenské společnosti EkoWATT. VyuŽívá

Kusové dřevo je jedno z nejlevnějších paliv.
Tím vŠakjeho přednosti končí'S přípravou

) excelentní topný faktor až do 5'0 (c0P)
r výborně umístitelná díky kompaktnímu
a integrovanému řešení

} moderní design

.,

www.tepel na-cerpad la.cz

STIEBEL ELTRON
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VyuŽívání dvou či více zdrojŮ tep|a
dohromady zvyšuie bezpečnost
dodávky tep|a, majite| domu není
závis|ý jen na jednom pa|ivu. Výhodné je to h|avně u kot|ů na elek.
třinu a p|yn, pro případ výpadku
dodávek ze sítí.Přímotopy se v no.
vostavbách bez kombinace neobejdou. Větší část sezony |ze pokrýt
zdrojem s |evnějšímpalivem, třeba
krbovými kamny s v|ožkou, a v přechodových obdobÍch' kdy není
taková spotřeba, topit třeba komfortnějším eIektrokotIem. Znamená
to však zvýŠenou investici a čím
více zdrojů se zapo|uje do jednoho
systému, tím je větší riziko poruch
a šoatnéhonastavení.

jevhodný

go!ÁB ulzp

eo_J E VyuŽívat
kombinaci se so|árními koIektory
či panely se zatím finančně vyp|atí
spÍšejen s dotací. Ko|ektory mo.
hou zajistit větŠíčást ohřevu vody
a částečněpřitápět do podIaho.
vého iopení. Vhodné je přidávat
je ke zdroji' který má drahé pa|ivo
nebo se musí obs|uhovat ručně
- aby se nemuse|o topit v |éiě'
PouŽívajíse například kombinace
iepelného čerpadIa s vakuovými
kolektory nebo kondenzačního
p|ynového kot|e s p|ochými fototermickýmí ko|ektory. Fotovo|taické
pane|y zas mohou výrobou elektři.
ny podpořit přímotopné vytápění
nebo tepeIné čerpadIo.

do staršího domu' wž**arra*tlr'l

PoR0VnÁní nÁruoů

Výpočtová Venkovní tep|ota -15 "c' Výpočtová tepe|náztráta7 kW, tep|á Voda 55 .C pro
4 osoby po 50 l/osobu 365 dnů/rok' spotřeba elektřiny ostatní spotřebiče 3 229 kWh/rok
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zemní plyn

296 000 Kč

11 947

Ťepelné
ěerpadIo

425 000 Kč

6

Dřevěné

394 000 Kč

11

Kusové dřevo

220 500 Kč

9 428Kč

Hnědé uhlí

31

5 000

Kč

5 892

Elektřina

120 000

Kč

18

peletky

přímotop

Kč

032Kč
21oKč

Kč

558Kč

paliva i topením je hodně práce, musíte mít
místo na skiadování dřeva. Kotel se obsluhuje
převáŽně ručně a zabere hodně místa. ,,Kotle
mají velké instalované výkony' obvykle nad
15 kW apro dnešníúsporné
domy se nehodí.
Ploto je k nim nutné instalovat vyrovnávací
akumulačnínádrž a dům vytápět z akumu
]ačnínádrŽe, kterou nabíjípoměrně výkonný
kote1'., říká Jan Truxa. Tím se zvýšíkomfort
a akumulace majiteli domu pomůŽe překle

nout dobu, kdyje v práci. Výrazně se tím také
sníŽíspotřeba palíva, protoŽe kotel má moŽnost pIaCovat s optimá1ní účinností.
,,l
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17

345Kč

8 076

15

Kč

958Kč

13 261
8 469

Kč

Kč

27 436Kč)

50 623 Kč

42o62Ké
51 206 Kč
41

176Kč

39 751 Kč
44 033 Kč

s palivem i popelem,

.

Včetně

paušá|ních pIateb,
eIektřiny, údrŽby

s automatickým zdrojem tepla
a drahým paIiVem (eIektrokote|,
kote| na LTo či na propan).

Zd(o):

TZB-into.cz,
Výchozí hodnoty
pro průměrný
rodinný dům

ELEKTRICKÝ BoJLEB díky nízkému tarifu eIektřiny můžepoměrně
Ievně zastat ohřev vody, nezávisIe
na h|avním zdroji tep|a'

riziko vyŠŠích
emisí

například síry při spalování nevhodného

uhlí a určitériziko komínového oožáru...

Zdror EkoWATT ECCB

podotýká Milan Bechyně.
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= Truxa,
Jak upozorňuje Jan
dnes není moŽ_
né nový dům vytápět pouze přímotopy či
elektrokotlem. Dům by nesp1nil podmínky
v energetickém prúkazu, a tím pádem by
majitel nedosta1nutné povolení' Podle Josefa
Šéastnéhose však v tomto směru připravují
změny, protoŽe Česko má ve srovnání s ji

nými zeměmi Evropské unie příIišpřísná
pravidla' Prozatím se dá tento komfortní,
ale drahý zdroj vyuŽívat tak, Že se doplní

i do nového domu lze stá]e hlavně pro níz'
kou cenu paliva uvaŽovat o kotli na uh1í.
Moderní kotIe uŽ tolik neznečíŠéují
ovzdu
ší,mohou mít í automatické přikládání.
Ke kotli stačízajít jednou denně' jednou
týdně se čistí.Palivem se lze předzásobit,

jíným, třeba lrrbovou vloŽkou či kamny, so_
1árnímíkolektory' případně fotovoltaickými
panely. Efektivní variantou je třeba e1ektric
ké podlahové topení. Výhodou přímotopů
je moŽnost vyuŽívat nízký tarif elektřiny

a1e

20

musíte na něj mít vo1ný sklad.
',Nevýho
dou je nečistý provoz - prach při manipu1aci

KBEayÁ_v-LoŽKA'NE B o_!ÍAI!!lA
}l&P3Ev-q se vyplatí kombinovat

rozpočítané
investice
a

hodin denně,

a1e je

tobudejinak.

možné, Že od roku 2016

íilip.grygerapmfdnes.cz
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Kotel na pelety 1*tr*t
Kotel na dřevo
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Kote| na uh|í 1Ž,'-1#?*1.'
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