
Alternativní zdroje vytápění 
5ZP200 – Ekonomika životního prostředí 

 
Jako „alternativní“ bývají označovány ty zdroje, které nezískávají energii spalováním 
fosilních paliv nebo termojadernou reakcí. Jejich základními znaky jsou ekologická šetrnost a 
obnovitelnost. Nejčastěji používanými alternativními zdroji energie jsou sluneční, větrná a 
vodní energie a biomasa. 
 

Ekologické vytápění biomasou 

Biomasa je dnes pokládána za jeden z nejlevnějších a také nejekologičtějších zdrojů, kterým 
si může člověk doma topit. Co je biomasa? 

Jde o materiál organického původu, tedy živočichy, rostliny a jejich odpady. V souvislosti s 
energetikou lze v našich podmínkách využívat k energetickým účelům zejména zbytky dřeva 
z lesnictví (větve, kůra), dřevozpracujícího průmyslu (odřezky, piliny, hobliny, třísky), zbytky 
ze zemědělství (sláma, zvířecí exkrementy) a potravinářské výroby. V poslední době se 
hledají cesty jak pěstovat biomasu přímo pro energetické účely. Sázejí se například rychle 
rostoucí dřeviny (topoly, akáty, olše, vrby), pěstuje se konopí, obilniny, řepka olejná, 
slunečnice a další rostliny. 

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. 
dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o 
zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se 
spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další 
biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost. Zařízení se 
zplyňováním biomasy se používají stále více. Na první pohled se neliší od běžných 
spalovacích zařízení. 

Dřevo či sláma - jsou-li správně spáleny - jsou hned po vodíku ekologicky "nejpřátelštějším" 
palivem. Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou NOX , které vznikají při každém 
spalování za přítomnosti atmosférického vzduchu. Jejich množství závisí na kvalitě spalování, 
zejména na teplotě. 

Vzhledem k tomu, že CO2 uvolněný při spalování organické hmoty, je znovu absorbován při 
růstu rostlin, nelze v tomto směru hovořit o problému s emisemi. Ve dřevě není síra, stopy 
síry jsou ve slámě - asi 0,1 % v porovnání s minimálně 2 % v hnědém uhlí. 

 
Výhřevnost biomasy 

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale 
navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném 
provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za 
stejných podmínek na 13 %. 

Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však nelze 
dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při 
spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s 
energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dřeva. 



Princip funkce tepelného čerpadla 

Význačnou roli ve fungování TČ hraje chladivo, označované v následujícím jako pracovní médium. Má tu 
vlastnost, že se i při nejnižších (venkovních) teplotách odpařuje. Přivede-li se venkovní vzduch nebo voda 
k výměníku tepla (výparníku), ve kterém cirkuluje pracovní médium, odejme takovémuto zdroji tepla potřebné 
výparné teplo a přejde z kapalného do plynného stavu. Zdroj tepla se tím o několik stupňů ochladí. Kompresor 
toto plynné pracovní médium nasaje a stlačí. Tím že se zvětší jeho tlak, stoupne také jeho teplota - pracovní 
médium je tedy "přečerpáno" na vyšší teplotní úroveň. K tomu je zapotřebí vynaložit elektrickou (nebo jinou) 
energii. Ta však nepředstavuje energii ztracenou, ale zvyšuje energetický (tepelný) potenciál pracovního média, 
které se dále dostává do kondenzátoru, jak je znázorněno na obrázku. Tam pracovní médium odevzdá své 
celkové teplo, které uvedeným způsobem získalo, resp. je mu odňato nějakou teplonosnou látkou, např. vodou 
pro teplovodní vytápění. Tím dojde ke zkapalnění pracovního média, v expanzním ventilu se seškrtí na původní 
nízký tlak a oběh se opakuje. 

Principem tepelného čerpadla je uzavřený chladicí okruh (obdobně jako u chladničky), jímž 
se teplo na jedné straně odebírá a na druhé předává. Chladnička odebírá teplo z vnitřního 
prostoru a předává je kondenzátorem na své zadní straně do místnosti. Tepelné čerpadlo místo 
potravin ochlazuje například vzduch, půdu nebo podzemní vodu. Teplo odebrané těmto 
zdrojům předává do topných systémů. 

Činnost tepelného čerpadla využívá fyzikální jevy spojené se změnou skupenství pracovní 
látky - chladiva. Ve výparníku tepelného čerpadla chladivo při nízkém tlaku a teplotě odnímá 
teplo zdroji nízkopotenciálního tepla, dochází k varu. Páry chladiva jsou stlačeny, zahřívají se 
a v kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané látce. Tím se opět ochlazují a 
zkapalňují. Celý oběh je uzavřen odvodem chladiva do výparníku přes expanzní ventil, který 
snižuje tlak kapalného chladiva. 

 

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla 
Tepelné čerpadlo dokáže odebrat teplo z okolního vzduchu, odpadního vzduchu, 
povrchových vod, půdy, vrtů i z podzemní vody. Využitelným zdrojem je i odpadní teplo 
technologických procesů.  
Všechny tyto zdroje mají obvykle nižší teplotu než je ta, kterou potřebujeme získat, 
avšak tepelné čerpadlo z nich dokáže pomocí cyklu komprese a expanze plynu získat 
teplo a vytvořit teplotu kolem 55°C. 

 

Tepelná čerpadla lze rozdělit do několika skupin, podle toho, odkud čerpají teplo. 

Tepelné čerpadlo využívající energii z půdy 
Teplo se odebírá pomocí hadice, která je uložena zhruba 1,5 metru pod zemským povrchem a 
je dlouhá řádově desítky metrů (cca. 40 metrů výkopu na 1 kW tepelného výkonu čerpadla). 
Toto řešení je poměrně náročné na dostupnou plochu, avšak provední výkopu je na druhou 
stranu relativně levné. 
 

Tepelné čerpadlo využívající energii z hlubinného vrtu 
Princip je obdobný jako u předchozího typu, ale místo dlouhého vedení uloženého nízko pod 
povrchem se energie získává z vrtu, který je řádově desítky metrů hluboký. To sice přináší 
vyšší pořizovací náklady, ale na druhé straně odpadá potřeba poměrně velké plochy. 
 



Tepelné čerpadlo využívající tepla venkovního vzduchu 
Teplo se získává ze vzduchu, který má většinu roku dostatečnou teplotu. S klesající teplotou 
vzduchu však účinnost tepelného čerpadla klesá, v mrazech je topný faktor jen něco málo přes 
1,5. 

Kromě uvedených typů ještě existují tepelná čerpadla která získávají energii např. z vodního toku, 
dvou studní nebo z odpadního tepla. 

Zdrojem tepla je vzduch 

Vzduch, jemuž dodává teplo slunce, je všude - principiální uspořádání TČ ukazuje obrázek. 
TČ mohou poskytnout ještě dosti tepla, které získala z venkovního vzduchu i při teplotě -
20°C. Vzduch jako zdroj tepla má však tu nevýhodu, ze je nejchladnější, když je zapotřebí co 
nejvíce tepla na vytápění. Je sice možné odnímat mu teplo ještě při -20°C, ale topný faktor TČ 
značně klesá. Proto se často uskutečňuje kombinace s druhým vytápěcím zařízením, které 
po krátkou dobu zvláště chladných dnů s vytápěním vypomůže. 

Zdrojem tepla je voda 

Spodní voda je dobrým zásobníkem slunečního tepla. I po dobu nejchladnějších zimních dnů 
si udržuje stálou teplotu +8°C až +12°C. V tom spočívá její výhoda. Na základě stálé teplotní 
úrovně tohoto zdroje tepla je po celý rok topný faktor TČ příznivý. Bohužel spodní voda není 
všude k dispozici jak v dostatečném množství, tak v potřebné kvalitě. Ale kde je možné ji 
použít, tam se to vyplatí. 
Použití spodní vody musí být povoleno příslušným úřadem (všeobecně vodohospodářským 
úřadem). Pro tento způsob získávání tepla je třeba zřídit jednu studnu pro čerpání vody a 
druhou pro jímání vody, jak ukazuje obrázek. 
Jako zdroje tepla se také hodí jezera a řeky, protože působí rovněž jako zásobníky tepla. O 
možnostech využívání vody pro tyto účely poskytnou informace příslušné místní úřady.  

Zdrojem tepla je země pomocí zemních kolektorů 

V hloubce od 1,2 do 1,5 m je země i v chladných dnech dostatečně teplá, aby mohla být TČ 
hospodárně provozována. Předpokladem však je, aby byl k dispozici dostatečně veliký 
pozemek k položení potrubního systému, který bude teplo země odvádět. Měrný výkon 
kolektorů se pohybuje kolem 40 W/m² u půdy s výskytem spodní vody a 10 až 15 W/m² u 
suchých, písčitých půd. Trubkami protéká taková nemrznoucí směs, která je pro životní 
prostředí nezávadná a předává teplo výparníku TČ, jak je schematicky znázorněno na 
obrázku. 
Skutečností je, že je zapotřebí plocha pozemku 2-3 krát tak veliká jako vytápěná plocha. 
Pokud tomu tak je, pak je zde nevyčerpatelný energetický zdroj a ideální předpoklad pro 
použití TČ země/voda. 

Zdrojem tepla je země pomocí zemních sond 

Jde o svislé zemní sondy na jímání tepla, které na rozdíl od potrubních kolektorů vyžadují jen 
málo místa, a které se pomocí vrtných zařízení dají umístit do hloubky až 100 m. Tyto zemní 
sondy sestávají z patky sondy a ze svislých souvislých trubek z polyetylenu, jak je znázorněno 
na obrázku. Podobně jako u zemních kolektorů cirkuluje systémem nemrz. směs, která teplo 
zemi odnímá. Měrný výkon sond je závislý na složení půdy a pohybuje se mezi 30 a 100 W 
na metr zemní sondy. Podle typu TČ a podle jakosti půdy se pro jedno vytápěcí zařízení zřídí 
případně více sond. Projekt takovýchto zařízení je třeba předložit k posouzení a požádat 
příslušný místní úřad o schválení. 



 
Topný faktor tepelného čerpadla 

Topný faktor je dán poměrem topného výkonu a příkonu (elektrickému) TČ:  
 
Udává, kolikrát větší je získaný výkon (získaná energie) proti vynaloženému příkonu 
(vynaložené energii). Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě, při které je teplo 
vyprodukováno (a spotřebováváno). Čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota, při 
které se teplo spotřebovává, tím větší je topný faktor. Vztahuje se vždy jako momentální 
hodnota na určitý provozní stav. 

 

Snížení spotřeby energie na vytápění 

• těsnění oken 
• izolace stěn 
• vytápění na optimální teplotu (okolo 21°C) 
• rychlé intenzivní větrání 
• inteligentní řízení vytápění 
• vytápění každé místnosti zvlášť 
• oblečení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: 
 
www.alternativni-zdroje.cz 
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