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Abstrakt  

Cílem práce bylo na základě dostupných relevantních informací porovnat energetickou 

účinnost instalovaného tepelného čerpadla s jiným možným (dosavadním) způsobem vytápění 

u vybraného objektu. Posuzována byla vypovídající schopnost provedených výpočtů a závěry 

z nich vyplývající z hlediska hierarchie a s ohledem na faktory, které energetickou účinnost 

tepelného čerpadla ovlivňují.  

 

Klíčová slova  

Tepelné čerpadlo; energie; nízkopotenciální teplo. 

 

 

Abstract  

The goal of this work was comparison of energy efficiency of installed heat pumps with other 

possible (existing) heating method of the selected object, based on the available relevant 

information. The work assessed the explicitness of the calculations and conclusions resulting 

from them in terms of hierarchy and taking into account factors which affect the energy 

efficiency of the heat pump. 
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1 Úvod 

 

Energie je opodstatněně považována za důležitou složku uspokojování základních potřeb 

společnosti. Je podmínkou hospodářského rozvoje a zvyšování životní úrovně lidstva. 

Historicky vzato byla energie pokládána za lacinou a hojně dostupnou. V nedávné době si 

však svět uvědomil, že zásoby fosilních paliv, zejména ropy nejsou nevyčerpatelné, a že je 

na ně nutno nahlížet jako na zdroje ubývající. Současně se do povědomí celého světa dostal 

pojem „energetická krize“, a to se všemi jejími doprovodnými důsledky.  

 

Energie je jednou z nejdůležitějších podmínek života. Bez energie by se celá naše civilizace 

(doprava, průmyslová výroba, obchodní činnost a potravinářský průmysl) zcela zastavila. Již 

od předhistorických dob lidská společnost spotřebovává stále větší množství energie. 

Především průmyslová éra zaznamenala velký přírůstek spotřeby energie. Vztah mezi 

rozvojem hospodářství a úrovní spotřeby energie se stal podstatnou součástí energetické 

politiky, která je pevně spojena s ekonomickou politikou a se všeobecným zvyšováním 

životní úrovně. I když mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly ve spotřebě energie 

na jednotku hrubého národního produktu, projevuje se relativně přímá závislost mezi hrubým 

národním produktem a spotřebou energie. 

 

Zvyšující se celosvětová spotřeba energie byla kryta rozsáhlým využíváním fosilních paliv. 

V současnosti si však mnoho zemí uvědomilo, že neobnovitelné zdroje energie mají svoji 

omezenou kapacitu, a že budoucí vývoj se neobejde bez alternativních energetických zdrojů.  

 

V období let 1900 až 2000 vzrostla spotřeba energie na dvojnásobek. Statistiky uvádí, že 

převážná část spotřeby energie z fosilních paliv byla realizována za posledních čtyřicet let. 

S nárůstem spotřeby fosilních paliv narůstají i emise škodlivých látek do ovzduší včetně 

emise skleníkového plynu CO2. Emise CO2 představuje pro Zemi nebezpečí v důsledku 

oteplování (tání ledovců, úbytek obdělávané půdy a různé přírodní katastrofy). S ohledem 

na negativní vliv skleníkových plynů byl přijat v roce 1997 Kjótský protokol pro postupné 

snižování emisí skleníkových plynu (CO2, CH4, N2O, fluorovaných uhlovodíku a fluoridu 

sírového). [12]  
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Vítaným trendem k hospodárnému využívání fosilních paliv a snižování jejich spotřeby jsou 

energetická opatření na snižování např. spotřeby tepla pro vytápění (zateplování objektu, 

využití termoregulačních systémů), snížení spotřeby elektrické energie dokonalejší 

osvětlovací technikou. Opatření tohoto směru snižují tempo nárůstu spotřeby energie 

a současně představují opatření ke snižování emisí. 

 

Energie, která nás obklopuje (nízkopotenciální energie), však bohužel nesplňuje naše 

požadavky pro přímé praktické využití. Jedná se o to, že například pro přenos tepla je 

nezbytný teplotní spád z vyšší na nižší teplotu. Konkrétně při použití vody o teplotě 10 °C 

(z hlubinného vrtu) pro vytápění obytné místnosti na 20 °C se neobejdeme bez použití 

přídavného technického zařízení, kterým je tepelné čerpadlo. [7] 

 

Cílem diplomové práce je na základě dostupných relevantních informací na konkrétním 

objektu porovnat energetickou účinnost instalovaného tepelného čerpadla s jiným možným 

(dosavadním) způsobem vytápění. Také bude posuzována vypovídající schopnost 

provedených výpočtů a závěry z nich vyplývající s ohledem na faktory, které energetickou 

účinnost tepelného čerpadla mohou ovlivnit. Posuzovaný objekt je vlastnictvím SBD 

Vítkovice se sídlem v Ostravě - Dubině. 
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2 Charakteristika společnosti Stavební bytové družstvo 

Vítkovice  

 

Název: Stavební bytové družstvo Vítkovice 

Sídlo: Daliborova 390/54, Ostrava – Mariánské Hory 

Právní forma: družstvo 

IČ: 00050806 

Datum vzniku společnosti: 18. 7. 1959 

Počet zaměstnanců: 61 

 

Hlavní činností Stavebního bytového družstva Vítkovice je organizování přípravy a provádění 

výstavby, oprav a udržování bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění 

poskytovaných služeb spojených s užíváním. 

 

SBD Vítkovice vzniklo jako družstvo lidové podle zákona č. 27/1959 Sb. Přijetím stanov 

ustavující členskou schůzi dne 15. 7. 1959 a udělením souhlasu k jeho vzniku v Ostravě       

ze dne 17. 7. 1959. Předmětem činnosti družstva je správa a provoz vlastního domovního 

fondu, výstavba nových bytů v družstevních domech a jejich přidělování členům družstva.   

 

Základní kapitál: 500 000,- Kč 

Základní členský vklad: 300,- Kč 

 

Stavební bytové družstvo Vítkovice je společenství neurčeného počtu osob. Posláním tohoto 

společenství je pořizovat si společným konáním a společnými prostředky byty, garáže a jiné 

nebytové prostory. Společenství tyto objekty rovněž spravuje. Stavební bytové družstvo 

Vítkovice je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení 

svých závazků ručí celým svým majetkem. 

 

Struktura majetku: 

 počet bytů ve vlastnictví družstva: 11 303, 

 počet bytů ve správě bytů: 12 806, 

 počet garáží ve vlastnictví družstva: 252, 

 počet garáží ve správě družstva: 291, 



 5 

 aktiva celkem: 3 840 545 Kč, 

 pasiva celkem: 3 840 545 Kč. 

 

Struktura aktiv představuje hodnotu obytných budov a příslušných zastavěných pozemků 

94 % veškerého majetku. Zbývajících 6 % majetku představují oběžná aktiva. Jedná se 

o finanční prostředky, které jsou uložené na účtech družstva, o peněžní hotovost v pokladně 

a o hodnotu pohledávek družstva.  

 

Majetek je tvořen vlastním kapitálem, tj. fondem základních členských vkladů, kapitálovým 

fondem družstevní bytové výstavby a nedělitelným fondem ve výši 58 % celkových zdrojů 

krytí majetku družstva. Dalších 42 % představuje převážně neuhrazené zůstatky bankovních 

úvěrů, z kterých část tvoří dlouhodobé investiční úvěry na výstavbu domů, část na úvěry 

na rekonstrukci domů. 

 

Hospodářský výsledek: 

 náklady celkem: 348 856 450 Kč, 

 výnosy celkem: 351 755 112 Kč, 

 výsledek hospodaření (zisk): 2 898 662 Kč. 

 

Naprostá většina objektů, která je vlastnictvím SBD Vítkovice, je vytápěna dálkovým 

vytápěním společnosti Dalkia ČR, a.s. V současné době probíhá experiment na jednom 

z bytových objektů, a to instalováním tepelného čerpadla. SBD Vítkovice se v rámci 

zachování péče rozhodla provést montáž alternativního zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé 

užitkové vody ve svém domě na ul. J. Herolda 1562/6, Ostrava - Dubina. Předpokladem 

experimentu je úspora energie pro vytápění a ohřev vody na jedné straně, a úspora nákladů 

za bydlení nájemníkům na straně druhé. 
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3 Tepelné čerpadlo jako energeticky účinný způsob vytápění 

objektu 

 

První tepelné čerpadlo náhodou sestrojil američan Robert C. Weber ve 40. letech minulého 

století, když prováděl experiment s nízkými teplotami. Při tomto pokusu se nedopatřením 

dotknul výstupního potrubí mrazícího stroje, o který se popálil. Následně se vynálezce 

pokoušel propojit pokusný mrazák s bojlerem na teplou vodu. Jelikož měl stále přebytek 

tepla, napojil horkou vodu na potrubní smyčku a pomocí malého větráku začal 

experimentovat s ohříváním vlastního domu. Nakonec měl úspěch s čerpáním tepla ze země 

prostřednictvím zemních kolektorů. 

 

 

3.1 Tepelná čerpadla – efektivnost jejich uplatnění při vytápění objektů 

 

Tepelné čerpadlo je v podstatě technické zařízení, které prostřednictvím výparníku odejme 

teplo z nízkopotenciálního zdroje. Pomocí kompresoru je vypařené chladivo stlačeno na vyšší 

tlak, a tím je zvýšena teplota páry z chladiva na projektovanou hodnotu. Tepelná energie je 

pomocí páry předána do kondenzátoru k následujícímu využití. Pro uzavřený pracovní cyklus 

je kondenzát chladiva vedený přes redukční ventil, jenž má za úkol snížit tlak chladiva 

na provozní hodnotu, která se použije ve výparníku (viz Obr. 1). 

 

Pracovní cyklus se skládá z několika kroků: 

 vypařování – teplo z okolního prostředí odebírá chladivo cirkulující v tepelném 

čerpadle, a tím se odpařuje a mění skupenství na plynné, 

 komprese – kompresor stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo a na základě 

fyzikálního principu komprese (při vyšším tlaku stoupá teplota) vynese 

nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu, 

 kondenzace – takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku odevzdá teplo vodě 

v topném okruhu, ochladí se a zkondenzuje; ochlazená voda se pak vrací zpět 

k druhému výměníku pro další ohřátí,  

 expanze – průchodem přes expanzní ventil cestuje chladivo nazpátek k prvnímu 

výměníku, kde se opět ohřeje. [1]     
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Obr. 1  Pracovní cyklus tepelného čerpadla [1] 

 

 

Základní technické komponenty tepelného čerpadla 

 kompresor s pohonnou jednotkou – zabezpečuje oběh teplonosné látky ve vnitřním 

okruhu tepelného čerpadla,  

 expanzní ventil – zajišťuje, aby se zkapalněné chladivo o vyšším tlaku přepravilo 

do výparníku a při nižším tlaku vypařilo, 

 výparník – výměník tepla, kde se uskutečňuje přenos nízkopotenciálního tepla 

do chladiva, 

 kondenzátor – výměník tepla, v němž se přijímá získané teplo z chladícího média, 

 filtr, 

 regulační prvky s elektroinstalací, 

 náplň chladiva. 

 

Nízkopotenciální teplo (NPT) je energie vyskytující se v přírodě zdarma ve značném 

množství, avšak na velice nízkém teplotním potenciálu, který se pohybuje v rozmezí 5 až 

20 ºC, což není pro praktické využití vyhovující. Energii dodává slunce a jeho tepelné záření 

je nakumulováno v okolním vzduchu, v zemské kůře nebo v podzemní či povrchové vodě.                                                                                                                  

Prostřednictvím tepelného čerpadla dochází k transformaci tepla o nízké teplotní hladině 

na vyšší teplotní hladinu, a to na 40 – 60 ºC, což bývá pro praktické využití reálnější. [13]                         
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Nízkopotenciální energii je možné využít: 

 z okolního vzduchu, 

 z půdy, 

 z povrchové vody, 

 z podzemní vody, 

 z odpadního tepla. 

 

Zdroj tepla z okolního vzduchu 

Jedná se o nejdostupnější zdroj energie, který je všude kolem nás. Nevýhoda spočívá v tom, 

že teplota vzduchu se mění v průběhu roku, a to od cca +30 ºC do cca -15 ºC. V období nízké 

venkovní teploty dochází k vyššímu požadavku na dodávku tepla.               

 

Měrná specifická kapacita vzduchu je c = 1,3 kJ/m
3
 ºC (1,0036 kJ/kg ºC) je nižší než u vody, 

která má c = 4,187 kJ/kg ºC. Z toho vyplývá, že pro přenos shodné kvantity tepla bude průtok 

vzduchovým výměníkem cca 4 x vyšší než při odběru tepla z vody. Z tohoto důvodu je 

nezbytné aplikovat výkonný vzduchový ventilátor. [9]                                                  

 

Vzduchový ventilátor však bývá zdrojem hluku pohybující se od 40 do 50 dB. Může nastat 

situace, že i když bude jednotka vyhovovat předpisům, bude okolním obyvatelům hluk vadit, 

protože vnímání hluku je velmi individuální. Z tohoto důvodu je vhodné umístit jednotku tak, 

aby prostředí hluk absorbovalo. Nejvíce přijatelné je využít vzduchové tepelné čerpadlo 

v provedení pro umístění uvnitř objektu, které nasává okolní vzduch prostřednictvím 

vytvořených průduchů v obvodovém zdivu. [3]                                                  

 

Zdroj tepla z půdy 

Odběr tepla z půdy se provádí pomocí tepelného výměníku z polyethylenového potrubí 

naplněný nemrznoucí směsí, který se pokládá v nezamrzající hloubce poblíž budovy. Systém 

má výhodu v tom, že teplota půdy je od hloubky 1,5 m celoročně relativně konstantní, a to 

v rozmezí od 7 do 12 ºC.        

 

Zdroj tepla z povrchové vody 

Zdrojem tepla jsou řeky, rybníky a jezera. Tepelný výměník je položen do vody nebo se 

zapustí do břehu. Zchlazená voda, které bylo teplo odebráno ve výměníku, je vypuštěna 
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zpátky. Pro využití tohoto zdroje musí být splněny legislativní požadavky, jimiž se například 

stanoví přípustná změna teplot Δt (ºC) mezi vstupem a výstupem vody z výměníku. Povolené 

limity změny teploty je třeba dodržovat s ohledem na vodní faunu.                         

 

Zdroj tepla z podzemní vody 

Podzemní voda je využívána tehdy, dojde-li k vyvrtání či vykopaní dvou studní. Z jedné 

studny, tzv. sací, je voda vedena do výměníku tepelného čerpadla a po zchlazení se voda 

vypouští do druhé studny, tzv. vsakovací. Nikdy by se tato voda neměla vypouštět 

do kanalizace. Voda ze studny se prezentuje jako energetický zdroj, který má průměrnou 

celoroční teplotu 10 ºC. Předpokladem pro dobrou funkci systému je vyhovující geologické 

podloží studní umožňující nejen čerpání, ale i vsakování vody.                             

 

První podmínkou je dostatek spodní vody v množství okolo 180 l/h na 1 kW výkonu 

tepelného čerpadla. Tuto skutečnost je nutné ověřit čerpací zkouškou, během níž se soustavně 

po dobu alespoň 28 dní čerpá ze studny voda v požadovaném množství. Zároveň je potřebné 

prověřit vsakování, poněvadž nesprávně fungující vsakovací studna může být příčinou 

závažných překážek. [3]                                                                                                

 

Druhou podmínkou je čistota vody, neboť nesmí obsahovat mechanické nečistoty, které 

zanášejí filtry a výměník tepelného čerpadla, např. písky a kaly. Za nevhodnou lze také 

považovat vodu s obsahem minerálů a železa, a proto je nezbytné udělat rozbor vody.      

 

Třetí podmínkou je hloubka pro čerpání vody, např. pro rodinné domy se doporučuje max. 

hloubka do 25 metrů. U rekreačních staveb či jiných občasně navštěvovaných objektů není 

vhodné využívat spodní vodu z důvodu vyšší tendence k provozním haváriím.    

 

Odpadní teplo jako zdroj 

Za odpadní teplo se považuje odváděný vzduch z větracího systému v průběhu provozu 

tepelného čerpadla. Odváděný vzduch má teplotu relativně konstantní a vysokou. Rozmezí 

teplot se pohybuje od 18 do 22 ºC. Nevýhoda odpadního tepla je spatřena v závislosti výkonu 

tepelného čerpadla na množství vzduchu, které se odvádí z větracího systému.  
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Tepelná ztráta objektu 

Z důvodu neustále stoupajících cen energií jsou tepelné ztráty a jejich omezení často 

diskutovaným tématem. Nedostatečná izolace budov způsobuje ztrátu tepla až 65 %. Místa, 

kterými teplo z domu uniká nejvíce, se nazývají tepelné mosty. Tato místa nelze zaizolovat 

tak, aby tepelné ztráty byly co nejmenší.                                                                            

 

Místa s nejvyšší tepelnou ztrátou: 

 okna a dveře – až 30 % ztráty, 

 obvodové zdi – až 15 % ztráty, 

 střecha – až 10 % ztráty, 

 sklepní prostory – až 10 % ztráty. [2] 

 

Teplo dodávané do místnosti vytápěním je zpravidla absorbováno těmi částmi budovy, které 

mají nižší teplotu. Jedná se o okna, dveře, podlahy, obvodové zdi či střechu. Teplo se musí 

stále doplňovat, aby nedocházelo k poklesu teploty v budově. Tepelným ztrátám nelze úplně 

zabránit, je však možné tyto ztráty radikálním způsobem snížit.                                        

 

Výkon tepelné soustavy i zdroje tepla jsou projektovány tak, aby v objektu byla vnitřní 

teplota 20 ˚C také tehdy, pokud je venkovní teplota rovna výpočtové teplotě, tj. -12 ˚C,           

-15 ˚C, -18 ˚C. V průběhu roku je poměrně málo dní, kdy teplota klesá pod -15 ˚C. Ještě méně 

je dnů, kdy pod tuto hranici klesne průměrná denní teplota. Je bráno v úvahu, že bude-li 

stoupat průměrná denní teplota nad 13 ˚C, pak se topení vypne. V rodinných domech 

s vlastním zdrojem tepla však záleží na nájemnících domu, kdy si topení zapnou a vypnou. 

[10] 

 

Provozní cykly tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo se pak dimenzuje na výkon, který odpovídá 50-80 % tepelné ztráty 

(pro bivalentní provoz) nebo také 100 % tepelné ztráty (pro monovalentní provoz). 

Připravuje-li tepelné čerpadlo rovněž teplou vodu nebo ohřívá bazén, může být jeho výkon 

vyšší.    
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Bivalentní provoz tepelného čerpadla  

Potřeba výkonu pro vytápění se v průběhu roku mění. Dimenzovat tepelné čerpadlo pro 

maximální výkon je zpravidla neekonomické, poněvadž je potřebné opatřit si nejen dražší 

tepelné čerpadlo, ale především nízkoteplotní zdroj, např. vrty. Pořídí-li se větší tepelné 

čerpadlo a delší vrty nebo větší zemní kolektor, výrazně porostou pořizovací náklady. 

Z tohoto důvodu se systém doplňuje jiným, tzv. špičkovým zdrojem tepla, zpravidla se jedná 

o elektrokotel. Tento zdroj slouží také jako záloha pro případ, kdy dojde k výpadku tepelného 

čerpadla. Vyrábějí se tepelná čerpadla, která mají elektrokotel vestavěný. Podstatná nevýhoda 

tohoto řešení spočívá v tom, že elektrokotel zvyšuje potřebnou kapacitu elektrické přípojky, 

proto rostou rovněž platby za jistič. [8] 

 

Tepelné čerpadlo je v zásadě schopno spolupracovat s libovolným zdrojem, např. kotlem 

na zemní plyn či na dřevo. Problém je však zabezpečit, aby regulace obou zdrojů 

spolupracovaly. Na našem trhu je spousta tepelných čerpadel vybavena jen docela 

jednoduchou regulací, která nedovede součinně spolupracovat s dalším regulátorem.              

V některých případech je potřebné navrhnout regulaci „na míru“ konkrétnímu objektu, což 

bývá nákladnější záležitost. 

 

Jako bivalentní a záložní zdroj mohou být také interiérová kamna nebo krb, které nejsou 

napojeny na tepelnou soustavu. Pokud se bude topit v těchto kamnech či krbu, může vytápěcí 

soustava dodávat nižší výkon. 

 

V praxi z těchto důvodů většina systémů funguje v tzv. bivalentním provozu, kdy po určitou 

dobu v mrazivých dnech pracuje kromě tepelného čerpadla druhý zdroj tepla. Instalovaný 

tepelný výkon tepelného čerpadla je v tomto provozu nižší, než je maximální potřebný, což je 

zpravidla 50-80 %. Špičkový zdroj dodává pouze 5-10 % souhrnné spotřeby tepla za rok, 

jestliže je systém náležitě projektován. [10] 

 

Monovalentní provoz tepelného čerpadla   

U moderních rodinných domů, které jsou dostatečně izolované, se tepelná ztráta pohybuje 

do 10 kW. V této situaci lze navrhovat monovalentní provoz tepelného čerpadla. Nárůst 

investičních výdajů už není tak zřetelný. Dobrá stránka spočívá v tom, že systém nemusí 

spolupracovat s dalším zdrojem. Menší předimenzování zdroje znamená zvyšování jeho 

spolehlivosti. 
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Monovalentní provoz tepelného čerpadla není ovšem možný u tepelného čerpadla typu 

vzduch/voda, pokud pracuje například do venkovní teploty -12 ˚C a budova je postavena 

v místě, kde je několik dní v roce průměrná venkovní teplota -15 ˚C nebo méně. Kromě toho 

se výkon těchto tepelných čerpadel snižuje s venkovní teplotou, takže pro monovalentní 

provoz se vyžaduje výrazně větší tepelné čerpadlo než pro provoz bivalentní. [10] 

 

Vlastnosti objektu 

Mnohokrát je prezentováno, že starší budova by měla být před namontováním tepelného 

čerpadla zateplena. Významným argumentem je úsilí o snížení investice do tepelného 

čerpadla. U strojní části tepelného čerpadla je nutno mít vyšší výkon, což sice zvedá její cenu, 

avšak důležitější bývá výše nákladů na zdroj, a tím jsou hlubinné vrty nebo půdní kolektor. 

Bezvýznamné nejsou ani prostorové požadavky na zdroj tepla, především u plošných 

kolektorů. Vzduchová tepelná čerpadla potřebují větší venkovní jednotky, ale tady zvýšení 

ceny není tak značné. Rozměr zdroje má samozřejmě vliv na spotřebu energií na pohon 

oběhových čerpadel nemrznoucí směsi, respektive ventilátorů u čerpadel typu vzduch/voda. 

Je patrné, že čím víc energie objekt spotřebovává, tím větší a zároveň nákladnější musí být 

tepelné čerpadlo i zdroj tepla. [14] 

 

Nastane-li situace, kdy elektrická přípojka nemá dostatečnou kapacitu, pak bývá posílení 

přípojky dosti drahé, někdy technicky nemožné. Rovněž náklady na zateplení jsou prakticky 

vždy vyšší, než by byla cena za silnější tepelné čerpadlo. Z toho vyplývá, že zateplený dům 

vyžaduje méně energie. Investice na zateplení se budou postupně vracet, zatímco peníze 

za výkonnější tepelné čerpadlo se nevrátí nikdy. 

 

Jedním z dalších důvodů pro zateplení budovy je zvýšení tepelné pohody v domě. 

Nezateplené obvodové zdi mají nižší povrchovou teplotu, která se kompenzuje vyšší teplotou 

radiátorů. Při aplikaci nízkoteplotní tepelné soustavy může nastat riziko, že topení nebude 

schopno zabezpečit v místnostech dostatečnou teplotu. V případě, že v nezatepleném domě 

bude používáno třeba nové podlahové topení, pak hrozí, že jeho výkon nebude dostatečný. 

V místnosti bude chladno, nebo bude mít podlaha nezdravě vysokou teplotu. 
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3.1.1 Klimatické podmínky 

 

Klimatické podmínky mají dopad nejen na tepelné ztráty budov, ale také na využití 

nízkopotenciálního tepla prostřednictvím tepelných čerpadel. Klimatem se rozumí průměrný 

stav ovzduší, který je typický pro určitou oblast nebo území. Klima je stanoveno pomocí 

klimatických prvků, kterými jsou dlouhodobé průměrné hodnoty veličin jako u počasí. 

Podnebí určité oblasti závisí na geografické pozici, nadmořské výšce a vnitrozemské poloze. 

 

Geografická poloha České republiky 

Česká republika se řadí mezi vnitrozemské státy. Náš stát leží uprostřed mírného pásu severní 

polokoule ve střední části Evropy a jeho rozloha je 78 866 km
2
. Krajně vzdálené body tvoří: 

 jižní – obec Vyšší Brod, okres Český Krumlov, 

 severní – obec Lobendava, okres Děčín, 

 západní – obec Krásná, okres Děčín, 

 východní – obec Bukovec, okres Frýdek-Místek. [12] 

 

Vzdušná vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem ČR je 278 km a mezi 

nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem je 493 km. 

 

Nejvýše položeným bodem je Sněžka v Krkonoších, a to s vrcholem 1 602 m n. m. Nejníže 

položeným bodem je výtok Labe u Hřenska s vrcholem 115 m n. m. Nejvýše položené sídlo je 

Filipova Huť v okrese Klatovy na kótě 1 093 m n. m. Hřensko v okrese Děčín je nejníže 

položené sídlo na kótě 130 m n. m. 

 

Podnebí české republiky 

Na podnebí v ČR má význam oceánské a kontinentální působení. Směr proudění představuje 

převaha větrů ze západu. Přímořský vliv převažuje zejména v Čechách. Vliv kontinentálního 

podnebí roste na Moravě a ve Slezsku. Značný vliv na podnebí našeho státu má nadmořská 

výška a reliéf. Z celkové rozlohy České republiky leží v nadmořské výšce do 500 m n. m. 

67 % plochy, ve výšce od 500 do 1 000 m n. m. 32 % plochy a nad 1 000 m n. m. jen 1 % 

plochy. Klimatické podmínky bývají větší měrou ovlivňovány intenzitou slunečního záření. 

[12]  
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Pokud se síla slunečního záření v průběhu roku změní, pak se to odrazí: 

 na teplotě venkovního vzduchu, 

 na teplotě vody v říčních tocích, jezerech a rybnících, 

 na teplotě zemského povrchu do hloubky cca 5 m, od hloubky 1,2 m se jedná 

o nezámrznou hloubku. 

 

Teplota venkovního vzduchu 

Teplota venkovního vzduchu má ve srovnání s intenzitou záření jistý časový posun. Příčinou 

je to, že na teplotu vzduchu ovlivňuje tepelná setrvačnost zemských povrchových vrstev. 

V klimatických podmínkách našeho státu dosahuje toto zdržení cca 2 až 3 hodiny. V našem 

podnebí ČR je nejnižší teplota ráno, kdy vychází slunce a nejvyšší teplota okolo 14. až 15. 

hodiny. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší denní teplotou venkovního vzduchu je závislý na 

oblačnosti. Při vyjasnění je v letním období rozdíl až 16 ˚C a v zimě 10 ˚C. V případě 

zatažené oblohy je rozdíl výrazně menší, v letním období dosahuje 6 ˚C a v zimě 3 ˚C. [12] 

 

Z průběhu teploty venkovního vzduchu za určitý čas se stanoví: 

 průměrná denní teplota – je určena výpočtem střední teploty venkovního vzduchu 

měřené ve stínu, a to v 7, 14 a 21 hodin; hodnota měřená ve 21 hodin se počítá 2x, 

 průměrná měsíční teplota – stanoví se jako aritmetický průměr z denních průměrných 

teplot, 

 průměrná roční teplota – stanoví se z průměrných měsíčních teplot, 

 průměrná teplota za otopné období. 

 

Podle nejnižší průměrné teploty venkovního vzduchu se určí výpočtové teploty pro projekt 

tepelně technických zařízení. Pro teritorium našeho státu byly stanoveny tři základní 

výpočtové teploty venkovního vzduchu: -12 ˚C, -15 ˚C a -18 ˚C. [5] 

 

Změna klimatických podmínek v závislosti na ročním období se v podstatě neprojeví 

u tepelných čerpadel, která odejmou nízkopotenciální energii z podzemní vody a z hlubinných 

vrtů. Tento zdroj energie má teplotu při odejmutí tepla v zásadě neměnnou po celý rok. 

Klimatické podmínky se ovšem ukážou u všech tepelných čerpadel zvýšením tepelné ztráty 

vytápěného objektu adekvátně v závislosti na poklesu vnější teploty. 
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3.1.2 Typy tepelných čerpadel 

 

K pojmenování systémů tepelných čerpadel se používají výrazy země, voda, vzduch 

oddělenými lomítkem. Slovo před lomítkem označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii 

(země, voda, vzduch) a slovo za lomítkem uvádí, jak tepelné čerpadlo energii dodává 

do objektu (vzduch, voda). 

 

Tepelné čerpadlo typu země/voda 

Zařízení tepelného čerpadla je situováno uvnitř objektu a jeho systém je vzhledem k  provozu 

vůči venkovním klimatickým podmínkám klasifikován jako nejstabilnější. Trh nabízí jak 

provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně bojleru na teplou užitkovou vodu a doplňkové 

zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo). Nevýhodou tohoto systému jsou 

zemní práce, které s instalací bezprostředně souvisí. Pro čerpání tepla ze země je zapotřebí 

zemního kolektoru (horizontální kolektor) nebo geotermálních vrtů (vertikální kolektor). 

Zemní kolektor vyžaduje rozsáhlé zemní práce a geotermální vrty patří mezi velmi nákladnou 

položku v rozpočtu celé soustavy vytápění objektu. [15]  

 

Volba kolektorů je závislá na geologické situaci a také na usazení budovy v zástavbě. 

Pro nové domy stojící na zelené louce s dostatečným prostorem okolo se doporučují kolektory 

horizontální. Geotermální vrty jsou vhodné v kompaktních horninách, které nevyžadují 

pažení. Teplo z plošného kolektoru nebo vrtu lze odebírat během celého roku, v létě je tepelné 

čerpadlo využíváno pro ohřev teplé vody. V případě geotermálního vrtu lze využít jeho 

chladícího výkonu.  

 

Vzhledem k tomu, že zemní tepelné čerpadlo není závislé na klimatických podmínkách, může 

se použít prakticky kdekoliv, výjimkou nejsou ani horské oblasti, kde venkovní teploty klesají 

i pod - 25 ºC. 

 

Tepelná čerpadla typu země/voda jsou zpravidla provozována v bivalentním provozu, 

ojediněle lze provádět také provozem monovalentním. 
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Vertikální kolektor 

Vertikální kolektor se ukládá do vrtu. Tímto ukládáním může dojít k narušení ekologické 

rovnováhy, jsou-li vrty provedeny nevhodným způsobem nebo v nevhodné lokalitě. Může 

dojít k nevratnému propojení zvodnělých vrstev s rozdílnými hydraulickými 

a hydrochemickými parametry a ke kontaminaci zvodnělých vrstev, které jsou využívány pro 

vodárenské zásobování obyvatel. Z těchto důvodu realizování vrtu podléhá přísným 

legislativním opatřením. Vrt se povoluje jako vodní dílo a podmínkou pro uskutečnění je 

i povolení k nakládání s vodami. 

 

Do vrtu jsou vloženy plastové nebo měděné sondy naplněné nemrznoucí směsí, jenž přenáší 

teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Pro výhodnější vodivost tepla mezi zdrojem 

a jímacím zařízením je vrt zaplněný suspenzí cementu a bentonitu. 

 

Požadavky na zdroj NPT: 

 obvykle se počítá s měrným výkonem jímání 55 W/m, 

 kvantita odebraného tepla je závislá na geologických podmínkách – složení hornin, 

hloubce vrtu, složení pracovní látky, tzv. solanky apod., 

 teplota země vzrůstá každých 30 metrů o 1 ºC, tudíž se vyplatí jeden hluboký vrt než 

několik mělčích. [9] 

 

Výhody vertikálního kolektoru: 

 stabilní teplota zdroje, 

 nezávislost na okolní krajině, 

 vysoký topný faktor, 

 výhodnější ve srovnání s plošným kolektorem, avšak nákladnější. 

 

Nevýhody vertikálního kolektoru: 

 vysoké pořizovací náklady z důvodu zemních prací, 

 vrty vyhloubené do 100 m vyžadují schválení místního vodohospodářského úřadu, 

pro vrty s větší hloubkou je nutný souhlas báňského úřadu. 
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Zemní kolektor 

Zemní kolektor se ukládá v ploše pozemku v hloubce 1,5 až 2 metry pod povrchem země, kde 

nedochází k zamrznutí. Uložíme-li plošný zemní kolektorem nízko pod povrch země, pak 

získá tepelné čerpadlo menší energetický efekt ve srovnání s vertikálním kolektorem, a to 

z důvodu ovlivňování nízkými teplotami okolí. 

 

Odváděné teplo ze země je spojeno s vychlazováním zemního masivu okolo kolektoru, 

a proto je teplota v blízkosti kolektoru vždy nižší (kolem 0 ºC) než teplota netknutého masivu 

(cca 12 ºC). Teplota NPT odebíraného ze země je z tohoto důvodu vyšší než teplota okolního 

vzduchu pouze kratší část otopného období. [11] 

 

Požadavky na zdroj NPT: 

K realizování plošného kolektoru u běžného domu s tepelnou ztrátou 10 kW je potřebný 

pozemek o rozloze alespoň 400 m
3
. Plocha pozemku by měla být 3 až 4x větší než vytápěná 

plocha domu. [4] 

 

Kolektor, který je správně nadimenzovaný, by měl ze země odejmout max. 15-20 W/m.         

Je-li odběr ze země větší než je jeho tepelná kapacita, pak dochází k vymražení pozemku. 

Pokud je zemní kolektor správně nadimenzován, vegetační období je proto na začátku jara 

zpožděno o 10 až 14 dní.  V létě chladná zemina zadržuje vlhko a nedochází k vysychání 

pozemku. [9] 

 

Výhody zemního kolektoru: 

 nízké investiční náklady než u vrtů, 

 nízké provozní náklady, 

 poměrně vysoký topný faktor. 

 

Nevýhody zemního kolektoru: 

 znehodnocení pozemku, v místě položení kolektorů nelze stavět ani sázet stromy; 

při správné instalaci kolektoru není ovlivněna vegetace nad kolektorem. 
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Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda 

Výhodou tohoto systému je snadná instalace a značná všestrannost. Tento typ čerpadla je 

možné nainstalovat téměř na jakoukoliv stavbu. V případě tohoto typu odpadají 

komplikované zemní práce, a prakticky klesají pořizovací náklady. Výkon tepelného čerpadla 

je závislý na venkovní teplotě. Pokud teplota vzduchu vzrůstá, pak rovněž roste výkon 

tepelného čerpadla a pokud teplota klesá, pak klesá i výkon tepelného čerpadla. Proto jsou 

tepelná čerpadla typu vzduch/voda výlučně provozována v bivalentním provozu. 

 

Vzduchové tepelné čerpadlo je schopno ještě pracovat při minimální teplotě -20 ºC a nárazově 

dovede pracovat i při nižších teplotách. Při nízkých teplotách, které trvají delší dobu, pokrývá 

tepelný požadavek pouze doplňkový zdroj, a z tohoto důvodu musí jeho výkon pokrýt potřebu 

tepla celého objektu. [4] 

 

Systém vzduch/voda se skládá ze dvou jednotek – venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního 

provedení, kdy může být tepelné čerpadlo umístěno venku nebo uvnitř budovy. Při děleném 

provedení venkovní část nasává okolní vzduch a zpravidla je postavena na jižní straně objektu 

nebo na střeše. Vnitřní část má na starosti ohřev teplé vody a topného systému. 

 

Na trhu se prodávají vzduchová tepelná čerpadla jen pro vnitřní provedení, kdy je nezbytné 

propojit jednotku vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodové zdivo s vnějším 

prostředím, aby se zajistil přívod a odvod využívaného venkovního vzduchu. Vzduch, který 

protéká tepelným čerpadlem, produkuje určitou hladinu hluku a může při provozu tepelného 

čerpadla rušit nájemníky a sousedy. Z tohoto důvodu by se mělo zohledňovat umístění 

jednotky na pozemku. Kvalitní vzduchová čerpadla mají hodnotu akustického tlaku 

ve vzdálenosti 5 metrů od venkovní jednotky okolo 40 dB(A). Tato hodnota decibelů se může 

přirovnat k tikotu budíku na vzdálenost 2 metrů. [15] 

 

Požadavky na zdroj NPT: 

 vzduch je nutno odebírat a vyfukovat do volného prostoru, aby se zajistil nepřetržitý 

přívod vzduchu, 

 u kompaktních zařízení je potřeba postarat se o usazení sání a výfuku tak, aby se 

předešlo tzv. vzdušnému zkratu. 
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Výhody: 

 poměrně vysoký topný faktor (3 a více), 

 vysoké úspory v porovnání s jinými systémy vytápění, 

 nejsou zapotřebí žádné stavební práce, 

 instalace je snadná a také levnější v porovnání s jinými druhy, 

 není narušena teplotní rovnováha okolí, 

 bezproblémové celoroční využívání pro přípravu TUV nebo ohřev bazénu. [2] 

 

Nevýhody: 

 dříve vyšší hlučnost vnější jednotky – nyní jsou používány ventilátory s nižšími 

otáčkami, 

 ve dnech extrémních teplot nižší účinnost. 

 

Tepelné čerpadlo typu voda/voda 

Tepelná čerpadla s tímto systémem mají nejvyšší topný faktor, avšak k jeho instalaci existuje 

málo lokalit. Tepelnou energii lze odebírat z povrchové vody nebo z podzemní vody. Jsou-li 

vhodné geologické podmínky a vydatnost pramene, pak studny jsou prvotřídním zdrojem 

tepelné energie, neboť podzemní voda má konstantní teplotu kolem 10 ºC. [8] 

 

Tepelné čerpadlo tohoto typu musí mít dvě studny, kde jedna studna slouží jako topná 

(zdrojová) a druhá vsakovací. Studny by měly být od sebe daleko alespoň 15 metrů. 

Vydatnost pramene by se neměla podceňovat a měla by být ověřena dlouhými čerpacími 

zkouškami, které mají rozhodně nižší pořizovací náklady v porovnání s geotermálními vrty. 

Provozní náklady jsou však vyšší vzhledem k potřebě čerpání vody. 

 

Podzemní voda 

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku 

tepelného čerpadla. Voda se zde ochladí a následně je vrácena do vsakovací studny. Tato 

studna musí být dostatečně daleko a situována tak, aby tok podzemních vod směřoval 

od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi znovu 

zahřeje. Nedochází tak k úbytku podzemní vody, ani ke snížení jejího energetického 

potenciálu. Všechny prvky soustavy zajišťující přenos geotermálního tepla do tepelného 

čerpadla tvoří tzv. primární okruh. 
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Požadavky na zdroj NPT: 

 vydatnost zdroje spodní vody by měla dosahovat pro běžný rodinný domek cca 

30 l/min, 

 ochlazená voda se nesmí vracet zpět do studny ani do kanalizace nebo vodoteče, nýbrž 

do vsakovací studny, 

 důležitou roli hraje vhodné minerální složení spodní vody, 

 pro zabezpečení optimálního a spolehlivého provozu čerpadla by neměla minimální 

teplota primárního zdroje vody v průběhu topné sezóny klesnout pod +7 ºC, 

 hloubka studní je závislá na hladině spodní vody, doporučuje se hloubka cca 1 metrů, 

 ve svažitém terénu musí být čerpací studna výše než studna vsakovací, 

 použití spodní vody musí schválit příslušný vodohospodářský úřad. [6] 

 

Pro uskutečnění odběrových i zasakovacích studní mají platnost identické legislativní opatření 

jako pro realizaci vrtů pro vertikální kolektory, poněvadž eventuální možnost poškození 

ekologické rovnováhy je podobná. Kromě ekologické stránky je potřeba poukázat 

i na specifická technická stanoviska. Pokud není vydatnost studny dostačujícím způsobem 

prokázána, pak hrozí riziko vyčerpání studny a přerušení funkce tepelného čerpadla právě 

v nejchladnější části topné sezóny, kdy je kvantum čerpané vody největší. Existují případy, 

kdy vlivem nedostatečného hydrogeologického šetření a nevyhovující realizování studní, se 

snížila hladiny spodní vody v okolí se všemi nepříznivými dopady. 

 

Výhody 

 nižší pořizovací náklady než u vrtů, 

 vysoký topný faktor, 

 dostatečné množství spodní vody ve správné kvalitě je ideální podmínka 

pro monovalentní provoz. 

 

Nevýhody 

 častější čištění a instalace nových filtrů, 

 větší poruchovost, 

 existující lokality, kde není povoleno čerpání spodní vody. 
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Povrchová voda 

Je potřebné, aby povrchová voda splňovala totožné požadavky jako voda podzemní. Potíže se 

netýkají pouze čistoty nebo množství, ale především teploty. Na tocích klesá teplota v zimním 

období pod hodnotu, kterou lze pro běžné typy tepelných čerpadel využít. 

 

Teplo je čerpáno pro tepelné čerpadlo z povrchové vody. Na dně jsou umístěny plastové 

hadice se zátěžkami naplněné nemrznoucí směsí přenášející teplo mezi vodou a tepelným 

čerpadlem. Za přínos jsou považovány nižší náklady než je tomu u termovrtu a za nevýhodu 

jsou považovány plastové hadice, které lze snadno poškodit. 

 

Požadavky na zdroj NPT: 

 potřebná plocha pro hadice je 150 až 350 m
2
, 

 vodní zdroj nesmí v zimním období zamrznout, 

 na 1 kW tepelného výkonu je potřeba 310 l vody za hodinu, která je teplejší než 4 ºC, 

 při použití povrchové vody z řek, jezer či rybníků je třeba počítat s její kolísavou 

teplotou během topné sezóny, 

 pro použití povrchové vody je důležité schválení příslušného vodohospodářského 

úřadu. [6] 

 

Výhody: 

 získání tepla je výhodné z hlediska topného faktoru (4 a více), 

 nízké pořizovací náklady ve srovnání s jinými systémy, 

 nejvyšší úspory, např. na rozdíl od elektrického vytápění až 80 %. [2] 

 

Nevýhody: 

 náročnost na množství zdrojové vody a její teploty, 

 v podmínkách ČR těžce dosažitelný a využitelný zdroj, 

 snadné poškození plastových hadic, např. při povodních. 

 

Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch 

Tento systém tepelného čerpadla pracuje na shodném principu jako systém vzduch/voda. 

Rozdíl je pouze v tom, že tepelný výkon je předáván vnitřnímu vzduchu objektu. V dnešní 
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době je možné na trhu zakoupit malé nástěnné tepelné čerpadlo, které pracuje na tomto 

principu a je vhodné tam, kde stačí zpravidla objekt temperovat.  

 

Instaluje-li se tento systém do malých bytů, pak je důležité vědět, že se vytápí pouze místnost, 

kde je tepelné čerpadlo namontováno, a do dalších místností se teplo dostává problematicky. 

 

Výhody: 

 jednoduchá a rychlá instalace, 

 velmi nízké investiční náklady, 

 v letním období funguje jako klimatizace s nízkými náklady, 

 vhodné pro alergiky a astmatiky – rozvody lze spojit s čistícími filtry. [7] 

 

Nevýhody: 

 nelze využít k ohřevu užitkové vody ani bazénu, 

 pro instalaci se musí rozvést v budově teplovzdušné rozvody. 

 

Tepelná čerpadla s přímým odběrem tepla  

Tepelné čerpadlo s přímým odběrem tepla je v podstatě tepelné čerpadlo typu země/voda. 

Zemní kolektor je naplněný nemrznoucí směsi proudící přes deskový výměník tepla, tzv. 

výparník, a teplo je předáno vnitřnímu chladivému okruhu. 

 

V zemním kolektoru tepelného čerpadla s přímým odběrem cirkuluje chladivo, které je 

poháněno přímo kompresorem, a tak není nutný pohon oběhového čerpadla primárního 

obvodu. Používá se odlišný typ kompresoru z důvodu většího objemu nemrznoucí směsi 

a vyšších tlakových ztrát v okruhu, než u obvyklých tepelných čerpadel. 

 

Během chodu tohoto druhu tepelného čerpadla dochází k velkému podchlazování půdy, občas 

i vzniku ledové krusty okolo jímacích trubek. Mimo topnou sezonu je nezbytné okolí 

kolektoru nechat regenerovat, aby se teplota v půdě v období léta obnovila, a proto se trubky 

kladou do jednoho metru pod povrch. [1] 

 

Přednost tohoto typu tepelného čerpadla spočívá v jednoduché a rychlé instalaci. Za nevýhodu 

se považuje riziko případné poruchy z důvodu mechanického poškození kolektoru a také 



 23 

provoz výhradně v topné sezoně. V létě během regenerace okolí kolektoru nedochází 

k ohřevu vody. 

 

Účinnost tepelného čerpadla  

Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor (COP – Coefficient 

of Performance). Toto bezrozměrové číslo vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná 

se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je 

vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. 

 

Běžně se topný faktor pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5. Není ovšem veličinou, která by byla 

k danému tepelnému čerpadlu jednou provždy přiřazena. Mění se dle podmínek, v nichž 

tepelné čerpadlo pracuje. 

 

Jako jednoduchý a názorný příklad si můžeme představit tepelné čerpadlo, které má výkon 

12 kW a na svůj provoz spotřebuje 3 kW. Topný faktor zjistíme z prostého výpočtu: 12/3 = 4. 

Když se podíváme na příklad, kde za stejných podmínek porovnáme dvě tepelná čerpadla 

a jedno bude mít například topný faktor 4,5 a druhé 3,3, to druhé spotřebuje pro svůj provoz 

zhruba o třetinu více elektrické energie než první, a tudíž jeho provoz bude podstatně dražší. 

 

Topný faktor při provozu tepelného čerpadla může klidně kolísat mezi hodnotou 1,5 až 7. Vše 

je závislé na provozních podmínkách. Při výběru tepelných čerpadel je tedy třeba srovnávat 

srovnatelné. Při vyjádření topného faktoru se můžeme setkat např. s tímto zápisem: COP 

při 0 °C/35 °C je 4,5 dle EN 14 511. Tento zápis přeložený do srozumitelného jazyka 

znamená, že se jedná o tepelné čerpadlo, které má při vstupu tekutiny o teplotě 

0 °C z primárního okruhu, na výstupu do sekundárního okruhu tekutinu o teplotě 35 °C, topný 

faktor 4,5. EN 14 511 znamená, že měření proběhlo v exaktních podmínkách dle metodiky 

normy EN 14 511. [6] 

 

Různé typy tepelných čerpadel mají i různé hodnoty, při kterých se vzájemně srovnávají. 

Pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda se parametry udávají při 2 °C/35 °C, pro tepelná 

čerpadla typu země/voda je to při 0 °C/35 °C a pro tepelná čerpadla typu voda/voda je to 

10 °C/35 °C. Topný faktor je příznivější, pokud je teplota výstupní vody nižší. Z tohoto 

důvodu je praktické instalovat s tepelnými čerpadly podlahové topení, kterému stačí pro 

provoz nižší teplota než radiátorům. [9] 
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4 Technicko – ekonomické hodnocení instalace tepelného 

čerpadla 

 

SBD Vítkovice se v rámci zachování péče rozhodla provést montáž alternativního zdroje tepla 

pro vytápění a ohřev teplé vody ve svém domě na ul. J. Herolda 1562/6, Ostrava - Dubina.  

 

Stávající objekt byl napojen na systém centrálního zásobování tepla. Horká voda v předávací 

stanici vedla od rozdělovače ke stavebnicovým výměníkům tepla ústředního topení a vyššího 

a nižšího tlakového pásma teplé užitkové vody. Od stavebnicového výměníku tepla okruhu 

ústředního topení byla topná voda vedena k oběhovým čerpadlům a dále tlačena do otopného 

systému. Po odevzdání tepla se topná voda přes sběrač vracela zpět do stavebnicového 

výměníku tepla. V okruzích vyššího a nižšího tlakového pásma teplé užitkové vody byla 

studená voda vedena do vstupního hrdla horké vody a jako ohřátá vedla k jednotlivým 

spotřebitelům. Pro vyšší tlakové pásmo byla studená voda do stavebnicového výměníku tepla 

přivedena z tlakové čerpací stanice. 

 

Suterénem objektu prochází hlavní páteřní rozvod ústředního topení, teplé užitkové vody 

a cirkulace (dvě tlaková pásma). Do strojovny v suterénu domu byl přiveden šestitrubkový 

rozvod (ÚT + 2TUV s cirkulací pro jednotlivá tlaková pásma). V samostatné místnosti 

strojovny v suterénu je zřízen napojovací uzel s měřením tepla a regulačními armaturami.      

Za napojovacím uzlem je následuje vnitřní rozvod ÚT a TUV do objektu – horizontální 

rozvod pod stropem suterénu (ÚT v souproudém zapojení, Tiechelmann) k jednotlivým 

stoupačkám ÚT a TUV. Na otopných tělesech již byly namontovány termostatické ventily.    

Na patách stoupaček v suterénu nebyly instalovány regulační armatury.  

 

U tohoto šestitrubkového rozvodu tepla je měřidlem tepla na patě domu měřeno pouze teplo 

pro ústřední topení.  Spotřeba tepla pro ohřev teplé užitkové vody je měřena měřičem tepla 

na předávací stanici dodavatele, a to pro všechny odběratelé, kteří jsou na tuto předávací 

stanici napojeni (viz Obr. 2). K rozúčtování tepla za teplou užitkovou vodu se pak používají 

vodoměry teplé užitkové vody (poměrové) v objektech. V praxi to znamená, že ztráty tepla 

v sekundárním rozvodu teplé užitkové vody byly účtovány konečnému spotřebiteli.   
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Obr. 2 Schéma původního měření ÚT a TUV: 1 - měřič tepla TUV; 2 - měřič tepla ÚT.  

 

 

4.1 Technické řešení instalace nového zdroje tepla 

 

Nový zdroj tepla slouží výhradně k celoročnímu ohřevu teplé užitkové vody a po většinu roku 

také pro vytápění. Špičkové odběry tepla jsou pokryty ze systému centralizovaného 

zásobování teplem. 

 

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou tři tepelná čerpadla typu 

vzduch/voda. Toto řešení bylo zvoleno jako investičně nejméně náročné, přesto velmi 

komfortní. Jako bivalentní zdroj pro vytápění bude nadále využíváno teplo z centralizovaného 

zásobování teplem. Teplá voda bude trvale a celoročně ohřívána pomocí tepelných čerpadel 

(vždy přednostně před vytápěním, které je zálohované ze systému CZT). Nový zdroj tepla je 

nízkoteplotní (s ohledem na nízkoteplotní otopnou soustavu po snížení tepelné ztráty objektu 

vlivem zateplení obvodového pláště a výměny oken). Otopná plocha po zateplení a výměně 

oken byla ponechána původní. Původní tepelný spád byl 90/70 °C. Nově je na hodnotě  

55/40 °C, což je předpoklad k využití nízkoenergetického zdroje tepla pomocí obnovitelných 

zdrojů. 

 

Pro vykrytí odběrových špiček zejména teplé užitkové vody a také pro optimalizaci počtu 

zapnutí kompresoru tepelných čerpadel pro vytápění jsou navrženy akumulační zásobníky: 

 3  800 litrů zásobník topné vody (min. 0,6 MPa přetlaku), 

 3  1000 litrů zásobník teplé vody (s topnými vložkami, tj. bojlery) pro každé tlakové 

pásmo, tj. celkem 6  1000 litrů, rovněž min. 0,6 MPa přetlaku na straně topné vody, 

na straně teplé užitkové vody 1,0 MPa přetlaku (pro obě tlaková pásma), zásobníkové 

ohřívače teplé užitkové vody jsou s elektrickými topnými vložkami (6  7,5 kW). 

 

TUV 

ÚT 

 

 PS 1 

2 
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Celkové zapojení s akumulačními nádobami a bojlery zajišťují dostatečnou dodávku tepla 

na přípravu teplé užitkové vody s velkým podílem dodávky tepla i na vytápění a zároveň 

umožňují dosáhnout minimálních provozních nákladů. Dodávané teplo z tepelných čerpadel 

má přednost před dodávkou tepla z centralizovaného zásobování, které bude využito pouze 

v nezbytném rozsahu.   

 

Tepelná čerpadla jsou umístěna na typových protiskluzových podložkách. Propojena jsou 

pomocí vzduchotechnických rozvodů s venkovním prostorem (vždy od každého tepelného 

čerpadla přívod a odvod).  

 

Vybudování tlakově oddělené otopné soustavy  

Na základě požadavků dosavadního dodavatele tepla bylo nutné provést tlakové oddělení 

otopné soustavy budovy J. Herolda 1562/6 od centralizovaného zásobování teplem. Jedná se 

o vsazení deskového výměníku mezi stávající přívod topné vody z CZT a otopnou soustavu 

budovy. Deskový výměník tepla je instalován v izolačním typovém pouzdru na stěně. 

Na primární straně teplovodní přípojky jsou před výměníkem instalovány teploměry, filtr 

a trojcestný přepínací ventil, který je využit pouze jako dvoucestný (třetí cesta je zaslepena). 

Tento ventil je ovládaný přes čidlo teploty, které je umístěno za deskovým výměníkem 

(otevřeno/zavřeno – podle potřeby využití bivalentního zdroje). Na sekundární straně 

výměníku je uzavírací armatura a pojistný ventil.  

 

Doplňování topné vody bylo provedeno propojením zpátečky primárního okruhu a zpátečky 

sekundárního okruhu pomocí ocelového potrubí DN 25 s fakturačním vodoměrem. 

V propojovacím potrubí je umístěna dopouštěcí armatura (ventil s elektropohonem), která se 

ovládá přes tlakový regulátor-snímač. Při poklesu vody pod stanovenou mez je topná voda 

automaticky dopouštěna. V místě napojení na otopnou soustavu je umístěn pojistný ventil. 

Stejným způsobem (tedy přes ventil s elektropohonem) je zajištěno i odpouštění topné vody 

při příliš velkém tlaku.    

 

Zabezpečovací zařízení 

V souladu s ČSN 06 0830 tvoří pojistné zařízení všechny nově instalované pojistné ventily, 

které mají otevírací přetlak 600 kPa. Nová expanzní nádoba o velikosti 500 litrů je určena 

pouze pro zachycení tlakových rázů při doplňování a dopouštění topné vody. Odpouštění je 

napojeno na stávající kanalizaci přes záplavovou uzávěru a připojovací potrubí z PVC. 
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Umístění nového zdroje tepla a stavební úpravy  

Samotná tepelná čerpadla a další příslušenství zdroje tepla (akumulační zásobníky, ohřívače 

teplé vody) jsou umístěné do vyčleněných suterénních místností. Nejzásadnější stavební 

úpravou v těchto místnostech je zřízení (vyřezání) otvorů pro vyvedení přívodního 

a odvodního potrubí od tepelných čerpadel do venkovního prostoru, plus menších průrazů 

pro potrubí a kapes pro konzoly. 

 

Hluková studie 

Hluková studie byla zpracována za účelem posouzení vlivu provozu tepelného čerpadla 

na okolní bytové domy.  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ukládá nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. ze dne 24.08.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací s účinností 

od 1. listopadu 2011. 

 

Hluková situace 

Zdrojem hluku jsou 3 tepelná čerpadla ALPHA-INNOTEC typ LW380 (každý v samostatné 

místnosti). Výrobce udává pro tato čerpadla hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 1m: 

 uvnitř místnosti u čerpadla  LAeqTČ = do 60 dB (A), 

 vně budovy před žaluzií větrání LAeqTČ = do 53 dB (A). 

 

Nejbližší obytná zástavba je západním směrem ve vzdálenosti 32 metrů od větracích žaluzií 

tepelných čerpadel na fasádě. Jedná se o třináctipodlažní činžovní dům (č. parc. 1971). Další 

nejbližší obytná zástavba je severním směrem ve vzdálenosti 35 metrů od větracích žaluzií 

tepelných čerpadel na fasádě domu (viz Obr. 3). Jedná se o třináctipodlažní činžovní dům 

(č. parc. 1973). 
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Obr. 3  Situační schéma rozmístění objektů 

 

Protihluková opatření: 

 vlastní čerpadla mají protihlukově izolovaná tělesa včetně pružných členů 

pro připojení k rozvodům budovy, 

 s ohledem na požadavek minimalizace hluku z tepelných čerpadel, byla tepelná 

čerpadla umístěna v suterénu domu. Další možností bylo umístit tyto čerpadla 

na střechu budovy, 

 místnosti, ve kterých jsou tepelná čerpadla instalována, mají provedenou izolaci stropů 

po celé ploše. 

 

Měření hluku 

Pro zjištění skutečné hlučnosti bylo provedeno dne 8. 3. 2013 orientační technické měření 

hluku tepelných čerpadel. 

 

Měřící místo č. 1  

1 metr před tělesem čerpadla (v suterénu): 

 LAeqTČ-M1  =  52,1 dB (A), 

 LAmaxTČ-M1  =  54,6 dB (A). 

1973 

1971 

35 m 32 m 

J. Herolda 6 
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Měřící místo č. 2  

V technické místnosti domu v 1. NP přímo nad tepelným čerpadlem: 

 LAeqTČ-1N  =  32,6 dB (A), 

 LAmaxTČ-1N  =  47,5 dB (A). 

 

Při měření v této technické místnosti v 1. NP byl rozdíl mezi provozem čerpadla a jeho 

vypnutím neznatelný jak naměřenými hodnotami, tak i subjektivně sluchem. Orientační 

měření bylo prováděno v dopoledních hodinách, ale i tak měly na hlukovou situaci 

v technické místnosti v 1. NP dominantní rušivý vliv hluky v domě (hovor osob, WC, dveře, 

atd.). Ve venkovním prostoru pak bylo možno provádět měření jen v „mezerách“ relativně 

nízkého dopravního ruchu.    

 

Měřící místo č. 3  

1 metr před žaluziemi (na severozápadní stěně): 

 LAeqTČ-VEN  =  48,9 dB (A), 

 LAmaxTČ-VEN  =  53,1 dB (A). 

 

Závěr hlukové studie 

Řešený typ tepelného čerpadla je na vyšší kvalitní technické úrovni výrobku včetně všech 

provedených protihlukových opatření. Dle závěrů měření budou při provozu tepelných 

čerpadel veškeré nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. 8. 2011 

dodrženy. 

 

Firma Alpha Teplo, s.r.o., jako zhotovitel 

Firma Alpha Teplo, s.r.o., realizovala již v minulosti několik montáží tepelných čerpadel 

pro vytápění a ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla na principu Alpha Teplo jsou 

konstruována a vyráběna tak, aby vytápěla velké objekty s vysokými výkony při velmi tichém 

chodu jak při venkovní, tak hlavně vnitřní technologii provedení. Málokdo si uvědomuje, že 

pomocí tepelných čerpadel lze vytápět i velké objekty (bytové domy, školy, školky, 

administrativní budovy, sportovní haly, nikoliv jen rodinné domy).  

 

Tato firma vsadila na kvalitu materiálů a všech komponentů, se kterými montáž tepelných 

čerpadel souvisí. Zárukou kvality jsou tepelná čerpadla vyrobená firmou Alpha-InnoTec 
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v Německu. Jedná se o špičkové výrobky ve své kategorii, které dominují na evropském trhu. 

Celková kvalita provedené práce firmou Alpha Teplo, s.r.o., je na vysoké úrovni, což je 

patrné na obrázku 4. 

 

 

Obr. 4 Tepelné čerpadlo 

 

Alpha Teplo, s.r.o., nabízí: 

 komplexní projekční služby (v kooperaci), 

 inženýrská činnost (vyjádření a povolení), 

 poradenství v energetice, 

 energetické audity, 

 technický dozor investora, 

 špičkový produkt světového výrobce, 

 vysoké výkony s vnitřními instalacemi, 

 velmi tichý chod, 

 profesionální zpracování, 

 rychlou instalaci, 

 výhodné financování. 
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Alpha-InnoTec 

Důsledná inovační politika, stálý další technický vývoj a správný cit pro trh vedly k tomu, že 

se dnes počítá střední podnik Alpha-InnoTec GmbH v celé Evropě k podnikům dominujícím 

na trhu tepelných čerpadel. Ve Švýcarsku, "zemi tepelných čerpadel", je Alpha-InnoTec 

firmou s vedoucím postavením. 

 

Výrobní místo a hlavní sídlo firmy se nachází v bavorském Kasendorfu. Obchodní vedení se 

jasně hlásí k sídlu firmy v severním Bavorsku, neboť zná jeho přednosti a oceňuje kvalifikaci, 

spolehlivost a pohotovost svých spolupracovníků. Na ploše větší než 18 600 čtverečních 

metrů předává více než 380 odborných pracovníků svoji pracovní kompetenci ve prospěch 

zákazníka. 

 

Alpha-InnoTec se prezentuje ve své nabídce velmi širokým sortimentem. To znamená, že jsou 

nabízeny odpovídající přístroje a systémy jak pro novostavby, tak i pro modernizaci. 

Nejnovější vývoj vychází z toho, aby nabídl zákazníkům tepelná čerpadla, která jsou téměř 

hotová na klíč a v nichž jsou již integrovány všechny hydraulické komponenty. 

 

Pečeť kvality pro tepelná čerpadla Alpha-InnoTec 

Dne 11. ledna 2012 byla přidělena národní pečeť kvality pro následující řady tepelných 

čerpadel Alpha – InnoTec:  

 vzduch/voda pro vnitřní instalaci LWC a LW, 

 vzduch/voda pro venkovní instalaci LW a  

 země/voda SWC a WS. 

 

Aby bylo možné přidělit značku kvality (evropské asociace tepelných čerpadel) EHPA, musí 

tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu EHPA a distributor musí zajistit definované úrovně 

služeb. 

 

Z klíčových požadavků to jsou: 

 shoda všech komponentů a soulad s mezinárodními a vnitrostátními předpisy 

a nařízeními (CE), 
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 minimální hodnotu topného faktoru (COP) definované pro jednotlivé systémy takto 

(údaj udávaný výrobcem může mít maximální toleranci vůči naměřeným hodnotám    

5 %): 

- země/voda: B0/W35 - 4,3 

- voda/voda: W10/W35 – 5,1 

- vzduch/voda: A2/W35 – 3,1 

- přímé odpařování/voda E4/W35 – 4,3 

- rychlou instalaci, 

- výhodné financování. 

 minimální potvrzení hladiny akustického výkonu, 

 existence prodeje a distribuce, plánování, servis a provozní dokumenty v místním 

jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno, 

 existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu, která umožňuje 

24 hodinovou reakční dobu na řešení stížnosti spotřebitelů, 

 dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné čerpadlo 

budou k dispozici náhradní díly po dobu nejméně deseti let.  

 

Tato značka je přidělována národní komisí při České asociaci pro využití tepelných čerpadel 

(AVTČ).  

 

Výrobce Alpha-InnoTec disponuje pečetí kvality pro svoje tepelná čerpadla v Německu, 

Rakousku, Švýcarsku a nyní i v České republice. Parametry (tepelný výkon, topný faktor, 

hlučnost a bezpečnost) jsou nezávisle ověřovány v testovacím centru tepelných čerpadel 

ve městě Busch (Švýcarsko).  

 

 

4.2 Efektivnost instalace tepelného čerpadla jako zdroje tepla 

 

V době, kdy se ceny za teplo začaly podstatně navyšovat a staly se „nezanedbatelným 

zásahem do financí každého z nás“, přišla na řadu úsporná opatření, která měla tyto náklady 

snížit. Mezi taková opatření patří zateplování budov, výměna starých oken za nová (plastová 

nebo dřevěná euro) a montáž nových termoregulačních ventilů, které nahradily z větší části 

nefunkční ventily na radiátorech, které prakticky nikdo nepoužíval. Vysoká teplota 



 33 

v objektech se snižovala tím, že se otevřela okna. Pokud jsou taková úsporná opatření na 

objektu provedena kvalitně a všichni dodržují základní zásady pro vytápění na takto 

opravených objektech, dá se ušetřit na nákladech na vytápění až 50 %.  

 

 

4.2.1 Revitalizace vybraného objektu 

 

Realizace úsporných opatření v podobě revitalizace neminula ani náš vybraný objekt. 

Posledním celým kalendářním rokem, než se začala zavádět úsporná opatření v rámci 

revitalizace tohoto objektu, byl rok 2009. Tento objekt byl v té době prakticky totožný, tak jak 

se vybudoval před mnoha lety. Z tabulky 1 vyplývá, že bez jakýchkoliv úsporných opatření se 

spotřeba tepla na vytápění pohybovala v průměru kolem 0,47661 GJ na jeden denostupeň.  

 

 

Tab. 1 Spotřeba tepla vztažená na denostupeň v roce 2009 

ROK MĚSÍC GJ D° GJ/D°

leden 308 625 0,49280

únor 248 508 0,48819

březen 219 444 0,49324

duben 50 115 0,43478

květen 14 45 0,31111

červen 0 0 0,00000

červenec 0 0 0,00000

srpen 0 0 0,00000

září 0 11 0,00000

říjen 143 309 0,46278

listopad 167 338 0,49408

prosinec 257 555 0,46306

celkem 1406 2950 0,47661

2009

 

 

 

V roce 2010 mimo topnou sezónu proběhla revitalizace vybraného objektu, která spočívala 

v zateplení, výměně oken a pořízení termoregulačních ventilů. Po realizaci úsporných 

opatření se snížení spotřeby tepla projevilo prakticky okamžitě, jak je patrné v tabulce 2. 
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Tab. 2 Spotřeba tepla vztažená na denostupeň v roce 2010 

ROK MĚSÍC GJ D° GJ/D°

leden 341 730 0,46712

únor 252 526 0,47909

březen 192 431 0,44548

duben 110 266 0,41353

květen 70 155 0,45161

červen 0 0 0,00000

červenec 0 0 0,00000

srpen 0 0 0,00000

září 50 160 0,31250

říjen 115 348 0,33046

listopad 96 334 0,28743

prosinec 211 676 0,31213

celkem 1437 3626 0,39630

2010

 

 

Celý rok 2011 se na spotřebě tepla podílela úsporná opatření realizovaná v roce 2010. 

Z tabulky 3 je zřejmé, že v porovnání s rokem 2009 se spotřeba tepla na vytápění snížila 

z původních 0,47661 GJ/D° na 0,29421 GJ/D°, což činí úsporu cca 38 %.    

 

 

Tab. 3 Spotřeba tepla vztažená na denostupeň v roce 2011 

ROK MĚSÍC GJ D° GJ/D°

leden 179 563 0,31794

únor 171 552 0,30978

březen 119 412 0,28883

duben 51 198 0,25758

květen 21 86 0,24419

červen 0 0 0,00000

červenec 0 0 0,00000

srpen 0 0 0,00000

září 6 12 0,50000

říjen 77 266 0,28947

listopad 115 458 0,25109

prosinec 151 478 0,31590

celkem 890 3025 0,29421

2011
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4.2.2 Efektivnost a investiční návratnost instalace tepelných čerpadel  

 

V průběhu ledna roku 2013 došlo k realizaci tří tepelných čerpadel jak pro vytápění, tak 

pro ohřev teplé užitkové vody. Původní dodávka byla řešena centralizovaným (plošným) 

zásobováním teplem společností Dalkia Česká republika, a.s. Spotřeba tepla pro vytápění 

objektu byla a nadále je měřena na patě objektu, protože společnost Dalkia Česká republika, 

a.s., také v současné době podle potřeby dále dodává teplo pro vytápění tohoto objektu. 

Z tabulky 4 je zřetelné, že dodávka tepla pro ÚT ze systému dálkového vytápění se snížila 

z cca 0,3 GJ/D° na cca 0,15 GJ/D°, což činí 50 %. Hodnoty spotřeby tepla uvedené 

v tabulce 4 jsou pro lepší přehlednost graficky znázorněny na obrázku 5.  
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Tab. 4 Spotřeba tepla vztažená na denostupeň v roce 2012 a 2013 

ROK MĚSÍC GJ D° GJ/D° GJ D° GJ/D°

leden 162 564 0,28723

únor 217 675 0,32148

březen 104 388 0,26804

duben 70 247 0,28340

květen 11 42 0,26190

červen 0 0 0,00000

červenec 0 0 0,00000

srpen 0 0 0,00000

září 19 59 0,32203

říjen 79 283 0,27915

listopad 104 341 0,30499

prosinec 178 587 0,30324

944 3186 0,29630

leden 190 626 0,30351    

únor 114 507 0,22485

březen 115 548 0,20985

duben 33 238 0,13866

květen 0 63 0,00000

červen 0 0 0,00000

červenec 0 0 0,00000

srpen 0 0 0,00000

září 0 117 0,00000

říjen 0 226 0,00000

listopad 53 370 0,14324

prosinec 60 474 0,12658

190 626 0,30351 375 2543 0,14746

Celkem 2012

2013

Celkem 2013

Způsob vytápění

Centralizované zásobování teplem Tepelná čerpadla

2012
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Měsíční spotřeby GJ v závislosti na denostupních
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Obr. 5 Měsíční spotřeba GJ 

 

 

Investice do tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla nejsou levnou záležitostí, jejich cena se pohybuje v řádech statisíců 

a u soustav tepelných čerpadel pro průmyslové objekty se jedná už o milióny. Pro investora je 

proto jednou z primárních informací pro rozhodování návratnost investic. Návratnost se liší 

nejen podle typu čerpadla, ale také podle toho, čím se konkrétní objekt doposud vytápěl.  

 

Pro porovnání nákladů na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, pomocí tepelných čerpadel 

oproti dálkovému zásobování teplem, byly zvoleny roky 2012 a 2013. Oba porovnávané roky 

byly klimaticky téměř shodné. V roce 2012 bylo 3186 D° a v roce 2013 bylo 3169 D°, což se 

dá považovat za zanedbatelný rozdíl. V těchto obdobích jsou náklady na spotřebu tepla 

ovlivněny pouze instalací tepelných čerpadel.  

 

Tepelné čerpadlo je ideální pro všechny typy budov, které jsou zateplené a nehrozí jim tak 

úniky tepla. Tomuto kritériu vybraný objekt vyhovuje, protože veškerá úsporná opatření byla 

realizována již v dřívějším období. 
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Návratnost investice na instalaci tepelného čerpadla 

Do doby, než byly pro ohřev ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody použita 

tepelná čerpadla, byl tento objekt zásobován dálkovým teplem od společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s. V souvislosti s instalací tepelných čerpadel byla mezi odběratelem a původním 

dodavatelem dálkového tepla společností Dalkia Česká republika, a.s., dohodnuta nová cena 

tepelné energie a nosného média, která se rovněž nemalou měrou podílí na úsporách nákladů 

na vytápění a ohřev teplé užitkové vody.    

 

Původní ceny tepelné energie a nosného média platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

Ústřední topení:    316,00 - Kč/GJ 

Teplá užitková voda:    370,00 - Kč/GJ 

Stálý plat:  9 983,39 Kč/měsíc 

 

Tab. 5 Spotřeba tepla pro ústřední topení a přípravu teplé užitkové vody v roce 2012 

2012 Spotřeba GJ Kč/GJ Kč/měsíc Kč/rok

Ústřední topení 944,00 316,00  298304,00

Teplá užitková voda 869,46 370,00 321700,20

Stálý plat 9983,39 119800,68

Celkem    739804,88

Celkem s DPH  850775,61
 

 

Původní ceny tepelné energie a nosného média platné od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013: 

Ústřední topení:    323,00 - Kč/GJ 

Teplá užitková voda:    378,00 - Kč/GJ 

Stálý plat:           10 185,04 Kč/měsíc 

 

Sjednané nové ceny tepelné energie a nosného média platné od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2013: 

Ústřední topení:    498,30 - Kč/GJ 

Teplá užitková voda:        0,00 - Kč/GJ 

Stálý plat:         0,00 - Kč/měsíc 
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Tab. 6 Spotřeba tepla pro ústřední topení a přípravu teplé užitkové vody v roce 2013 

2013 Spotřeba GJ Kč/GJ Kč/měsíc Kč/rok

Ústřední topení 190,00 323,00 61370,00

Teplá užitková voda 91,60 378,00 34624,80

Stálý plat 10185,04 10185,04

Teplo celkem 375,00 498,30 186862,50

Celkem 293042,34

Celkem s DPH 336998,69

Elektrická energie   296210,00

Celkem s DPH 633208,69
 

 

Úspora při vytápění a přípravě TUV pomocí tepelných čerpadel činí 513 776,92 Kč ročně 

ve vztahu k původnímu dodavateli společnosti Dalkia Česká republika, a.s. K tomu se musí 

ještě připočítat nová položka, kterou představuje cena za elektrickou energii určenou k chodu 

tepelných čerpadel, která za rok 2013 činí 296 210,- Kč. Roční celková úspora po sečtení činí 

217 566,92 Kč. 

 

Tab. 7 Denostupně - dotápění do průměrné venkovní teploty podle HMÚ Ostrava do 18 °C  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 průměr za 5 let

leden 625 730 563 564 626 621,6

únor 508 526 552 675 507 553,6

březen 444 431 412 388 548 444,6

duben 115 266 198 247 238 212,8

květen 45 155 86 42 63 78,2

červen 0 0 0 0 0 0

červenec 0 0 0 0 0 0

srpen 0 0 0 0 0 0

září 11 160 12 59 117 71,8

říjen 309 348 266 283 226 286,4

listopad 338 334 458 341 370 368,2

prosinec 555 676 478 587 474 554

celkem 2950 3626 3025 3186 3169 3191,2
 

 

Denostupně za posledních 5 let se v průměru pohybují kolem hodnoty 3191, jak vyplývá 

z tabulky 7. Tato hodnota se podstatně neliší od let 2012 a 2013, ze kterých se počítal rozdíl 

v nákladech na vytápění.   



 40 

Podle smlouvy o dílo, kde předmětem díla je instalace tepelných čerpadel na vytápění a ohřev 

TUV v budově na ul. J. Heroldy 1562/6 v Ostravě - Dubině, je stanovená cena za dílo celkem 

(s DPH) 3 636 185,- Kč.  Pokud budeme brát v úvahu výše uvedené skutečnosti, bude roční 

úspora při vytápění pomocí tepelných čerpadel činit cca 217 566,92 Kč. Z toho je patrné, že 

návratnost celkových investičních nákladů na realizaci tepelných čerpadel bude necelých 

17 let. Naměřené hodnoty z roku 2013 jsou natolik ovlivněny řadou negativních okolností, že 

se pro výpočet návratnosti tepelného čerpadla prakticky nedají použít. Tepelná čerpadla jsou 

pro vybraný objekt v provozu cca 1 rok a spotřeba energií pro vytápění a ohřev teplé vody 

byla ve velké míře ovlivněna počátečními potížemi, které se prakticky vždy při zprovoznění 

nového zařízení vyskytují. Rok 2014 již přinese konkrétní hodnoty neovlivněné postupným 

vyladěním chodu celého systému, a pro výpočet návratnosti tepelného čerpadla poskytnou 

reálnější data.  

 

Investici vloženou do tepelného čerpadla je možné v posuzovaném objektu hodnotit 

za ekonomicky pozitivní. Instalování a provoz tepelného čerpadla sníží náklady na vytápění 

a ohřev TUV, neboť je využíváno přirozeného tepla z okolního prostředí. Další výrazná 

úspornost spočívá v tom, že k výrobě tepla se spotřebovává relativně malé množství elektřiny. 

Nízké provozní náklady přináší uživateli značné úspory, a tím je zajištěna relativně rychlá 

návratnost investice. Neméně významným argumentem pro volbu tepelného čerpadla je 

především zvyšující se cena energií. Jednoznačně lze konstatovat, že tepelné čerpadlo je 

nejefektivnějším zdrojem vytápění a ohřevu TUV. 
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5 Nové poznatky o možných úsporách v energetice 

 

Další úspory v energetice se očekávají se uplatněním inteligentních systémů. Inteligentní 

systémy jsou dnes všude. Máme inteligentní budovy, telefony i elektrické rozvody. Předvídat 

spotřební zvyklosti (podle toku informací) a přizpůsobovat jim výrobu, umožňuje jejich 

podrobná znalost. Vytápění budov se již standardům inteligentních systémů přibližují také. 

 

Energetický mix 

Vytápění není potřeba v období propadu poptávky, ale ve špičkách, kdy se kapacita plně 

vytíží. Instalovaný výkon tak nutně určuje výška špiček spotřeby. Systém totiž musí dokázat 

uspokojit poptávku po vytápění v obdobích, kdy je větší zima. Kapacita se však naplno 

využívá pouze několik dní v roce. Podstatou energetických mixů je narovnat křivku spotřeby 

tepla a vyhnout se výkyvům. V období nízké poptávky je třeba vyrábět pomocí obnovitelných 

zdrojů, tuto energii „uskladnit“ a následně uvolnit, když se zvýší poptávka, a tím co nejvíc 

vyrovnávat zatížení ve špičkách. 

 

Skladování energií 

Jedná se prakticky o instalování opravdových zásobníků teplé vody, které pak fungují jako 

akumulátory. Budou se dobíjet při nízké poptávce a vybíjet při vysoké. Kromě nádrží 

u jednotlivých budov lze instalovat velké centrální rezervoáry, které umožní regulovat 

fungování celého průmyslového areálu. O víkendech a celozávodních dovolených v budovách 

nikdo není. Vždy před návratem je třeba výrazně zvýšit výrobu, aby se systémy dostaly 

na správnou teplotu. Zásobníky umožňují zmírnit tento nárůst a regulovat úroveň potřebného 

výkonu.    

 

Tepelná setrvačnost objektů 

Princip tepelné setrvačnosti budov spočívá v modulaci výkonu každé budovy v reálném čase 

podle různých předem stanovených cílů (omezení výkonu, zvýšení celkového výkonu atd.). 

Tento systém funguje díky sérii elektrických přístrojů, které regulují průtok v otopné 

soustavě. Budovy vybavené těmito přístroji mohou přizpůsobovat spotřebu energie 

v závislosti na povětrnostních podmínkách a jejich obvyklém provozu. Může se tak předem 

automaticky zvyšovat výkon před ranní špičkou. Budovy tak absorbují teplo, které budou 
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postupně uvolňovat, a vyrovnávat tím ranní špičku. Stejně tak lze zátěž snížit, pokud se bude 

blížit propad spotřeby, jehož hodnota je předem stanovena.  

 

Progresivní ceny 

Zavedení progresivní ceny energií, například stanovením referenčních hodnot pro jednotlivé 

odběratele a nastavením systému výhod za nevyčerpání nebo penalizací za přečerpání. Není 

snadné nastavit úrovně spotřeby, které by odpovídaly využití budov, místnímu klimatu 

a jiným ovlivňujícím činitelům. Tím více je třeba mít představu o tepelné účinnosti (jako 

u ledniček), aby bylo možné skutečně odlišit přiměřenou spotřebu od plýtvání. V každém 

případě jsou ve světě oblasti (Japonsko, Kalifornie), kde již progresivní ceny zavedené jsou, 

případně kde se k tomu chystají, jako v Číně. Důsledkem toho je snížení spotřeby energií bez 

výrazných změn způsobu využití objektu.  

 

Příklady progresivních cen energií: 

V Japonsku se cena energie vypočítává podle spotřeby rozdělené do tří úrovní. Prvních 120 

kilowatthodin (kWh) se fakturuje za 0,17 €/ kWh. Spotřeba na druhé úrovni (120-300 kWh) 

se fakturuje za 0,22 €/kWh. Nad 300 kWh odběratel přechází na třetí úroveň za cenu 

0,23 €/kWh. 

 

V Kalifornii se odběratelům elektřina účtuje v pěti úrovních. Každý den se stanovuje jiná 

referenční (základní) úroveň spotřeby, která zohledňuje, jaká je teplota ovzduší, a zda je 

pracovní den. Různé cenové úrovně se odvíjejí od této referenční hodnoty. Čím vyšší je 

spotřeba energie, tím se zvýší tarif. Takže nad 300 % referenční hodnoty přijde kWh na 0,35 $ 

(0,26 €) oproti 0,13 $ (0,09 €) v základu. 

 

Z dlouhodobého hlediska nás podobná ekonomická inovace bezpochyby čeká. Takzvané 

dynamické ceny umožní díky chytrým sítím (smart grids) lépe přizpůsobovat výrobu 

a spotřebu v reálném čase. To předpokládá mimo jiné vzájemně komunikující elektroměry, 

aby mohli dodavatelé a spotřebitelé spolupracovat, zejména v kontextu více 

decentralizovaných energetických systémů využívajících místní výrobní prostředky. Máme 

před sebou období, kdy bude úspěch v energetické transformaci částečně záviset 

na schopnosti inovace cen. (Chceme-li získat představu o tom, co nás čeká, stačí si 

vzpomenout, jak byly zpoplatněny telefonické služby v roce 1990, a podívat se na dnešní 

faktury za mobilní telefonování či za internetové připojení.) 
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V současnosti neustále rostou energetické nároky společností. Klasické zdroje energie jako je 

uhlí, ropa, zemní plyn a uran budou v budoucnosti vyčerpány a bude potřeba neustále rostoucí 

energetické nároky pokrýt. Z tohoto důvodu úspora energie nabývá na důležitosti nejvyššího 

stupně a je prioritním zájmem společností každé formy podnikatelské činnosti, zejména pak 

v průmyslové sféře. 
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6 Závěr 

 

Cílem předložené diplomové práce bylo technicko-ekonomické hodnocení energetické 

účinnosti tepelného čerpadla při vytápění objektu. 

 

Končí období, ve které jsme se cenami energií téměř nemuseli zabývat. Vzhledem k vyššímu 

demografickému tlaku a spotřebě surovin vstupujeme do světa, kde jsou energie drahé, a kde 

proto zlepšení účinnosti hraje stále více zásadní roli. Vysoké ceny energií jsou silnou motivací 

k úsporám energií a snižování faktur. Nutnou podmínkou však je mít na toto lepší 

hospodaření s teplem prostředky, protože takové investice mohou přijít i na stovky tisíc 

korun. Projekt „zelená úsporám“ může částečně tyto investice pokrýt, ale vzhledem k tomu, 

že finance z veřejného rozpočtu nejsou neomezené, je nutné myslet i na další inovativní 

řešení.  

 

Situace kolem změny klimatu je dnes častým tématem diskuzí. Všichni můžeme přispět 

k tomu, aby naše děti a děti našich dětí žily v čistém a nezničeném životním prostředí. Jedním 

obrovským přínosem je užití tepelného čerpadla. 

 

Tepelné čerpadlo představuje budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody pro svoje nesporné 

výhody. Jako zdroje energie využívá čisté přírodní teplo – okolní vzduch či geotermální 

energii akumulovanou v zemi nebo ve spodní vodě. V porovnání s jinými konvenčními zdroji 

tepla, které z jedné kilowatthodiny spotřebované primární energie dodají vždy méně než jednu 

kilowatthodinu tepla, tepelné čerpadlo z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí 4 až 

5 kWh tepla. Po celý rok tak vytápí a ohřívá vodu maximálně úsporně a šetrně k životnímu 

prostředí. 

 

Vzduch představuje nejlevnější a nejdostupnější neomezený zdroj přírodního tepla. Tepelná 

čerpadla jsou díky použití nejmodernějších technologií schopna využívat energii ze vzduchu 

až do -25 °C. Při volbě tepelného čerpadla je třeba vzít v úvahu, že průměrná venkovní teplota 

v topném období se v Evropě pohybuje od 2 do 10 °C v závislosti na klimatické oblasti, což 

společně s nenáročnou instalací předurčuje tepelná čerpadla typu vzduch/voda jako zdroj tepla 

pro 21. století. Tepelné čerpadlo vzduch/voda představuje s ohledem na pořizovací a provozní 
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náklady nejvýhodnější řešení, které se dnes doporučuje všem zájemcům o vytápění tepelným 

čerpadlem.    

 

Podle posledních statistik Ministerstva průmyslu a obchodu je součástí každé desáté 

novostavby domu v České republice tepelné čerpadlo. Jedná se ale většinou o rodinné domy. 

Majitelé těchto domů těží z dlouhodobě nízkých nákladů na vytápění a nezávislosti na cenách 

energií. V zahraničí se však začala tepelná čerpadla masivně používat také pro vytápění 

bytových domů a tento trend se začíná pomalu a jistě rozšiřovat i v České republice. V roce 

2011 u nás vzrostl počet dokončených bytových domů vybavených tepelným čerpadlem 

o 230 %. Proč se ale začínají tepelná čerpadla používat pro vytápění a ohřev teplé vody až 

s takovým časovým odstupem? 

 

Zákazníci se více dívají na pořizovací cenu než na následné náklady na vytápění, které budou 

platit i několik desítek let. Pořídí si raději plynovou kotelnu, která bývá až 3 krát levnější než 

tepelné čerpadlo a dál už neřeší, kolik stojí její provoz. Proto se zatím tepelná čerpadla 

u bytových domů v České republice příliš nevyužívala, byť by byla efektivní a nájemníkům 

by ušetřila tisíce korun za vytápění. Tento trend se ovšem pomalu mění a majitelé domu se už 

nedívají jen na pořizovací cenu. Počáteční vyšší náklady na pořízení se vrátí ve významně 

nižších cenách za vytápění během prvních pár let. Oproti plynovým kotelnám je úspora 

u bytových domů s tepelným čerpadlem cca 50 %, a ve srovnání s majiteli elektrického kotle 

majitel domu s tepelným čerpadlem zaplatí o dvě třetiny méně.   

 

Dnešní tepelná čerpadla už můžete díky rozvoji technologií ovládat přes webové rozhraní 

a zatím, co v zimních měsících se šetří náklady na topení, v létě lze tepelné čerpadlo použít 

pro klimatizaci místností. Samotný provoz čerpadla pak ze 75 % pokrývají obnovitelné zdroje 

energie.  

 

Vzhledem k rostoucím cenám energie potřebné pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody roste 

tlak na ekonomii provozu, minimalizaci odstávek a přerušování zásobování těmito médii. 

Tento trend bude zřejmě pokračovat a zesilovat. Zároveň je a dále bude vyvíjen stále silnější 

tlak z hlediska ekologického na snižování škodlivin v ovzduší, a tím i zátěže našeho životního 

prostředí.  Logickým závěrem je požadavek vlastníků budov mít za nízkou cenu dostatek 

tepla s možností jeho regulace, dostatečné množství teplé užitkové vody bez odstávek nebo 

přerušení dodávky, s minimálním omezováním a obtěžováním po dobu případných 
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rekonstrukcí s tím, že se bude dlouhodobě zlepšovat naše značně zdevastované životní 

prostředí. 

 

Závěrem je nutno dodat, že veškeré naměřené hodnoty byly posuzovány pouze pro jednu 

budovu, a to na ul. J. Herolda 1562/6 v Ostravě. Ostatní případy realizace tepelných čerpadel 

se mohou lišit v závislosti na velikosti budovy, použitých stavebních materiálech, dimenzích 

technologického zařízení a uživatelských aktivitách konkrétní budovy.  

 

V souvislosti s vybudováním tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody se očekává 

úspora energií, a tím i související náklady. Po prvním roce provozu tepelného čerpadla 

na ul. J. Herolda 1562/6  došlo k úsporám nákladů na vytápění a ohřev teplé vody cca o 25 %. 

Tento údaj ovšem nemůžeme brát jako definitivní výsledek. Tento rok byl ovlivněn řadou 

někdy i nepředvídatelných skutečností, které podstatně tento výsledek měření ovlivnily. 

V lednu 2013 ještě dobíhala dodávka teplé vody od původního dodavatele společnosti Dalkia 

Česká republika, a.s., a byl účtován ještě takzvaný „stálý plat“, který se úplným najetím 

tepelného čerpadla a ponecháním původního zdroje, jako bivalentního, přestal účtovat. 

Zregulování a vyladění celého systému tepelných čerpadel bylo časově náročné a po nutnosti 

dodatečného vybudování tlakově nezávislých okruhů se zregulování muselo provést ještě 

jednou.  

 

Nezanedbatelná úspora tepla (cca 38 %) se projevila vlivem revitalizace domu na ulici 

J. Herolda 1562/6, která spočívala v zateplení budovy, výměně starých dřevěných oken 

za plastová a instalaci termoregulačních ventilů na všechna topná tělesa. Z naměřených 

hodnot je zřejmé, že i takto revitalizovaný dům může instalací tepelného čerpadla ušetřit další 

náklady v řádu desítek procent.  

 

Nové řešení pro vytápění a ohřev teplé vody v domě na ul. J. Herolda 1562/6 přineslo hlavně 

efekt ve formě dlouhodobých nízkých nákladů na vytápění, které se budou platit i několik 

desítek let, a ve zvýšení komfortu (možnost individuálního vytápění a ohřevu teplé vody).  

 

Se stoupající tendencí prosazování tepelných čerpadel jako klasického řešení pro běžné 

rodinné domy se rozšiřují rovněž jeho oblasti využití. Zřetelně se projevuje zájem 

v průmyslové, komerční a živnostenské oblasti. Především v průmyslové sféře se tepelné 
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čerpadlo velmi často prosazuje k využití odpadního technologického tepla. Výhodou je nejen 

úspora primární energie, ale i snížení emisí CO2. V oblasti průmyslových tepelných čerpadel 

se otevírá ohromný potenciál, který spočívá v přijatelných kombinacích využití odpadního 

tepla, chlazení s použitím zdroje tepla a racionální využití energie, které je primárním 

atributem tepelného čerpadla. 

 

Při průmyslových procesech vzniká značné množství tepla, především ve slévárenství, 

strojírenské výrobě, ale rovněž v mnoha dalších provozovnách zpracovatelského průmyslu. 

Vznikající teplo při výrobě je nepotřebné a mnohé společnosti teplo pouze vypouštějí. 

Na druhé straně jsou podniky, které toto teplo umí zpětně využít. Může jít třeba o využití 

odpadního tepla, které vzniká při snižování teploty chladící vody licích a kovacích strojů. 

 

Zvláštní kategorií je masný průmysl, který má zvýšenou spotřebu teplé vody, jenže současně 

je nezbytné dodávat chlad do skladů. Oba požadavky je možno vhodným způsobem 

kombinovat a teplo, které je odebíráno z chlazení skladů, se použije jako prostředek pro ohřev 

vody. 

 

Průmyslová tepelná čerpadla bývají také instalována v mlékárenství, plaveckých bazénech, 

zimních stadionech. Jsou mnohdy využívána také v zemědělství, lihovarech, lázních, 

nemocnicích, školách nebo domovech důchodců (viz Příloha 1).  

 

Průmyslová tepelná čerpadla představují specializované zaměření, neznamenají klasickou 

sériovou výrobu, nýbrž jde o oblast vyžadující náročnou projektovou aktivitu. Skutečná 

realizace vyžaduje konkrétní případovou studii a zvláště projektový návrh. Z tohoto důvodu je 

vhodné vyhledat odborníky, kteří mají patřičné znalosti a dostatek zkušenosti. V České 

republice je spousta firem, které se specializují na prodej tepelných čerpadel, na jejich návrh 

řešení, vypracování projektové dokumentace včetně dodání a zprovoznění díla (viz Příloha 2). 

Tyto instalace se pohybují minimálně v řádu několika statisíců korun, zpravidla však 

v milionech. 
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Přílohy 

 

Příloha 1 

Městská víceúčelová hala – Opava 

K jedné z největších instalací tepelných čerpadel v České republice patří kotelna o výkonu 

815 kW pro Městskou víceúčelovou halu v Opavě. Do vytápěného komplexu patří sportovní 

hala pro sálové sporty s kapacitou 3500 diváků, hotel a venkovní koupaliště o rozměrech 100 

 25 metrů. 

 

Tepelná ztráta objektu: 815 kW 

Tepelné čerpadlo:  8  IVT Greenline F 

Výkon:   455 kW 

Způsob odběru tepla:  vrty 8100 metrů 

Funkce:   vytápění + teplá užitková voda + bazén + klimatizace 

   

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická – Havířov 

Objekt byl zateplen a původní výměníková stanice byla nahrazena tepelnými čerpadly. 

Provozní náklady se snížily z 900 000,- Kč na 250 000,- Kč za rok. 

 

Tepelná ztráta objektu: 240 kW 

Tepelné čerpadlo:  5  IVT Greenline 35 

Výkon:   175 kW 

Způsob odběru tepla:  vrty 

Funkce:   vytápění + teplá užitková voda 
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Letní koupaliště – Frenštát pod Radhoštěm 

Šest tepelných čerpadel TCLM 33.9 P zajišťuje ohřev 15 000 hl vody ve venkovním bazénu 

na minimální teplotu 25 °C. Průměrný topný faktor tepelného čerpadla v době provozu 

bazénu je 4,5 až 5. Tím výrazně klesá energetická a finanční náročnost na udržování 

požadované teploty vody v bazénu oproti jiným zdrojům tepla. V otopném období se část 

topného výkonu využívá pro temperování prostoru strojovny bazénu. 
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Příloha 2 

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem  |  www.ac-heating.cz   

Společnost AC Heating nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění rodinných domů, 

bytových domů, hotelů a dalších objektů.  

Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.  |  www.topeni-chlazeni.cz     

Firemní zastoupení výrobce tepelných čerpadel a větracích jednotek Alpha-Innotec. 

Kompletní sortiment - tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody, tepelná čerpadla 

vzduch/voda, země/voda a voda/voda. 

CIATIK TRADE, s.r.o.  |  www.ciat.cz       

Francouzská firma CIAT je významným evropským výrobcem tepelných čerpadel, 

rozebíratelných i pájených deskových výměníků tepla, trubkových výměníků, chladičů 

kapalin, suchých chladičů, vzduchotechnických jednotek a jednotek přesné klimatizace. 

HENNLICH, s.r.o.  |  g-term.hennlich.cz       

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, 

země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých 

výkonů v průmyslových objektech. 

HICOP, s.r.o.  |  www.hicop.cz        

Český výrobce tepelných čerpadel země/voda a voda/voda. HICOP je synonymem pro vysoký 

topný faktor. Díky své jedinečné konstrukci s využitím odpadního tepla patří se svými 

parametry ke světové špičce. 

HOTJET CZ, s. r. o.  |  www.hotjet.cz       

HOTJET CZ je největším českým výrobcem tepelných čerpadel. Vyrábí systémy 

vzduch/voda, země/voda a voda/voda. Záruka 10 let na kompresor a 5 let na komponenty 

tepelného čerpadla.  

TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.  |  www.cerpadla-ivt.cz    

Největší prodejce tepelných čerpadel v ČR. Přímé zastoupení švédské společnosti IVT. 

Systémy země/voda, vzduch/voda, vzduch/vzduch. Záruka 10 let na kompresor. Zastoupení 

pro podlahové vytápění GETASYSTEM. 

http://www.tzb-info.cz/firmy/tepelna-cerpadla-ait
www.topeni-chlazeni.cz
www.ciat.cz
http://www.tzb-info.cz/firmy/hennlich
www.hicop.cz
http://www.tzb-info.cz/firmy/hotjet-cz
www.hotjet.cz
www.cerpadla-ivt.cz
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TC MACH, s.r.o.  |  www.tcmach.cz       

Vývoj, výroba a instalace patentově chráněných tepelných čerpadel MACH. Další oblastí 

působení jsou speciální aplikace v technologických procesech s odpadním teplem.   

Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o.  |  www.nibe.cz     

Kancelář zastoupení švédské firmy NIBE ENERGY SYSTEMS. V nabídce NIBE jsou 

tepelná čerpadla všech typů. Venkovní jednotky vzduch/voda využívající venkovní vzduch    

a jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli a efektivně pracují až do teploty -25 °C. 

Panasonic  |  www.panasonic.cz  www.aircon.panasonic.eu    

Systém Panasonic Aquarea je založen na vysoce účinné technologii tepelného čerpadla, které 

neslouží pouze k vytápění domu a ohřevu pitné vody, ale také ke chlazení v létě, vždy pro 

maximální pohodlí a výkon nezávisle na venkovních podmínkách. 

PZP HEATING, a. s.  |  www.tepelna-cerpadla-pzp.cz     

Výrobce tepelných čerpadel v České republice již 20 let. Nabízí kompletní sortiment 

tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch/voda, země/voda, voda/voda a vzduch/vzduch.  

SINCLAIR CORPORATION LTD.   |  www.sinclairheatpumps.eu   

Distributor v ČR: NEPA, společnost s ručením omezeným Tepelná čerpadla vzduch/voda, 

bytová a kancelářská klimatizační technika, VRV systémy.  

VIESSMANN, spol.s r.o.  |  www.viessmann.cz      

Kompletní program Viessman nabízí: topné systémy s nízkou úrovní škodlivin na olej a plyn, 

solární systémy, topné systémy na pevná paliva a tepelná čerpadla.  

A&A, tepelná čerpadla, s.r.o.  |  www.topimecerpadlem.cz    

Japonská tepelná čerpadla Mitsubishi Zubadan a Power Inverter. Japonská originální kvalita 

do českých domácností. Tempstar - kanadská tepelná čerpadla. Poradenství, instalace, záruční 

i pozáruční servis. 

ACOND, a.s.  |  www.acond.cz        

Nejširší nabídka klimatizací, tepelných čerpadel a podlahového topení. Více než 18 600 

instalací klimatizačních a topných systémů. Ceněné know how, 40 let zkušeností v oboru 

vytápění a vzduchotechniky. 

http://www.tzb-info.cz/firmy/tc-mach
www.tcmach.cz
www.nibe.cz
http://www.tzb-info.cz/firmy/panasonic-divize-tepelna-cerpadla-a-klimatizace
www.panasonic.cz
http://www.tzb-info.cz/redirect.py?t=5&i=32894&url=http://www.aircon.panasonic.eu
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz
http://www.tzb-info.cz/firmy/sinclair-corporation-ltd
www.sinclairheatpumps.eu
http://www.tzb-info.cz/firmy/viessmann
www.viessmann.cz
http://www.tzb-info.cz/firmy/a-a-tepelna-cerpadla
www.topimecerpadlem.cz
www.acond.cz
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Master Therm tepelná čerpadla, s.r.o.  |  www.mastertherm.cz    

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch/voda, země/voda, voda/voda, 

tepelná čerpadla pro velké prostory a příslušenství (zásobníky, výměníky, termostaty, ventily, 

oběhová čerpadla, potrubí pro primární okruhy, nemrznoucí kapaliny apod.). 

POLNA Corp., s.r.o.  |  www.ochsnerpartner.cz      

POLNA Corp. s.r.o je výhradním dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER pro Moravu     

a Slovensko. Výrobky značky OCHSNER OCHSNER má v nabídce tepelná čerpadla v 

rozsahu výkonů od 2 kW do 1 000 kW, pro účely topení, chlazení a ohřev teplé vody. 

SOLLARIS, s.r.o.  |  www.sollaris.cz       

Dodavatelé kvalitních německých tepelných čerpadel Stiebel Eltron s 90letou tradicí a 5letou 

zárukou. Zabývají se výstavbou TČ na klíč vč. topení, ale i dodávkou samotných TČ na 

základě výběrových řízení. 

Tepelná čerpadla Vaillant  |  www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz    

Společnost Vaillant Group Czech, s.r.o., vyrábí a dodává tepelná čerpadla zn. Vaillant. 

 

www.mastertherm.cz
www.ochsnerpartner.cz
www.sollaris.cz
http://www.tzb-info.cz/firmy/tepelna-cerpadla-vaillant
http://www.tzb-info.cz/redirect.py?t=5&i=33179&url=http://www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz

