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Budete stavět a nevíte, zda 
zvolit radiátory či podlahové 
topení? A také jaký zdroj otopu 
vybrat – zda pevné palivo, plyn 
či dokonce tepelné čerpadlo? 

 Lenka Kopčáková

Na otázky ŽN odpovídá žďárský 
topenář Rostislav Veselý.

Když lidé staví rodinný dům 
a jsou v lokalitě, kde si mohou 
vybrat druh topení, co dnes zvo-
lit? 

To opravdu záleží na každém, také 
zda chce mít pohodlí nebo šetřit. 
Zemní plyn je bez starostí, má také 
nízké emise, ale vyžaduje pravidelný 
servis kotle a komína.

Komfortním vytápěním je napoje-
ní na centrál (horkovod), bez práce 
je také vytápění elektřinou, nejlépe 
elektrickým kotlem, kdy lze v urči-
tou část dne využívat nižší tarify.

Téměř bez starostí je také tepelné 
čerpadlo. Zejména v novostavbách 
i zde na Vysočině začínají být tepel-
ná čerpadla žádaná, ale ve vysokých 
mrazech potřebují další zdroj.

Co obnáší volba pevného paliva? 
Automatický kotel, ať na hnědé či 

černé uhlí nebo peletky, potřebu-
je obsluhu s dosypáváním paliva a 
vybíráním popela. Nejvyšší emise 
jsou u hnědého uhlí, o něco nižší u 

černého. Peletky jsou ekologické. 
Také musíme mít dostatečně velké a 
suché prostory na skladování paliva.

Kdo má zdroje palivového dře-
va, vytápění domu jej tak vychá-
zí nejlevněji. Navíc je moc pěkný 
pohled přes skleněná dvířka krbo-
vých kamen. Ale největší starost je 
se zásobováním a mnohdy zpracová-
ním dřeva. Také musíme pravidelně 
čistit kamna a průduchy a každý den 
vynášíme popel. Ten z čistého dře-
va je možné zkompostovat. Dřevo 
však musí být dobře vyschlé, jinak 
vlhký kouř zanese brzy komín. Kdo 
má krbová kamna v obýváku ví, že v 
místnosti se od manipulace s pope-
lem více práší.

Také bychom u krbových kamen 
a kotlů na pevná paliva neměli opo-

menout pořídit si hlásič kouře. Malá 
krabička, která už mnohým lidem 
zachránila život. 

A co je lepší, pořídit si radiátory 
nebo podlahové topení?

Nejideálnější volba podle mě je 
podlahové topení, které se vytápí 
maximálně na 35°C. Radiátory již 
potřebují teplotu vyšší, podle zdro-
je tepla od 40 do 60°C. Ale zde na 
Žďársku, kde mohou uhodit velké 
mrazy, je dobrou volbou kombinace 
podlahového topení s radiátory. Ty 
vyhřejí místnost v prvních hodinách 
po zatopení, protože podlahovému 
topení trvá asi den, než povrch pod-
lahy vyhřeje. Naakumulovaná podla-
ha však zase dlouho drží teplo. Také 
musíme zvolit správnou krytinu, 
nejlépe dlažbu. 

Podlahová topení jsou hitem už 
řádku let. Došlo k nějakému zdo-
konalení této technologie?

Podle mé zkušenosti je o podla-
hové topení stále velký zájem. Za ty 
roky se také už „vychytaly“ rozdělo-
vače, které mixují vodu do systému. 
Také jsou lepší zdroje tepla, izolační 
podložky a možná i materiál, kterým 
se nyní ta podlaha „točí“.

Má podlahové topení nějaké rizi-
ko, že se na něm něco porouchá, a 
je pak náročná jeho oprava? 

Je náchylné na různé vrtání do 

podlahy, už jsem se s tím setkal 
(smích). Lepší nevrtat! 

 
Může se podlahové topení nějak 

„pohybem“ stavby protrhnout či 
zlomit? 

Tyto moderní a spolehlivé mate-
riály uložené ve speciálním systému 
spíš ne. Rizikem však je špatná izo-
lace domu. Např. dutin za sádrokar-
tónem, kde je průvan atd. Již jsem 
řešil situaci, kdy mráz z tohoto důvo-
du roztrhl trubku v topení. U podla-
hového topení je důležité stále tem-
perovat, pokud v zimě odjíždíme 
z domu, byť i na pár dní. 

 Ale co když k poruše podlaho-
vého topení dojde. A jak ji vlastně 
my laici poznáme? 

Že se něco děje, poznáme podle 
úniku vody z kotle, kdy klesá hladi-
na na manometru. Také se někde ve 
stěnách či stropech objevují mokré 
fl eky. 

Je vůbec PT opravitelné, když je 
zalité v betonu? 

Odborník musí zjistit velikost úni-
ku vody a podle toho se rozhodne, 
co dál. Při vysokém úniku se musí 
podlaha bourat. 

Malý nebo střední únik lze utěsnit 
chemicky. Odborník vpustí do vod-
ního systému chemikálii, která si, 
laicky řečeno, dokáže prasklinu sama 
najít a zapouzdřit ji.

TOPENÁŘ Rosťa Veselý jinak patří 
k partě žďárských „baskeťáků“.
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Jaký druh topení zvolit pro náš dům


