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Anotace 
 
 Práce se zabývá bezvýkopovými technologiemi, které byly využity u výstavby 

systémů pro čerpání geotermální energie.  Úvodní kapitola se věnuje geotermální energií                

a jejím uplatněním. Další kapitola rozděluje tepelná čerpadla podle způsobu čerpání 

geotermální energie. Následně jsou popsány bezvýkopové technologie a srovnání výkopových 

a bezvýkopových technologií při měření vzdušných emisí a nákladů spojených se stavbou               

a stavebními stroji. Hlavní částí této práce je vytvoření modelového příkladu pro dvě varianty. 

První varianta je pokládka plošných kolektorů pomocí výkopových technologií. Druhá 

varianta je pokládka koaxiálního potrubí pomocí bezvýkopových technologií. Na závěr jsou 

popsány výhody  a nevýhody těchto variant. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

 The thesis deals with No Dig Technologies used in the construction of pumping 

systems for geothermal energy. The first chapter talks about geothermal energy and its 

application. The next chapter divides heat pumps according to the method of drawing 

geothermal energy. Consequently following No Dig Technologies are described and 

compared to open pit approach and No Dig technologies as for a air emissions and costs 

associated with the construction and building machinery are concerned. The main part of the 

thesis is to create a model for those two options. The first option is laying flat collectors with 

groundbreaking technologies. The second one is laying of coaxial pipes using No Dig 

Technologies. The conclusion describes the advantages and disadvantages of these options. 
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1. Úvod 
 

 V dnešní době se neustále objevují zprávy o tom, že stoupá cena energie, ropy a uhlí, 

protože klesá jejich zásoba. Z těchto příčin se hledají způsoby, jak využít obnovitelné zdroje 

energie a pozastavit tak velký růst cen. Na Zemi je spousta energie, která se dá využít, ať už 

ze slunce, vody, větru nebo geotermální energie. Mnoho firem se tak snaží prosadit svou teorii 

v tom, jak je nejvýhodnější energii využít. Evropská unie vydala v roce 2007 nařízení                 

pro členské státy, aby v roce 2020 bylo využíváno 20% energie z obnovitelných zdrojů. 

Důvod je jednoduchý - snížení oxidu uhličitého. 

 

 Geotermální energie se řadí k nejstarším energiím na planetě, která vznikla rozpadem 

radioaktivních látek. Proto tato energie spadá k tepelným energiím Země. Sopky, gejzíry              

a horké prameny patří k přírodním projevům geotermální energie. Už Římané využívali horké 

prameny v lázeňství. Pomocí čerpání geotermální energie se snažíme zajistit teplo pro budovy 

či jiné objekty, ale také se dá energie využít pro získání energie elektrické v geotermálních 

elektrárnách. K hlavním nevýhodám se řadí území, které není na všech místech vhodné a také 

prvotní náklady spojené s výstavbou systémů pro čerpání. 

 

 Pomocí tepelných čerpadel se snažíme využít potenciál geotermální energie. Čerpání 

je ekologické a nezávadné k životnímu prostředí. Tepelných čerpadel je mnoho druhů, které 

se liší způsobem jak získáváním tepelné energie tak cenou. Cena hraje v dnešní době 

důležitou roli. Je ve většině případech rozhodující. K nejdražší alternativě z pohledu 

počátečních investic se řadí vertikální vrty typu země/voda, na druhou stranu vrty nejsou 

závislé na počasí, jelikož mají konstantní teplotu. Naopak, za nejlevnější druh tepelného 

čerpadla se považuje vzduch/voda, které můžeme nejčastěji vidět v České republice. Ačkoliv 

některé investory odradí vysoká hlučnost zařízení. 

 

 Z důvodů čím dál tím větší zastavěnosti území, snížení prostoru pro manipulaci                

s technikou, opravám vzniklým stárnutím potrubí, se rozvíjejí bezvýkopové technologie. Tyto 

technologie se snaží nahradit výkopové práce také díky své rychlosti, šetrnosti k životnímu 

prostředí a minimálními náklady, spojenými s uvedením okolí stavby do původního stavu. 

Bezvýkopové technologie se využívají k položení inženýrských sítí, kanalizací, mezistátních 

plynovodů a ropovodů, ale také jako ideální metoda pro sanaci potrubí. Bezvýkopové 
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technologie se mohou využít i při pokládce kolektorů, které budou pomocí nemrznoucí 

kapaliny a tepelného čerpadla čerpat geotermální energii. Metoda, kterou lze využít,                    

je metoda horizontálního řízeného vrtání.  

 

  V první části modelového příkladu je popsán plošný kolektor, který je položen                 

s využitím výkopových metod. V druhé části  je použito koaxiálního potrubí, které                         

je zabudováno pomocí horizontálního řízeného vrtání. Obě tyto varianty budou realizovány        

ve 100% saturované zóně. Obě varianty jsou následně finančně srovnány. V závěru               

je srovnání obou metod a doporučené řešení koaxiálního potrubí. 
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2. Geotermální energie 
 

 
Obr. 1: Řez podložím  

 
 Slovo geotermální je řeckého původu: geo (země) a therme (teplo). Teplo je forma 

energie a geotermální energie je doslova teplo obsažené v Zemi. Jedná se o nejstarší energii 

na planetě, která vzniká působením slapových sil a rozpadem radioaktivních látek v zemském 

tělese. 

 

 Geotermální gradient popisuje nárůst teploty s hloubkou v zemské kůře. Průměrný 

geotermální gradient je kolem 2,5-3oC/100 m. Například teplota v prvních metrech pod zemí 

se shoduje s  průměrnou roční teplotou, což je okolo 15oC. Můžeme se domnívat, že                   

v hloubce 2000 m bude teplota 650 - 75oC. Viditelným projevem geotermální energie, která 

pochází z interiéru Země, jsou sopky, gejzíry, horké prameny atd. [1]  

 

 Geotermální energie se řadí k alternativním zdrojům. I když nemusí platit, že se jedná 

o nevyčerpatelný zdroj. Základním médiem je zde voda nebo pára, která přenáší teplo z vnitra 

na povrch. Výhodou při čerpání geotermální energie je skutečnost, že se nenarušuje životní 

prostředí a nehrozí také žádná ekologická katastrofa. Mezi nevýhody patří území bez 

geotermálních projevů, protože ne všude je vhodné spoléhat na tento zdroj energie. 

Nejvýhodnější území jsou území, kde je velká tektonická sopečná aktivita. 
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 Island je zemí, která patří do popředí čerpání geotermální energie, dokonce používají 

geotermální energii k vyhřívání chodníků, aby si ulehčili práci v zimě. Dále je využívána             

na Novém Zélandě, v Německu, ve Velké Británii, Francii a USA. V České republice 

využíváme geotermální energii nejčastěji na vytápění bytových prostor pomocí tepelných 

čerpadel. Také v lázeňství, kde je voda klasifikována jako voda lázeňská, která                              

je mineralizována a proto se častěji musí měnit filtry, jelikož hrozí jejich zanesení. Z tohoto 

důvodu se nesmí využívat lázeňské vody pro energetické využití. V Ústí nad Labem                      

se nachází plavecký bazén a zoologická zahrada a obě tyto stavby využívají geotermální 

energii. 

 

 
 

Obr. 2: Mapa České republiky vyjadřující využitelnost geotermální energie 
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3. Tepelná čerpadla 
 
 Tepelná čerpadla patří k alternativním zdrojům obnovitelné energie. Odebírají teplo                     

ze svého okolí a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Základní myšlenka zazněla ve druhé 

termodynamické větě v roce 1982 od Lorda Kelvina. Ten tvrdil, že teplo se šíří vždy ve směru 

od teplejší ke studenější části. Tohoto principu šíření tepla využívá také tepelné čerpadlo. 

Americký vynálezce  Robert C. Weber náhodně sestavil tepelné čerpadlo, protože při pokusu 

s nízkými teplotami se údajně omylem popálil o výstupní potrubí mrazícího stroje. 

 

 Topný faktor (COP - Coefficient of Performance) je základním parametrem tepelného 

čerpadla. Topný faktor  je poměr mezi vyrobeným teplem a elektrického příkonu, který                  

se spotřebuje na pohon kompresoru. Tepelné čerpadlo má například výkon 10 kW a na provoz 

spotřebuje 2 kW. Topný faktor se rovná 10/2 = 5. Čím je nižší teplota na výstupu, tím je vyšší 

účinnost tepelného čerpadla. Levnější provoz je u čerpadel s vyšším teplotním faktorem. 

Běžně se pohybuje kolem 2,5 - 5.  

 

 Tepelná čerpadla dělíme na - primární a sekundární část. Primární část je závislá                 

na způsobu odebírání geotermální energie (země, voda, vzduch). Kdežto sekundární část 

představuje topný systém. Princip je založený na stejném principu jako je lednička. Teplo, 

které je odebráno v okolí, putuje pomocí nemrznoucí směsi do výměníku. Zde předá své 

nízkopotenciální teplo chladivu, které koluje v sekundární části. Chladivo se začne vypařovat 

a jako plyn je nasán kompresorem, který ho na základě principu fyzikální komprese stlačí              

na teplotu cca 80oC. Poté stlačený plyn pokračuje do kondenzátoru, kde své teplo předá topné 

vodě a začne měnit své skupenství na kapalné. Kapalina postupuje do expanzního ventilu, kde 

se prudce ochladí a poté se zpět vrací do výparníku. Tento cyklus se neustále a rychle 

opakuje. 

 
Obr. 3: Princip tepelného čerpadla 
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 Tepelná čerpadla můžeme využívat v  letním období ke chlazení objektů. Při pasivním 

chlazení se využívají vrty jako zdroj chladu. Vrty nemají takový výkon, aby ochladili celý 

objekt, ale za to spotřebují minimální elektrickou energii. Do vrtu se dostává přebytečné teplo 

a díky tomu vrty rychleji regenerují. Při aktivním chlazení zajistíme ochlazení celého objektu 

a přebytečné teplo se odvádí do vrtů, do atmosféry a nebo je využito na ohřev vody. Existuje 

také jejich kombinace, kdy se využívá pasivní chlazení do  doby, dokud vystačí na chlazení 

objektu. V případě vyšších požadavků na chlad se přepne na chlazení aktivní. 

 
 

3.1 Druhy tepelných čerpadel 
 
 Druhy jsou popsány dvěma slovy oddělené lomítkem. První slovo nám označuje                 

z čeho se teplo odebírá (země, voda, vzduch) a druhé slovo označuje  jaké médium koluje 

uvnitř zařízení (voda, vzduch). Způsob odebírání tepla je závislý na okolních podmínkách, 

životnosti zdroje a počáteční investici. 

 

3.1.1 Země/voda 
 

 Tento systém se dá považovat za nejstabilnější. V místních klimatických podmínkách 

patří k nejrozšířenějšímu typu. Primární okruh využívá jako medium nemrznoucí kapalinu       

(většinou se jedná o denaturovaný líh). Může se využívat v bivalentním provozu,                       

což znamená, že se při teplotách kolem -5oC až -8oC, spíná elektrokotel. Je velmi rozšířený  

ve Skandinávských zemích, díky místním klimatickým podmínkám. K nevýhodám patří 

rozsáhlé zemní práce, které jsem se snažila eliminovat bezvýkopovými technologiemi. Při 

čerpání tepla ze země se využívají horizontální (zemní) kolektory, vertikální vrty a nebo 

energetické piloty. 

 Horizontální kolektory jsou nejméně náročné na finance, ale potřebují velký prostor             

na svou pokládku, který se nebude dále využívat. Kolektory se ukládají do nezámrzné 

hloubky, která je v našich geografických podmínkách 0,8 - 1,5 m, jsou vyrobeny                              

z vysokohutnostního polyethylenového potrubí a jsou určeny  pro pokládku do pískového 

lože. Výkop pro pokládku se dělá buď pomocí rypadla a nebo rýhovače. Podle druhu půdy                

a jejich vlastností se pohybuje výkon tepla získaný ze země mezi 8-32 W/m2 při 2400 

provozních hodinách tepelného čerpadla za rok. V tabulce č.1 sloupec provozních 1800 hodin 
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platí pro telená čerpadla pokrývající pouze potřebu vytápění objektu, sloupec 2400 

provozních hodin se vztahuje jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. [2] 

 

 

Tab. 1: Směrné hodnoty pro návrh zemního plošného kolektoru 

 

 Doporučená délka jednotlivých okruhů je 100 až 300 m. Ve sběrné jímce okruhů  

horizontálních kolektorů jsou instalovány rozdělovače, dále pak ve sběrné jímce máme 

možnost uzavřít jednotlivé okruhy, odvzdušnit nebo regulovat jednotlivé smyčky.  Kolektory 

odebírají ze země pod sebou zhruba 2% tepla a ze země nad sebou 98% akumulované 

sluneční přímé nebo nepřímé energie. Z těchto důvodů se nesmí nad kolektory stavět nebo 

jinak je zakrývat. Roční průběh teplot z plošného kolektoru vidíte na grafu. 

 

Graf 1: Roční průběh teplot z plošného kolektoru 

 

Golf Resort Kunětická Hora 

 

 Tepelná čerpadla IVT Greenline o celkovém výkonu 280 kW se starají o vytápění 

restaurace, hotelu a zázemí golfového klubu. Unikátní je zde systém získávání tepla                       

z plošného kolektoru o celkové ploše 15 000 m2, který je uložený pod cvičnou golfovou 
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loukou. Výkopy byly provedeny do hloubky 80 cm a po uložení potrubí byla nad kolektor 

navezena další zemina, tvořící základ pro golfové hřiště. [3] 

 
     Obr. 4: Rozložení plošného kolektoru   Obr. 5: Restaurace a hotel 
 

 Vertikální vrty  jsou finančně náročnější, ale nejsou závislé na vlivu počasí, a také 

nejsou náročné na prostor. Využívají se také v letních obdobích pro ochlazení objektů, jelikož 

mají konstantní teplotu 8 - 12oC. Obvyklá hloubka vrtu je 70-140 m, ve výjimečných 

případech můžou dosáhnout až 160 m. Hloubka vrtů je závislá na místních geologických 

podmínkách, ale také na vrtacích strojích. V případech, kde nelze vyvrtat tak hluboké vrty, 

jsou řešením vrty kratší, kde je možnost sousední vrty spojit do jedné smyčky. Proto                    

je vhodné, aby byl sudý počet vrtů. Vzdálenost vrtů by se měla pohybovat okolo 10 m. Pokud 

budou pouze dva vrty, může se vzdálenost snížit až na 7 m. Výkon vrtů se opět liší podle 

okolního složení půdy, jak můžete vidět v tabulce č.2. 

 

Tab. 2: Směrné hodnoty pro návrh vertikálních vrtů 
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Technologie vrtání se provádí ve většině případů rotačně příklepovou metodou. 

Stlačený vzduch pohání vrtací hlavu v rotačním pohybu do požadované vrtací hloubky a také 

vynáší odvrtanou zeminu ven z vrtu. Tam, kde tato technologie není vhodná, se využívá vrtání 

s výplachem, kde je stlačený vzduch nahrazen suspenzí. 

 

Vrty pro tepelné čerpadlo - RD Vysoká u Příbramě 

 

 Realizace dvou vrtů pro tepelné čerpadlo. Délka vrtů je 112 m. Na přání investora byly 

vrty zainjektovány termosměsí RÖFIX. Termoinjektážní směs je vyvinutá speciálně                    

pro plnění vrtu pro tepelná čerpadla. Je složena z cementu, bentonitu, tříděných písků                 

a přísad. Během zpracování materiálu nesmí teplota okolí klesnout pod 5oC. Pro tuto zakázku 

bylo zapůjčeno speciální injektážní čerpadlo, které zajistila firma Carmina. [4] 

 
 Obr. 6: Odváděná drť do kontejneru   Obr. 7: Vytápěný objekt 
 

Energetické piloty jsou instalovány do základů pouze u nových budov. U již 

zrealizovaných staveb se nedají dodatečně zavést. Proto se musíme u tohoto druhu využití 

energie zabývat jeho realizací už v projektu budovy. Jedná se o smyčku potrubí, která                   

je instalována do klasické piloty, ve které proudí nemrznoucí kapalina. Smyčky jsou vedeny 

základy do technické místnosti. Objem zeminy a beton působí jako akumulátor tepla, ale také 

chladu. Tento typ se musí v letních obdobích využívat jako chlazení objektu a v zimních 

obdobích jako vyhřívání objektu. Tam, kde se nachází spodní voda, lze energii čerpat 

neomezeně.  

 

12 LOFTS v Bubenči 

 
 K jedné z prvních realizací energetických pilot u nás patří pražský projekt 12 LOFTS 

v Bubenči. Základ objektu 12 LOFTS tvoří 78 pilot o průměrech 620 až 900 mm, délky 

jednotlivých pilot se pohybují v rozmezí 5–13 m. Kromě toho byla pro systém kompletně 
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využita základová deska o rozměrech 25×63 m. Do energetických pilot a základové desky 

bylo aplikováno 7,2 km potrubí, určeného speciálně do základů budov. Celý systém 

energetických základů bude poskytovat 60 kWh chladu. [5] 

             
    Obr. 8: Energetická pilota    Obr. 9: Vytápěný objekt 
 
 

3.1.2 Voda/voda 
 

Pro tento typ tepelných čerpadel je v České republice málo vhodných území, jelikož  

je potřeba zajistit dostatek spodní vody, případně rybník, řeku atd. Čerpat energii můžeme               

z vody povrchové nebo spodní. 

 

Povrchová voda se využívá, pokud se nachází v blízkosti stavby. Tento systém                  

je založený na polyethylenových výměnících, které jsou položeny na dně vodní plochy nebo                               

v korytech řek. V zimním období  by mohla čerpaná voda, která proudí v kolektoru 

zamrznout, jelikož své teplo předá chladivu. Z těchto důvodů se využívá nemrznoucí 

kapalina, která proudí v kolektorech na dně. Kolektory jsou zatížené závažím. Při této 

možnosti čerpání geotermální energie musíme mít povolení od příslušného povodí. Využití 

tekoucí vody má svá specifika.  Proto se musí dělat výpočty pro každý projekt zvlášť. 

 

Rybník Telč 

 

 K vytápění a ohřevu teplé vody slouží tepelné čerpadlo IVT Greenline E17 Plus. 

Plošný kolektor je položen v délce 2 x 330 m na dně rybníka. Součástí dodávky je radiátorový 

topný systém.  
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  Obr. 10: Položení kolektorů   Obr. 11: Zakrytí kolektorů zeminou 

 

Spodní voda má konstantní teplotu okolo 7-12oC. Tepelná čerpadla dosahují 

nejvyšších topných faktorů. Vyžadují pravidelnou údržbu filtrů a výměníků, kvůli vodě, která 

je může zanášet, proto je vhodné instalovat tento systém u větších objektů, kde bude zajištěna 

pravidelná kontrola. Musí se udělat čerpací a vsakovací zkoušky a také se musí zkontrolovat 

kvalita vody. Současně je důležité zohlednit energii, která je vynaložená na čerpání vody                      

z určité hloubky, aby byla tato technologie výhodná. Spodní voda je čerpána z čerpací studně, 

poté se ve výměníku ochladí a je vypouštěna do vsakovací studně. Pro běžný rodinný dům se 

hloubka studně pohybuje okolo 2 5m a vzdálenost mezi studněmi je cca 15 m. Rychlost 

pramene by se měla pohybovat kolem 0,5l/s. 

  

Tepelné čerpadlo - RD Týneček 

 

 Vytápění a ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo IVT Greenline E11 HT Plus. 

Externí ohřev teplé vody v nerezovém zásobníku ACV 240 litrů, akumulační nádoba 250 

litrů. Součástí dodávky je radiátorový topný systém. Zdroj tepla - spodní voda, jako jímací 

studna byla použita stávající kopaná studna na pozemku, vsakovací studna byla vyhloubena 

pod příjezdovou cestou. [4] 

 
 Obr. 12: Hloubení vsakovací studny   Obr. 13: Technická místnost 
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4. Bezvýkopové technologie 
 
 V dnešní době se začínáme potýkat s problémem stárnoucích a netěsných 

kanalizačních a vodovodních potrubí, které se před 100 až 120 lety nejčastěji vyráběly                     

z litiny, spoje se utěsňovaly konopnými provazy a olovem. Již vybudované potrubí je vhodné 

opravit a nebo vyměnit za nové. S tím přichází druhé úskalí, a tím je prostor. V minulých 

letech nebyla tak hustá zástavba a automobilová doprava, takže prostor pro zemní práce byl 

dostačující a při dopravním omezení nevznikal kolaps. V dnešní době při použití klasických 

zemních prací tzv. otevřený výkop, dochází k rozkopání již vytvořených komunikací,                      

k všeobecnému dopravnímu selhání, zvýšenému pohybu stavebních strojů, hluku, prachu, 

zničení okolní zeleně, zvýšení emisí. Proto se zhruba před 30-ti lety objevily první pokusy 

bezvýkopových technologií pro pokládku potrubí. Nejdříve se využívaly pouze pro realizaci       

a výměnu kanalizace. Později se rozvinuly i na výměnu a sanaci potrubí pro plyn a pitnou 

vodu. Jsou vyvíjeny nové stroje a technologie se začíná dále rozvíjet. 

 

 V dnešní době je využití bezvýkopové technologie běžné. Tato metoda se označuje též 

jako NODIG. Využití této metody je velmi vítáno v silně zastavěných městských oblastech, 

kde není dostatek prostoru, ale také tam, kde je hustý dopravní provoz. Dále se využívá                

ke stavbě mezistátních ropovodů a plynovodů. Tato technologie je charakteristická žádným 

nebo minimální zásahem do již vytvořených komunikací a také minimálními náklady                

na uvedení okolí do původního stavu. Instalace potrubí pomocí bezvýkopových technologií             

je rychlejší než u metody výkopové. Odpadá problém s hlukem,  prachem, otřesy a zvýšeným 

nebezpečím úrazu. Mnoho firem v České republice se specializuje na různé druhy 

bezvýkopových technologií. 

 

 Bezvýkopové technologie jsou šetrné k životnímu prostředí. Nevzniká tolik 

uhlíkových emisí, jako je tomu u klasických výkopových metod. Spotřeba paliva, které                  

je potřeba pro stavební stroje, je daleko nižší, jelikož bezvýkopové technologie nejsou 

náročné na stavební stroje. Studie profesora Samuela Ariaratnama odhalila, že instalace 

potrubí bezvýkopovými technologiemi přinesla zhruba o 79% nižší emise skleníkových plynů 

než instalace potrubí výkopovými metodami. Také chrání přírodu tím, že nenarušují kořenové 

systémy stromů, ale také je příjemnější pro místní faunu. Další výhodou je časově i finančně 

nenáročné vrácení stavby do původního stavu. [3] 
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 U bezvýkopových technologií nedochází k poškození a zkrácení životnosti krytů 

vozovek, díky přejezdům těžké techniky. Odpadají problémy s odvozem odtěžené zeminy               

a jejím skladování. Snižuje se riziko vzniku poklesů a škod na již stávající vybudované 

infrastruktuře. 

 

4.1 Srovnání výkopové a bezvýkopové technologie 
 

 Jako příklad je zvolen modelový úsek dešťové kanalizace DN 300 dlouhý 80 m, 

procházející pod komunikací ve městě. Úsek dešťové kanalizace odvádí srážkové vody                  

z rozšiřovaného parkoviště - zde se budovaly nové zpevněné plochy zároveň s povrchovým 

odvodněním a přes LAPOL pak byly odváděny do recipientu. V porovnání se zaměříme               

na  náklady spojené se stavbou a stavebními stroji a také na výpočet vzdušných emisí. 

Neuvažuje se vyčerpávající pracovní postup, dovoz potrubí nebo výstavbu zařízení. [6] 

 

Výkopová technologie - Pokládka potrubí byla vyprojektována pro uložení potrubí v pažené 

rýze. Výkopy obešly stávající pás izolační zeleně a byly navrženy v chodníku. V chodníku 

jsou už kabelové trasy a z těchto důvodů je trasa kanalizace umístěna na okraj chodníku, kde 

pažená rýha zasáhla i do vozovky. Rýha je šířky 1,4m a hluboká 3,5 - 4 m a v délce 60 m by 

byla prováděna ve stávajících zpevněných plochách, 15 m v trávníku. Zbylých 5 m připadá na 

stavbu výústního objektu a zaústění recipientu. Předpokládána doba výstavby je 3 týdny. [6] 

 

Tab. 3: Spotřeba pohonných hmot 

 

   Tab. 4: Výkopové práce, pokládka potrubí, zásypy  
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Bezvýkopová technologie - Pokládka potrubí byla realizování horizontálním řízeným vrtáním. 

Vrt byl proveden v hloubce 3,5 - 4,2 m pod terénem v oblasti pod vzrostlou zelení. Musí               

se vytvořit startovací jáma hloubky 1m, šířky 0,6m a délky cca 2,5 m. Startovací jámu není 

nutné pažit. Vytěženo bude 1,5 m3 zeminy. Koncovou jámu neuvažujeme -  při obou 

technologiích je na tomto místě výkop pro stavbu výústního objektu. Dále se provede pilotní 

vrt Ř 60 mm v navržené trase. Po dosažení cílového místa se vrtná hlava odpojí, nahradí            

se rozšiřovací vrtnou hlavou Ř 335 mm. Jako pažící směs je zvolena cementobentonitová 

suspenze. Vtáhne se potrubí HDPE Ř 315/18,7 mm ( PE 100, SDR 17). Předpokládána doba 

výstavby je 2 týdny. [6] 

 

Tab. 5: Spotřeba pohonných hmot 

 

 

Tab. 6: Uložení potrubí 

 

 Ve srovnání spotřeby pohonných hmot u těchto technologií jasně vítězí bezvýkopová 

technologie. Má zhruba 5x menší spotřebu než metoda výkopová. Výsledkem výpočtu 

provedeného v kalkulátoru e - CALC je průměrný rozdíl v odpadu Hc, CO, NOx, TZL, CO2, 

SOx na životní prostředí 80% . Z výše jmenovaných látek má dle kalkulátoru největší hodnotu 

CO2. Zde je důkaz, který potvrzuje výhodnost bezvýopových technologií.  [7] 
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4.2 Rozdělení bezvýkopových metod 
 

 Podle ČSN EN 12 889/2001 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek             

a jejich zkoušení je možno bezvýkopové metody rozdělit na: 

 

• metody s obsluhou na čelbě a bez ní 

• metody řízené a neřízené 

 

 Pro bezvýkopové technologie obnovy kanalizačních stok a přípojek lze též použít 

normu ČSN EN 12 889/2001. [8]  

 

Obr. 14: Přehled bezvýkopových metod výstavby podzemních děl dle ČSN EN 12 889/2001 

  

 Odlišné rozdělení bezvýkopových metod výstavby podzemních vedení je uvedeno                

ve Slovníku pojmů ve výstavbě (Raclavský J., et al. 2004). Zde se mikrotunelováním 

(mikrotuneláží) rozumí souhrn všech metod výstavby podzemních neprůlezných vedení 
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pomocí dálkově ovladatelných strojních zařízení bez přístupu obsluhy do čelby. Podle této 

publikace se metody mikrotunelování dělí na: 

 

• Metody neřízeného mikrotunelování (propichování, vodorovné beranění, vodorovné 

vrtání, vrtání s použitím vysokotlaklaké kapaliny). 

• Metody řízeného mikrotunelování (vrtání s vodícím vrtem, vrtání na plný průřez, 

mikrotunelování s použitém štítů, vrtání s použitím vysokotlaké kapaliny). [9] 

 

 V dnešní době existuje mnoho metod bezvýkopových technologií, které se velmi liší. 

Jak svým použitím v různých geologických a hydrogeologických podmínkách, tak cenou.               

Pro využití bezvýkopových technologií při výstavbě systémů čerpání geotermální energie                   

se výběr velmi zúžil. Metoda, která se dá využít pro pokládku kolektorů, je horizontální řízené 

vrtání. 

 

4.3 Horizontální řízené vrtání 
 

 Metoda byla vyvinuta v Kalifornii v roce 1970 a v Evropě byla zavedena v roce 1986. 

Horizontální řízené vrtání neboli HDD (Horizontal direction drilling) je velmi rychlá, levná              

a přesná metoda, která je šetrná k životnímu prostředí. Tato technologie je vhodná nejen              

na pokládku kolektorů, ale také na pokládku potrubí vodovodů, plynovodů a tlakových 

kanalizací. Tato metoda se využívá tam, kde potřebujeme instalovat potrubí například pod 

vodním tokem, pod železnicí nebo pod již vybudovanou komunikací. Využívají se různé typy 

trubních rozvodů. Na trhu je mnoho firem, které vyrábějí různé druhy potrubí a HDD nemá 

problém s jejich instalací. Vhodným typem půdy je středně pevný jíl, naopak měkké                 

a rozbahněné půdy se řadí k méně příznivým. 

 

 Ještě, než začne realizace vrtu, musí proběhnout technická příprava vrtu. Jedná se                

o určení začátku a konce vrtu a také průběh celého vrtu. Dále se posuzuje, jestli v místě 

realizace nejsou inženýrské sítě nebo jiné podpovrchové překážky. Tyto informace jsou 

důležité pro správné navedení pilotního vrtu. Poté se vyhloubí startovací a cílová jáma. Jámy 

slouží k manipulaci s vrtnými nástroji, jako je například výměna vrtací hlavy, ale také pro 

čerpání a odtěžení vrtného výplachu. Cílová jáma slouží také pro napojení vtahovaného 

potrubí. Proto má odlišný tvar než jáma startovací. Může být užší a delší a její dno se může 
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vyspádovat ve směru vtahování potrubí. Rozměry startovací jámy jsou závislé na počtu, 

průměru a délce vrtů, proto se rozměry pohybují od 1,2 x 1,2 m do 3,0 x 3,0 m. Hloubka               

je dána hloubkou uložení chráničky navýšené o 0,5 - 0,8 m. [10] 

 

 Před startovací jámou v ose vrtu je proveden zápich vrtné soupravy ve vzdálenosti      

3 - 5 m. Existuje několik druhů vrtných souprav, například od firmy Grundodrill, samohybná 

vrtná souprava, která provádí horizontální vrty do vzdálenosti 150 m o průměru až 600 mm. 

Různé typy vrtných souprav najdeme také u firmy Vermeer, kde může být délka vrtu                

až      200 m. Podle pevnosti podloží se rozhodne o použití určitého stroje. Faktory, které 

ovlivňují délku vrtu, jsou průměr vtahovaného potrubí, půdní typ a také počet směrových 

změn ve vrtu. Poloměr ohybu tyčí je 35 m u menších strojů a 50 m u těžších strojů z důvodů 

tužších tyčí. Poloměr je tedy ovlivněn podložím. K nevýhodám této technologie patří porušení 

potrubí vrypy při vtahování. Tato nevýhoda se odstranila dvouplášťovým potrubím, které 

vzniklo spojením ochranného a tlakového potrubí. Vrypy, které vzniknou, poškodí pouze 

ochrannou vrstvu a nešíří se dál. 

 

 Obr. 15: Grundodrill  Obr. 16: Vermeer vrtací stroj D 80x100 Series II 

 

 Pilotní vrt o průměru 80 - 120 mm je naváděn z povrchu do startovací jámy, kde               

se provede kontrola s možností úpravy směru vrtu. Naváděný vrt postupuje až k cílové jámě. 

Na vrtné hlavě je umístěn vysílač, který odesílá informace o hloubce a sklonu vrtné hlavy                  

a natočení kolem své osy. Na povrchu nad vrtnou hlavou jde obsluha s přijímačem signálu. 

Vrtná hlava je tvořena klínovou plochou, díky které se dá provést korekce vrtu. Obsluha             

na povrchu zastaví rotaci, klínovou část hlavy natočí ve správném směru a pomocí přítlaku 

bez rotace dosáhne upravení směru. Díky tomuto navádění lze upravit směr vrtu při 

nečekaných překážkách, jako jsou například, balvany nebo kusy betonu. Vrt je tedy přesně 

řízen a díky tomu se metoda může využít například pro provedení vrtu pod řekou nebo 

železniční tratí. Vrt je také schopen kopírovat zatáčku silnice. 
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 Na čele vrtné hlavy jsou trysky, ze kterých tryská suspenze z bentonitu. Bentonit               

je hornina, která obsahuje jílové nerosty a je velmi bobtnavá. Bentonitová suspenze je složena 

z bentonitu a vody, její hlavním úkolem je rozvolnění zeminy před vrtnou hlavou.                   

U štěrkových nebo pískových podloží se do suspenze přidávají polymery, které omezí ztrátu 

suspenze do propustných vrstev. Po dosažení pilotní vrtné hlavy cílové jámy je vrtná hlava 

nahrazena rozšiřovací vrtnou hlavou. Pomocí bentonitového výplachu provede rozšíření vrtu 

ve směru ke startovací jámě. Bentonitový výplach má za úkol výnos odvrtané zeminy do jam, 

vyplnění volných částí vrtu a snížení tření při vtahování potrubí. Vrtání pomocí rozšiřovací 

vrtné hlavy se opakuje tak dlouho, dokud není vrt v požadovaném průměru. Průměr vrtu                 

je vždy o 15 - 20% větší než plocha vtahovaného potrubí. 

 

 

            Obr. 17: Pilotní vrtná hlava    Obr. 18: Rozšiřovací vrtná hlava 

 

 Nakonec se do vrtu vtáhne potrubí požadovaného průměru, které se vtahuje při 

konečném rozšíření vrtu. Materiál vtahovaného potrubí může být polyethylen i ocel. 

Polyethylenové potrubí svou životností i cenou zastíní ocel. Bentonitová suspenze společně            

se zeminou snižují odpor, který vzniká při vtahování potrubí. Ve vrtu zůstává kolem 40 - 70% 

odvrtané zeminy a díky vtahování potrubí se vytlačuje odvrtaná zemina do jam a zároveň             

do prostoru mezi stěnu vrtu a potrubí. Díky tomu je potrubí do zeminy vetknuto velmi těsně            

a nedochází k následnému sesedání povrchu. Do suspenze se mohou přidat speciální 

přípravky, které připraví tvrdnoucí vrtnou kapalinu a tím vytvoří pevnou výplň mezi potrubím 

a stěnou vrtu, například DRILL - MIX 160 od firmy B.D.C Morava, tento přípravek ztuhne 

během 15 dnů. 



19 

 

 

                  Tab. 7: Objemy bezvýkopové pokládky v minulých letech 
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5. Modelový příklad 
 

 Pro rodinný dům z důvodu vytápění a ohřevu teplé vody jsou navrženy v prvním 

případě plošné kolektory, které se uloží pomocí výkopových prací, a v druhém případě 

koaxiální potrubí je uloženo pomocí bezvýkopových prací. Jedná se o jednopodlažní 

novostavbu, která je nepodsklepená. Střecha je šikmá, se sklonem 25o, krovy jsou tvořeny 

dřevěnou konstrukcí. Rodinný dům je založen na základových pásech a stěny jsou zděné.  

Půdorys rodinného domu je ve tvaru L.  

 

 Rodinný dům je postaven na pozemku o rozměrech 38 x 55 m. Pozemek je z větší 

části mírně svažitý. Podloží je tvořeno štěrkopísky a hladina podzemní vody se nachází                 

v hloubce 1,1m. Obytná plocha je vypočtena na 82 m2, užitná plocha je 110,6 m2, zastavěná 

plocha činí 140 m2 a obestavěný prostor je 630 m3. Obvodové zdi jsou z cihel POROTHERM 

36,5 P+D na TM maltu a vnitřní nosné zdi jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P+D.                     

V rodinném domu je umístěn krb a podlahové vytápění. V technické místnosti se nachází 

plynový kotel, který vytápí dům a nahřívá teplou vodu. 

 

Obr. 19: Půdorys rodinného domu 
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5.1 Výpočet tepelných ztrát rodinného domu 
 

 Výpočet tepelných ztrát rodinného domu byl vypočten pomocí programu TZ- EXCEL, 

který byl poskytnut firmou Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. Program počítá parametry             

pro posouzení budovy podle ČSN 73 05 40 - 2. Vstupními parametry jsou obestavěný prostor, 

vnitřní průměrná teplota, venkovní výpočtová teplota a intenzita výměny vzduchu. Dále, 

podle typu konstrukce, se do programu zadají plochy podlah, stěn, oken, dveří a střechy, 

vypočte se jejich skutečná plocha, například od stěny odečteme okna a dveře, která                       

se vynásobí součinitelem prostupu tepla K a venkovní teplotou. Jednotlivé tepelné ztráty                 

se sečtou, k výsledku se přičte tepelná ztráta větráním, která je závislá na těsnosti oken. 

Celkovým výsledkem je tedy tepelná ztráta objektu. Pro modelový příklad se tepelná ztráta 

rodinného domu rovná 8,7 kW.  

 

 

Obr. 20: Výpočet tepelných ztrát v programu TZ-EXCEL 

 

5.2 Určení správného tepelného čerpadla 
 

 Tepelná ztráta rodinného domu je 9,1 kW a tepelné čerpadlo bude pracovat                         

v bivalentním provozu. Je potřeba hledat tepelné čerpadlo země/voda  na 60-80% výkonu,               

tj. 5,46 - 7,28 kW. Bylo vybráno tepelné čerpadlo IVT Greenline HE C7  z katalogu firmy 

IVT čerpadla. Toto čerpadlo má výkon 7,2 kW a elektrický příkon 1,7 kW (0/35oC). V období 
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nízkých teplot se bude zapínat elektrokotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o výkonu            

3 kW. Celkový výkon činí 10,2 kW a elektrický příkon je 4,7 kW. Tento bivalentní provoz by 

měl plně dostačovat na vytápění a ohřev teplé vody. 

 

 Topný faktor (ε) tepelného čerpadla spočítáme tak, že známe topný výkon (P) 7,2  kW 

a elektrický příkon (P0) 1,7 kW.  

 

2,4
7,1

2,7

0

===

P

P
ε  

  

 Pro zjednodušení výpočtu dimenzování plošných kolektorů se využívá vzorců. 

Odečtením elektrického příkonu od topného výkonu zjistím chladící výkon (Qch), tzn. kolik 

kW potřebuji získat ze země.  

 

Qch=P-P0= 7,2-1,7=5,5 kW 

 

 Potřebná délka plošných kolektorů  se vypočte z podílu chladicího výkonu k výkonu 

tepla získaného ze země. Výkon tepla získaný ze země pro plošné kolektory je uveden            

v tab. 1, kde je správná hodnota ve druhém sloupci, jelikož je tepelné čerpadlo navrženo jak 

na vytápění, tak na ohřev teplé vody. Plošné kolektory se budou ukládat do zvodnělého 

štěrkopísku. Proto je hodnota výkonu tepla získaného ze země pro tento případ v rozmezí           

16 - 24 W/m2. 

 

S= Qch/qkol = 5500/16 = 344 m2 

 

5.3 Postup provedení plošných kolektorů výkopovou metodou 
 

 Pro povolení pokládky plošných kolektorů stačí ohlášení na stavební úřad. Kolektory 

se umísťují nejméně 1,5 metrů od základů rodinného domu, mimo kořenové systémy, 2 m             

od hranice pozemku. Teplota při pokládce hadic by neměla klesnout pod 5oC. Výkop             

se provádí buď rypadlem nebo zemní rýhovačem. Vybrala jsem si pro svůj modelový příklad 

rypadlo, protože je výkop rychleji realizován. Výkop je proveden rypadlem se lžíci 80 cm.   

Do jednoho výkopu se umístí dvě hadice, a to na každou stranu výkopu jedna. Při výkopu 

následující smyčky se vytěžená zemina může použít jako zásyp na již hotovou část. Snažíme 
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se, aby kolektor byl v rovině, nebo aby postupně stoupal k jednomu místu, kde se dodatečně 

umístí odvzdušnění.  

 

 Zemní kolektory jsou voleny od firmy Ge-tra, jedná se o potrubí HDPE 100RC 

STRONG, které je z polyethylenového materiálu s vysokou odolností proti bodovému 

zatížení. Díky tomu se nemusí ukládat do pískového lože. Kolektory budou uloženy v hloubce 

1,2 m pod terénem. Je doporučen zásyp zhutnitelnou zeminou, aby došlo ke kvalitnějšímu 

přenosu tepla mezi potrubím a okolní půdou. Pro modelový příklad byl vybrán rozměr potrubí 

40 x 3,7 mm. PE hadice se pokládají do výkopu s roztečí 1 m. Proto odpovídá 1 m hadice         

1 m2 plochy půdy. Jelikož je pro tento rozměr potrubí maximální doporučená délka 300 m              

z důvodů tepelných ztrát, musí se délka 344 m rozdělit do dvou větví 2 x 180 m. Tyto větve se 

spojí v technické místnosti pomocí T-kusů, kde na každou větev se osadí uzavírací kohouty. 

 

 Kolektory budou vedeny do technické místnosti pod základy. Proto musí být 

izolovány například kaučukovou izolací a chráničkou ve vzdálenosti 2 m před základy. 

Tloušťka izolace by měla být kolem 13 mm a chránička má funkci chránit izolaci před 

zničením. V technické místnosti je také nutné izolovat všechny rozvody studené strany 

kaučukovou izolací. Jako nemrznoucí směs se využívá směs složená z lihu a vody v poměru 

1:2. Objem vody ve 100 m kolektoru je 84 litrů, objem lihu ve 100 m kolektoru je 28 litrů. 

Pro plnění primárního okruhu a jeho odvzdušnění se používá napouštěcí soustava Filtrball a            

2 ks kulových 3-cestných kohoutů. Před zasypáním výkupů je nutné provést tlakovou zkoušku 

všech spojů. Doba, potřebná od výkopů až po zapojení tepelného čerpadla, jsou 3 dny.  [11] 

 

Obr. 21: Schéma uložení kolektorů 



24 

 

5.3.1 Finanční nároky 
Tepelné čerpadlo IVT Greenline HE C7 ………………………………...206 000 Kč bez DPH 

Kolektor HDPE 100RC STRONG……………………47kč/m=360*47=   16 920 Kč bez DPH 

Nemrznoucí směs G- SFROST W+ ……………………………..44kč/l=    4 444 Kč bez DPH 

Rypadlo ……………………………..….700Kč/hod…20hod…700*20=   14 000 Kč bez DPH 

pokládka kolektorů………………………………....20Kč/m….20*360=     7 200 Kč bez DPH 

Celkem…………248 564 Kč bez DPH 

 

5.4 Postup provedení koaxiálního potrubí bezvýkopovou metodou 
 

 V dnešní době se koaxiální potrubí využívá pouze u vertikálních nebo šikmých vrtů, 

do kterých se vkládají podzemní tepelné výměníky BHE (Borehole Heating Exchanger).  

Teplonosná tekutina proudí vrtem, který může mít několik kanálů. Minimální počet jsou dva, 

to z důvodu zachování sestupného a výstupného kanálu. Na obrázku číslo 22 jsou vidět 

možnosti způsobu uchycení kanálů BHE. [12] 

 

 

Obr. 22: Nejčastější půdorysné uspořádání výměníkových kanálů v BHE. 

 

a) Otevřený koaxiál – Lze využít pouze u soudržných zemin, kde je do vrtu zapuštěná 

roura, která je svým průměrem menší než vrt,  místo kde dochází k výměně tepla,              

je mezikruží mezi stěnou vrtu a rourou. [12] 

 

b) Uzavřený koaxiál - Koaxiální trubkové vrty byly vytlačeny U smyčkovými vrty 

(možnost c) z důvodu levného materiálu. Dvě polyethylenové trubice byly přivařeny 

spojkou ve tvaru U. V dnešní době se opět vrací zpět koaxiální trubkové vrty a to díky 

metodě Groundhit. Tato metoda je založena na zatlačení vnější trubice do vrtu. Tato 

trubice je dole uzavřená, poté se zapustí vnitřní trubka a nahoru se přivaří spojovací 

nástavec, který zajistí stabilitu trubkového systému. [12] 
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c) Jednoduchá U smyčka – Je nejrozšířenější, výměník je tvořen dvěmi 

polyethylenovými trubicemi, které jsou na jedné straně spojeny propojkou, která má 

tvar U. Nejdřív se do vrtu osadí injektážní potrubí, do kterého se zapustí jednoduchá U 

smyčka. Po vycentrování se začne pomocí thermocementu injektovat a postupně 

vytahovat potrubí. 

 

d) Dvojitá U smyčka – Je tvořena dvojicí U smyček, které jsou spuštěny do vrtu. Princip 

je stejný jako u jednoduchých U smyček. Na výstupu jsou rozděleny na studenou                   

a teplou část, kde každá část je svedena pomocí redukce do jediné trubice. 

 

e) Mnohosmyčkový koaxiál – Tento způsob vznikl z důvodu snížení tepelných ztrát 

mezi trubicemi. Je tvořen hlavní tepelně izolovanou trubicí a menšími tenkostěnnými 

trubicemi. Prostor je vyplněn bentonitovou směsí. K hlavním nevýhodám patří 

náchylnost na poruchy a komplikovaná realizace. [12] 

 
 

Pro modelový příklad jsem si vybrala uzavřený trubkový koaxiál, tedy možnost b, který 

budu aplikovat pro horizontální využití. Koaxiální kolektor bude do zeminy ukládán 

bezvýkopovou technologií, a to metodou horizontálního řízeného vrtání. Z výměníku 

tepelného čerpadla bude proudit studené médium s nemrznoucí směsí do vnitřní trubice.                  

Na konci vnitřní trubice se médium dostane do mezikruží, kde se bude vracet zpět                        

do výměníku a postupně se oteplovat díky okolnímu prostředí.  

 

Obr. 23: Schéma způsobu proudění média 



26 

 

 Vnější trubice je z materiálu HDPE značky Kabuflex. Trubice má průměr 63 mm a její 

označení je Kabuflex R DN 63. Je vyrobena jako sendvič, kde na hladkou trubici je přivařena 

vlnitá trubice. Materiál je odolný vrcholovému tlaku a vysoce dynamicky pevný. Díky těmto 

vlastnostem se nemusí trubice pokládat do pískového lože a také se může ohnout do určitých 

poloměrů. Na vnitřní trubici není požadavek velkého bodového zatížení, proto jsem zvolila 

PE 100+ o průměru 40 mm a tloušťkou stěny 3,7 mm. Pro rychlé a snadné spojení trubic jsem 

využila „nástrčný“ systém spojování. U tohoto systému odpadá náročné svařování PE trubic            

a je nahrazeno rychlým způsobem spojování pomocí drážek, které se do sebe zaklapnou. 

V tabulce číslo 8 lze vidět závislost délky trubic na průměru. Čím je větší průměr, tím je větší 

plocha, která odebírá teplo ze země, a tím pádem se zkracuje potřebná délka trubic. 

 

průměr (mm) délka (m) 

40 344 

63 218 

100 138 

200 69 

300 46 

Tab. 8:  Závislost průměru na délce trubice 

 

 Technická příprava vrtu obsahuje určení začátku, průběhu a konce vrtu. Startovací              

a cílová jáma se vyhloubí jako rýha o rozměrech 1,5 x 10 x 1,6 m. V ose vrtu je                            

ve vzdálenosti 3 m od rýhy proveden zápich vrtné soupravy D 80x100 Series II.  Pilotní vrt               

je prováděn vrtnou hlavou o průměru 80 mm, je naváděn ze startovací rýhy do cílové. 

K prostupu zeminou je pilotní hlava opatřena tryskami s bentonitovou směsí obohacenou 

polymery. Polymery omezí ztrácení suspenze u štěrkopísků do propustných vrstev.                     

Po dokončení pilotního vrtu délky 45 m, se sundá pilotní hlava v cílové rýze a nahradí                      

se závažím s vtahovanými trubicemi. Po dosažení startovací rýhy se sundá závaží a pokračuje 

se na další vrt. Vrty jsou prováděny ve vzdálenosti 2 m od sebe z důvodu manipulace 

soupravy. Nakonec se provede poslední vrt, který povede do sběrné šachty.  

 

Obr. 24: Řez 
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 Po dokončení všech vrtů se pomocí T spojek spojí sousední trubice, které jsou vidět 

v rýhách. T spojka má drážky, které se zaklapnou do trubic ve vrtech s tím, že jedno rameno  

T spojky se zaslepí, aby médium proudilo ve správném směru. Konec poslední trubice se 

zaslepí celý, protože musí být zajištěn prostor pro médium, které se v tomto místě dostane 

z vnitřní trubice do mezikruží a bude se cestou zpět do sběrné šachty oteplovat od okolní 

zeminy.  

 

Obr. 25: „Nástrčný“ systém spojování 

 

 Ve sběrné šachtě se rozvody svede studené a teplé médium do oddělených výměníků  

a připojí se na tepelné čerpadlo v technické místnosti. Nakonec se provede tlaková zkouška. 

Doba, potřebná od začátku až po zapojení tepelného čerpadla, jsou 2 dny. Na obrázku číslo 26 

lze vidět půdorysné uspořádání trubic s napojením na sběrnou šachtu a poté na tepelné 

čerpadlo.  

 

Obr. 26: Půdorys 



28 

 

5.4.1 Finanční nároky 
 

Tepelné čerpadlo IVT Greenline HE C7 ………………………………...206 000 Kč bez DPH 

Trubice PE 100+……………………..............................39 Kč/m=39*250= 9 750 Kč bez DPH 

Trubice Kabuflex R DN 63 ……………………………..37Kč/m=37*250= 9250 Kč bez DPH 

Nemrznoucí směs G- SFROST W+ ………………………………..44kč/l= 4 444 Kč bez DPH 

Vrtná souprava + suspenze a  pokládka......................400Kč/m= 40*228= 91 200 Kč bez DPH 

Celkem 316 644 Kč bez DPH 
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6. Závěr 
 

 Mým cílem bylo v bakalářské práci přiblížit problematiku čerpání geotermální energie. 

Seznámila jsem se s různými druhy tepelných čerpadel, s jejich výhodami i nevýhodami. 

Mám za to, že v budoucnu tepelná čerpadla budou důležitou součástí staveb, u nichž lze 

předpokládat nároky na vytápění nebo ohřev vody.  

 

 Z předmětného modelového příkladu řešení vyplývá, že z ekonomického hlediska                

je výhodnější metoda výkopová. Ovšem z pohledu ochrany životního prostředí a zničení již 

zarostlého pozemku, vítězí beze sporu metoda bezvýkopová. Má minimální nároky na prostor 

a zanedbatelné náklady na vrácení pozemku do původního stavu. I hodnocení časového 

hlediska lze považovat velice pozitivně. Z výše uvedených důvodů bych u staveb, které mají 

nároky na čas, na vysokou přesnost umístění potrubí, na zachování zeleně nebo infrastruktury,  

na životní prostředí a rovněž na odstávky a objížďky komunikací, volila jednoznačně 

bezvýkopovou metodu.  

 

 Koaxiální potrubí se doposud využívá pouze u šikmých a vertikálních vrtů. Domnívám 

se, že koaxiální potrubí je vhodné i pro horizontální využití ve spojení s tepelným čerpadlem. 

Tepelné ztráty, které vznikají v mezikruží, se dají odstranit izolací, která zabrání ochlazení již 

otepleného média. Vnitřní trubice by mohla mít sendvičový charakter, to znamená, že mezi 

dvě polyethylenové stěny by se vložila izolace. Dalším důležitým poznatkem je délka 

výměníku. S rostoucím průměrem se výrazně zkracuje délka výměníku, což je důležité             

u malých pozemků. U větších průměrů rostou nároky na tepelné čerpadla a rozteč výměníků 

se zvětšuje z důvodů regenerace půdy. 

 

 Závěrem bych chtěla poděkovat společnostem, které mi velmi pomohly s tímto 

tématem. Jedná se o společnosti: 

Tepelná čerpadla IVT s.r.o. -  poskytnutí  interních materiálů a fotografií, 

Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. - konzultace problematiky plošných kolektorů, 

TALPA - RPF, s.r.o. - konzultace problematiky koaxiálního potrubí a horizontálního řízeného 

vrtání.  
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