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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

DVO ÁČEK, J. Tepelné čerpadlo pro rodinný dům: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015, 38 s. Vedoucí 

práce: Vrtek, M. 

 

Bakalá ská práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla pro vytápění a p ípravu 

teplé užitkové vody pro rodinný dům. Teoretická část obsahuje stručný úvod do 

problematiky tepelných čerpadel, také zdroje tepla pro tepelná čerpadla. Dále jsou 

popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel, včetně uvedení výhod a nevýhod.  Ve 

výpočtové části jsou nejprve počítány tepelné ztráty rodinného domu, poté je počítána 

pot eba tepla pro vytápění a p ípravu teplé užitkové vody. Poslední část práce se věnuje 

výběrem vhodného tepelného čerpadla a odhadem p ínosu nasazení tepelného čerpadla 

z ekonomického a environmentálního hlediska. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

DVO ÁČEK, J. A Heat Pump for a Family House: Bachelor’s Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Energetics, 2015, 

38 p. Supervisor: Vrtek, M. 

 

This bachelor’s thesis analyses a design of a heat pump for heating and preparation 

of a utility water for a family house. The theoretical part includes a short introduction into 

the issues of heat pumps as well as sources of heat for heat pumps. Furthermore the 

thesis describes various types of heat pumps, including their advantages and 

disadvantages. In the calculation’s part, the thesis calculates heat losses at a family 

house and then it calculates the demand for heating and hot utility water preparation. The 

last part of this thesis discusses how to choose a suitable heat pump and benefits of using 

a heat pump from an economical and environmental perspective. 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................. 11 

2 Historie tepelných čerpadel ............................................................................ 12 

3 Vývoj tepelných čerpadel v ČR ...................................................................... 12 

4 Princip funkce tepelného čerpadla ................................................................ 13 

4.1 Dimenzování tepelného čerpadla ............................................................... 14 

4.2 Efektivita provozu tepelného čerpadla ........................................................ 14 

4.3 Topný faktor ............................................................................................... 15 

4.4 Bod bivalence ............................................................................................ 16 

5 Zdroje tepla pro tepelná čerpadla .................................................................. 16 

6 Druhy tepelných čerpadel............................................................................... 18 

6.1 Vzduch/voda .............................................................................................. 18 

6.2 Vzduch/vzduch ........................................................................................... 19 

6.3 Voda/voda .................................................................................................. 20 

6.4 Země/voda ................................................................................................. 21 

6.4.1 Země/voda – zemní kolektory .................................................................... 21 

6.4.2 Země/voda – vrt ......................................................................................... 22 

7 Základní části tepelného čerpadla ................................................................. 23 

8 Tepelné ztráty domu ....................................................................................... 24 

8.1 Popis objektu ............................................................................................. 24 

8.2 Tepelná ztráta prostupem tepla .................................................................. 24 

8.2.1 Tepelná ztráta prostupem tepla stěnami .................................................... 29 

8.2.2 Tepelná ztráta prostupem tepla stropem nad podkrovím ............................ 29 

8.2.3 Tepelná ztráta prostupem tepla p es st echu ............................................. 29 

8.2.4 Tepelná ztráta prostupem tepla p eš podlahu ............................................ 30 

8.2.5 Tepelná ztráta prostupem tepla p es okna ................................................. 30 

8.2.6 Tepelná ztráta prostupem tepla p es dve e ................................................ 30 

8.2.7 Celková tepelná ztráta prostupem tepla pro celý dům ................................ 31 

8.3 Tepelná ztráta větráním ............................................................................. 31 

8.4 Celková tepelná ztráta ............................................................................... 32 

9 Pot eba tepla pro vytápění a p ípravu TV ...................................................... 33 



 

 

9.1 Pot eba tepla pro vytápění domu ............................................................... 33 

9.2 Pot eba tepla pro oh ev TV ........................................................................ 33 

9.3 Celková roční spot eba tepla pro vytápění a p ípravu TV ........................... 35 

10 Výběr vhodného tepelného čerpadla a jeho zapojení do otopného systému
 36 

10.1 Výběr tepelného čerpadla .......................................................................... 36 

10.2 Stanovení bivalentního bodu ...................................................................... 39 

10.3 Zapojení do otopného systému .................................................................. 40 

11
 Odhad p ínosu nasazení tepelného čerpadla z ekonomického a environmen
tálního hlediska. ............................................................................................................ 41 

11.1 Energetická bilance objektu ....................................................................... 41 

11.2 Výpočet provozních nákladů ...................................................................... 43 

11.3 Návratnost.................................................................................................. 44 

11.4 Uspo ené náklady po zaplacení investice .................................................. 45 

11.5 Environmentální hledisko ........................................................................... 45 

11.5.1 P íklad výpočtu emise TL pro tepelné čerpadlo .......................................... 46 

11.5.2 P íklad výpočtu emise TL pro elektrokotel .................................................. 46 

11.5.3 Porovnání emisí elektrokotle a tepelného čerpadla .................................... 46 

12 Závěr ................................................................................................................ 47 

13 Použitá literatura ............................................................................................. 48 

14    Seznam p íloh ................................................................................................. 49 

 

  



 

 

 

Seznam použitého označení 

Symbol veličiny  Veličina     Jednotka 

B     charakteristické číslo budovy     [-]  

E     roční emise       [kg]  

L     délka spár       [m]  

M     charakteristické číslo místnosti    [-]  

N     počet pracovních dní soustavy v roce   [dny]  

PTČ     celková roční spot eba elektrické energie tepelného čerpadla 
           [GJ] 

PEL     celková roční spot eba elektrické energie elektrokotle  
           [GJ] 

Q0     základní tepelná ztráta     [W]  

QC     celková tepelná ztráta     [W]  

QP     tepelná ztráta prostupem tepla    [W]  

Qr     roční pot eba tepla pro vytápění a p ípravu TV  [MWh]  

QTV,d     denní pot eba tepla pro p ípravu TV   [kWh]  

QTV,r     roční pot eba tepla pro p ípravu TV    [kWh]  

QV    tepelná ztráta větráním     [W]  

QVYT,r     roční pot eba tepla pro vytápění    [MWh] 

S     plocha       [m2]  

V2P     pot ebné mnoţství TV za den    [m3/den]  

Vm     objem větrané místnosti     [m3]  

VVH     objemový tok větracího vzduchu    [m3/s]  

Vv     objemový tok větracího vzduchu    [m3/s]  

c     měrná tepelná kapacita vody    [kJ/kg.K]  

d     počet dní topné sezóny     [dny]  

f1     je koeficient vyjad ující vliv nesoučasnosti  

výpočetních hodnot uvaţovaných p i výpočtu Qc  [-]  

iLV     součinitel spárové provzdušnosti   [m3/m.s.Pa-0,67]  



 

 

k     součinitel prostupu tepla    [W.m-2.K-1]  

li     tloušťka vrstvy konstrukce     [mm] 

n     intenzita výměny vzduchu     [h-1]  

p1     p irážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí  [-]  

p2     p irážka na urychlení zátopu     [-]  

p3     p irážka na světovou stranu    [-]  

t1     teplota studené vody     [°C]  

t2     teplota oh áté vody      [°C]  

te     výpočtová teplota okolí     [°C]  

tes     průměrná venkovní teplota     [°C]  

ti     výpočtová vnit ní teplota     [°C]  

tis     průměrná vnit ní teplota     [°C]  

tsvl     teplota studené vody v létě     [°C] 

tsvz     teplota studené vody v zimě     [°C]  

z     koeficient energetických zrát systému pro p ípravu  TV  

           [-]  

αe     součinitel p estupu tepla exteriér    [W/m2K] 

αi     součinitel p estupu tepla interiér    [W/m2K]  

ε     opravný součinitel      [-] 

εT     topný faktor       [-]  

η0     účinnost obsluhy resp. Možnosti regulace soustavy [-] 

ηr     účinnost rozvodu vytápění     [-] 

λi     součinitel tepelné vodivosti     [W/mK] 

 

 

Seznam použitých zkratek 

TV    teplá užitková voda 
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1 Úvod 

 

Tepelné čerpadlo slouží ve zjednodušeném pojetí pro vytápění, oh ev vody a vody 

v bazénu. Tato za ízení jsou ekonomická a hlavně ekologická protože odebírají teplo 

z okolního prost edí (vzduch, voda, země). Tohle teplo považujeme za nízkopotenciální 

teplo. Nejvetší vlna rozmachu tepelných čerpadel v České republice nastala po roce 2000, 

kdy došlo k citelnému zvýšení cen energií a vznikla státní podpora formou dotací „Zelená 

úsporám“. Náklady na vytápění tepelným čerpadlem jsou nižší než náklady u většiny 

obvyklých zdrojů vytápění.  

Tato práce se zabývá návrhem vhodného tepelného čerpadla pro vytápění  

a p ípravu TV, kdy pro vytápění a oh ev TV bude do bivalentního bodu tepelného 

čerpadla. Zmíněný objekt, pro který je tepelné čerpadlo počítáno se nachází v obci 

Krumsín u Prostějova. Jedná se o p ízemní rodinný dům s podkrovím. Dům je určen 

k rodinnému bydlení a je obýván dvěma osobami. V práci jsou zahrnuty tepelné ztráty 

objektu a také výpočet pot eby tepla pro vytápění a oh ev teplé užitkové vody.  Poté je 

proveden návrh tepelného čerpadla a určení jeho technických parametrů a zapojení do 

otopného systému. Navržené tepelné čerpadlo je navrženo jako bivalentní, od 

bivalentního bodu má doplňkový zdroj. 

Závěrem práce je počítáno ekonomické a environmentální hledisko s porovnáním 

s alternativním zdrojem vytápění a p ípravu TV. 

 

.  
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2 Historie tepelných čerpadel  

Myšlenku tepelného čerpadla formuloval prvně v roce 1852 lord Kelvin (William 

Thomson) tak, že „obráceně fungujícího tepelného motoru je možno použít nejen 

k chlazení, ale i k oh ívání“. Lord Kelvin p edpověděl jejich p íchod ve své druhé větě 

termodynamické. Z této věty vyplývá, že pokud nemůže teplo p ejít ze studenějšího tělesa 

na teplejší samo, musíme mu nějak pomoci. Tento problém eší právě tepelné čerpadlo. 

Dalším p ispěvatelem do tohoto oboru se stal německý vynálezce Emil Warburg, jenž 

v roce 1881 praktikoval pokusy s magnetickým polem a kovy. Prakticky tento problém 

začal ešit ke konci čty icátých let 20. století Robert Weber, v podstatě k němu došel, když 

prováděl pokusy s hlubokým zamražením. Neopatrně se dlaní dotkl výstupního potrubí 

a popálil se. Popálená dlaň pak byla prvním impulsem k myšlence o možné další funkci 

tohoto chladícího za ízení. Vynálezce propojil výstup mrazáku se zásobníkem na teplou 

vodu a pomocí potrubní smyčky a větráku pak vháněl p ebytečné teplo do domu. Jedno 

z prvních tepelných čerpadel bylo realizováno až po 75 letech, v r. 1927. [1] [2] 

 

3 Vývoj tepelných čerpadel v ČR 

Počátek rozvoje tepelných čerpadel v České republice byl prakticky od roku 1řř0 kdy 

po umožnění cestovat do zahraničí, byly k nám importovány nové technologie. Šlo 

zejména o dovoz za ízení ze zahraničí a to zejména z Německa, Rakouska a Švédska.  

Jednalo se o výrobky sériově vyráběné s p íslušným technickým vybavením. Čeští výrobci 

vyráběli témě  „podomácku“, čemuž odpovídala i technická úroveň.  V letech 1990-2000 

byl jen pozvolný nárůst počtu instalovaných tepelných čerpadel, protože nízká úroveň cen 

energií ovlivňovala ekonomickou návratnost natolik, že byla prakticky delší než vlastní 

životnost za ízení. Tepelná čerpadla tedy po izovali pouze techničtí nadšenci nebo velmi 

ekologicky smýšlející lidé.  

Skutečný rozvoj instalací nastal prakticky až po roce 2000, který je považován 

v historii tepelných čerpadel v ČR za rok 0. V tomto roce začaly působit podpůrné 

programy a také byla založena Asociace pro využití tepelných čerpadel v ČR, která byla 

současně zakládajícím členem Evropské asociace tepelných čerpadel (EPHA). V roce 

2000 byl nárůst energií, který vedl k tomu, že začalo p ibývat zájemců o tepelná čerpadla.  

Druhé významné opat ení bylo zavedení dotací na instalace tepelných čerpadel.  Je 

zmapováno, že v ČR bylo ke konci roku 2013 naistalováno více než 53 000 tepelných 

čerpadel. [3]  
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4 Princip funkce tepelného čerpadla 

 

Tepelná čerpadla adíme mezi alternativní zdroje energie.  Princip tepelného čerpadla 

vychází z druhého termodynamického zákona, ten íká, že teplo nemůže samovolně 

p echázet ze studenějšího tělesa na teplejší.  

Proto tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prost edí (vzduch, voda, půda),  

a p edává ho dovnit  objektu, který vytápíme, nebo vodě, kterou oh íváme. Obdobně jako 

tepelné čerpadlo funguje lednička, lednička odebírá teplo potravinám uvnit   

a p edává ho   do okolního vzduchu, což se projeví zvýšenou teplotou kondenzátoru na 

zadní straně ledničky, a tím neustále vytápí naší kuchyni. Nap íklad p edstavme si kutila, 

který posadí ledničku do okenního prostoru, umístí místo okna ledničku dví ky ven  

a zadní stranou ledničky tedy kondenzátorem dovnit . Když nechá dví ka otev ená, bude 

lednička celý den chladit venkovní vzduch a topit. Náš kutil tak získal tepelné čerpadlo 

typu vzduch/vzduch, které mu nepochybně bude nějaký čas fungovat. P ečerpání tepla na 

vyšší hladinu, také pro provoz tepelného čerpadla, je t eba dodat určité množství energie. 

Tepelné čerpadlo spot ebovává pro pohon kompresoru elektrickou energii. Tepelné 

čerpadlo lze považovat pouze částečně za alternativní zdroj tepla, protože množství 

spot ebované energie není zanedbatelné. V našich podmínkách je většina elektrické 

energie vyráběna spalováním uhlí nebo v jaderných elektrárnách. Tepelné čerpadlo tedy 

spot ebovává p ibližně jednu t etinu svého výkonu ve formě elektrické energie, zbývající 

dvě t etiny tvo í teplo, které je odnímáno z ochlazované látky (vzduch, voda, půda).  

 Tepelné čerpadlo má dva výměníky a škrtící ventil. Výparník a kondenzátor. Ve 

výparníku se chladivo odpa uje. Pro vypa ení pot ebuje skupenské teplo, které odebere 

látce, která je na druhé straně výměníku. Chladivo v plynné podobě putuje do 

kompresoru, který ho stlačí a tím se současně oh eje. Následně médium (nap . glykol, 

chladiva R 410A, R407C). putuje do kondenzátoru, kde je mu odebráno teplo které p edá 

topné látce, kterou může být voda nebo vzduch. Stlačená pára  je odváděna do 

kondenzátoru, kde své teplo p edává oh ívané topné vodě. V tomto procesu mění pára 

své skupenství z plynného na kapalné. P es škrtící ventil je kapalná látka pracovní 

odváděna zpět do výparníku, kde p ed škrtícím ventilem expanduje na původní nízký tlak 

a oběh se opakuje. [4] [5] 
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Obr. 4.1 Princip tepelného čerpadla [11]    Obr. 4.2 T-S diagram tepelného čerpadla 

4.1 Dimenzování tepelného čerpadla 

 

Bivalentní provoz – systém tepelného čerpadla je doplněn o další tzv. špičkový zdroj 

tepla, obvykle využíván elektrokotel. Toto spojení umožňuje do určité venkovní teploty 

využívat pouze tepelné čerpadlo a v p ípadech, kdy je výkon tepelného čerpadla 

nedostačující, p ipojit bivalentní zdroj, který dodá chybějící tepelnou energii. [4] [6] 

 

Monovalentní provoz - Tepelné čerpadlo pokrývá 100 % tepelných ztrát v 

nejchladnějších dnech v roce. Toto ešení se doporučuje pro velmi nízkoenergetické 

domy nebo do mírného klimatického pásma bez tuhých zimních období. Investiční 

náklady mohou být vyšší, ale spot eba energie je ze všech t í variant nejnižší. [4] [6] 

 

4.2 Efektivita provozu tepelného čerpadla 

 

U většiny energetických za ízení posuzuje efektivitu podle účinnosti, což je poměr 

mezi p ivedenou (palivo) a získanou energií (teplo z radiátorů). Žádný stroj nepracuje 

beze ztrát, proto je vždy číslo menší než jedna (100%). U tepelného čerpadla se efektivita 

vyjad uje topným faktorem. Dalším důležitým pojmem je bod bivalence. 
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4.3 Topný faktor 
 

Nejdůležitější parametr tepelného čerpadla, udává spot ebu elektrické energie na 

produkci tepla. Jedná se o bezrozměrné číslo, které čím je vyšší, tím je provoz tepelného 

čerpadla efektivnější. Topný faktor se mění s ohledem na okolní prost edí. Čím nižší bude 

teplota teplonosné látky, tím bude topný faktor vyšší. Proto nejvýhodnějším zdrojem tepla 

je podzemní voda, která má stálou teplotu po celý rok. Pokud je velký rozdíl teplot 

spot ebovává tepelné čerpadlo více energie. Během roku teplota kolísá, proto se může 

měnit i výstupní teplota z tepelného čerpadla. Pro celkové hodnocení se používá 

průměrný roční topný faktor. Tento roční faktor je poměr celoroční pot eby energie  

a celkové roční spot eby elekt iny. [4] [11] 

 � =  
(1)  

 

Kde:      

εT    topný faktor      [-]  

 Q   pot eba energie      [W]  

 W   celková roční spot eba elekt iny   [W]  

 

Dále lze pro výpočet topného faktoru použít i tento vztah: 

 � = − ∙  
(2)  

 

Kde:   

 εT   topný factor      [-]  

 TK    kondenzační teplota (topný systém)   [K]  

 TO   vypa ovací teplota (teplota zdroje)   [K]  

 K korekční součinitel respektující skutečný oběh (K= 0,4 – 0,6)  [-]  
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4.4 Bod bivalence 

 

Bod bivalence udává teplotu venkovního vzduchu, pod kterou již výkon tepelného 

čerpadla nestačí pokrýt pot ebu tepla vytápěného objektu a je t eba „chybějící“ výkon 

pokrýt doplňkovým zdrojem tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Bod bivalence tepelného čerpadla [5]         

 

5 Zdroje tepla pro tepelná čerpadla 

 

Zdroje tepla tvo í p edevším p írodní zdroje, mezi které lze jmenovat p edevším 

venkovní vzduch, povrchovou a spodní vodu a půdu. Teploty těchto zdrojů jsou vzájemně 

ovlivňovány, kolísají během roku a během dne. 

 

Venkovní vzduch – venkovní vzduch je vhodným tepelným zdrojem. Instalace 

nevyžaduje žádné větší zásahy do okolního prost edí. V poslední době nejvyužívanější, 

neboť tepelná čerpadla dosahují dobrých parametrů díky klimaticky mírnějšímu pásmu  

a tím menším počtu mrazových dnů. V období, kdy jsou největší, mrazy pot ebuje nejvíce 

topit je vzduch nejchladnější. Dnešní tepelná čerpadla jsou schopna pracovat se 

vzduchem až do teplot -12 až -25 °C. Nejčastěji pracuje s nějakým doplňkovým dalším 

zdrojem na vytápění, nejlépe s elektrokotlem. Na venkovním výměníku dochází ke vzniku 

námrazy, proto tepelná čerpadla obsahují různé systémy pro automatické odtávání 

námrazy. Mezi nevýhody pat í hluk venkovní jednotky s ventilátorem a klesající výkon 

s venkovní teplotou. [1] [4] [11]   



17 

 

Půdní plošný kolektor – je využíváno odběru tepla z půdy tepelným výměníkem 

z polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí, který je umístěn p ibližně 1,5 – 2 

m pod zemí s roztečí nejméně 0,6 m (doporučuje se 1 m od sebe) dostatečně daleko od 

základů aby nehrozilo jejich promrznutí. Nevýhodou je nutnost dostatečně velkého 

pozemku, který nelze zastavět, a také by se neměly pěstovat vyšší stromy, který by svými 

ko eny poškodily kolektor. [4] [11]    

Hloubkové vrty – Zemské jádro je žhavé a energie zde vznikající postupuje na 

povrch ve formě tepla. Tímto se využívá pro odběr tepla z hloubkových vrtů. S rostoucí 

hloubkou se zvyšuje i teplota. Každých 30 m se zvýší teplota o 1 °C. Největší hustotu 

zemského tepla má nap . Ostravsko nebo okolí obce Boží Dar. Teplo se čerpá pomocí 

vrtů  

o hloubce 50-150 m. vrty musí být os sebe nejméně 10 m, aby se vzájemně 

neovlivňovaly. Na 1 kW je pot eba 12-1Ř m hloubky. Do vrtu se zasune polyetylenová 

hadice kolektoru. V této hadici proudí nemrznoucí směs. Tyto vrty se poté utěsňují 

cementovou nebo jílovocementovou směsí. Výhodou je stabilní teplota zdroje tepla. 

Nevýhodou jsou vysoké po izovací náklady. [4] [11]    

 

Podzemní voda – zdrojem je spodní voda. K tomuto je pot eba dvou studen. Teplo 

odebírané ze zdrojové studny, po ochlazení se vypouští do druhé, vsakovací studny. 

Voda musí mít vhodné složení, aby nedocházelo k zanášení výměníku. Výhodou je 

nejvyšší průměrný topný faktor, p i nejnižších nákladech. V hloubce 10 m se teplota 

během roku pohybuje stále v rozmezí mezi Ř až 10 °C. Nevýhodou je, že na pozemku 

musí být studna s dostatečnou vydatností vody a vsakovací studna pro vrácení ochlazené 

vody. Voda je většinou čerpána klasickým ponorným čerpadlem. [1] [4] [11]   

 

Povrchová voda – tenhle způsob se moc nehodí. Čerpání energie vody pomocí 

kolektoru vytvo eného z plastových trubek na dně rybníka. Zamrzající vody nelze 

využívat. Nejvhodnější jsou trvale tekoucí vody, nebo také náhon malé vodní elektrárny. 

Největší problémem je znečištěná voda a nutnost platit za odběr vody. V praxi na využití 

povrchové vody narážíme výjimečně. [1] [4] [11]   
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6 Druhy tepelných čerpadel 

 

Instalování tepelných čerpadel dle podmínek uživatele lze mnoha způsoby. Jedná se 

o různé kombinace vstupní a výstupní energie. Tepelná čerpadla se tedy dělí dle toho, 

odkud teplo odebírají a kam teplo p edávají (Vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, 

země/voda).  

 

6.1 Vzduch/voda 

 

Typ tepelného čerpadla vzduch/voda pat í mezi nejpoužívanější systémy. Teplo je 

odebíráno z venkovního vzduchu, vzduch je nasáván p ímo do tepelného čerpadla  

a získané teplo je použito pro oh ev vody v zásobníku nebo pro oh ev vody v topném 

systému. Tepelná čerpadla typu vzduch/voda většinou bývají provozována v bivalentním 

provozu, to znamená, že pod bodem bivalence p ipíná nap . elektrokotel. Tento systém 

funguje do teploty -20°C ale lze se setkat i s čerpadly do -25°C.  Tento typ tepelných 

čerpadel není vhodný používat v horských oblastech. [7] [Ř] [ř] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda  [7] 

Výhody:  

 Velmi vhodné pro vytápění sezonních bazénů 

 Nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty 

 Rychlá a jednoduchá instalace, minimální nároky na prostor 

Nevýhody:  

 Venkovní jednotka způsobuje hluk, možnost opat it akustickým zákrytem 

 systém vzduch/voda má vyšší náklady než systém země/voda 
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6.2 Vzduch/vzduch 

 

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván do 

venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde je z něj získáno teplo a to je následně použito 

pro oh ev vzduchu uvnit  vytápěné budovy. Systém vzduch/vzduch může mít jen jednu 

vnit ní jednotku, nebo také více vnit ních jednotek. Vnit ní jednotka vytápí místnost kde je 

umístěna, p i použití více jednotek je možné zajistit vytápění nebo klimatizaci celého 

domu. Velmi dobré uplatnění na chatách či chalupách. Nicméně je t eba mít záložní 

vytápění, většinou se jedná o elektrický p ímotop. [7] [Ř] [ř] [12] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Sestava tepelného čerpadla vzduch-vzduch IVT Nordic Inverter [12] 

 

Výhody: 

 Rychlá a jednoduchá instalace 

 Velmi nízké investiční náklady 

 Lze použít i jako klimatizace, tudíž využívání celoročně 

 Filtrace vzduchu (zbavení vzduchu od bakterií, virů, alergenů, roztočů, tabákového 

kou e) 

Nevýhody:  

 Nižší účinnost p i silných mrazech 

 Není vhodný do domů s větším počtem místností 

 Hlučnost 
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6.3 Voda/voda 

 

U systému voda/voda je odebírání z nízkopotencionálního tepla z povrchové nebo 

podzemní vody. Do povrchové vody lze za adit eky či rybníky, do podzemní vody studny 

rodinných domů.  I po dobu nejchladnějších dnů udržuje voda stálou teplotu +Ř°C až 

+12°C. Z toho vyplývá, že po celý rok je dobrý topný faktor tepelného čerpadla. 

Povrchové vody se využívají spíše výjimečně vzhledem k náročné a složité administrativě 

a musí být povoleno p íslušným ú adem.  Tepelné čerpadlo k čerpání podzemní vody 

pot ebuje studny dvě: studnu zdrojovou, kde je voda čerpána a zní odebíráno teplo, po 

ochlazení vody se vypouští do druhé, vsakovací studny. Voda povrchová jako zdroj 

p ináší velmi moc komplikací, voda zamrzá a obvykle bývá velmi znečištěná. Dostatečně 

veliká eka je opačným p íkladem. Nejvýhodnější zdrojem mohou být náhony malých 

vodních elektráren. [7] [Ř] [ř] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 Tepelné čerpadlo voda/voda [7] 

Výhody:  

 Dosažení nejvyšších topných faktorů 

 Nižší investiční náklady oproti tepelným čerpadlům s vrty 

 Krátká doba návratnosti 

Nevýhody: 

 Vyšší náklady na servis 

 Pravidelná údržba filtrů a výměníků 

 Využití pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, nebo vhodným zdrojem 

geotermální vod 
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6.4 Země/voda 

 

V této kapitole je popsáno rozdělení tepelného čerpadla typu země/voda. 

6.4.1 Země/voda – zemní kolektory 

Teplo je odebíráno z plochy pozemku. Polyetylenové potrubí naplněné nemrznoucí 

směsí bývá umístěno v hloubce 1,5 – 2 m pod zemí s doporučenou roztečí 1 m. Zapot ebí 

je plocha pozemku 2-3 krát větší než vytápěná plocha. Pokud jsou tyto podmínky splněny, 

je zde nevyčerpatelný energetický zdroj a ideální p edpoklad pro systém země/voda. Na 

ja e a v létě je energie ze slunce dodávaná půdě tak vysoká, že lze využít teplené 

čerpadlo jak pro oh ev vody tak i t eba pro oh ev bazénu. [7] [Ř] [ř] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 Tepelné čerpadlo země/voda – zemní kolektor [7] 

 

Výhody: 

 Dlouhodobá životnost 

 Stabilní topný výkon 

 Tichý chod 

 

Nevýhody: 

 Pracnost stavebních prací 

 Po zahrnutí prakticky neopravitelné 

 Rozmístění dalších staveb, či výsadby je nutné znát p edem 

 Vymrzání půdy 
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6.4.2 Země/voda – vrt 

 

Teplo je odebíráno z hloubkových vrtů pod povrchem. Do vrtu se zasune 

polyetylenová hadice kolektoru. V této hadici proudí nemrznoucí směs. Tyto vrty se poté 

utěsňují cementovou nebo jílovocementovou směsí. Vrty jsou hluboké 50-150 m. Vrty 

musí být od sebe nejméně 10 m, aby se vzájemně neovlivňovaly. Pokud u novostaveb je 

malý pozemek, zle provést vrty pod základovou desku. Průměrná ceny vrtu je 1000,- Kč 

za 1 metr. [7] [8] [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5 Tepelné čerpadlo země/voda – vrt [7] 

 

Výhody: 

 Nenáročné na prostor 

 Teplota země je v průběhu roku rovnoměrná 

 Vysoký topný faktor, stabilní výkon 

 

Nevýhody: 

 Nejdražší systém 

 Nutnost vy ízení stavebního povolení 

 Po zahrnutí prakticky neopravitelné 
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7 Základní části tepelného čerpadla 

 

Výparník – p ijímáním okolního vzduchu p ivádí nízko potenciální teplo. P ivedené 

teplo způsobuje vypa ování chladiva, páry se stávají nositelem tepelné energie a tu 

p evádějí do kompresoru. Vzduch, jehož proudění p es výparník zajišťuje axiální ventilátor 

nebo ventilátory, se p itom ochladí. Vzduchová cesta p edstavuje primární 

okruh tepelného čerpadla. [1] [10] 

Kompresor – hlavní část tepelného čerpadla. Na jeho výkonu závidí ekonomika 

provozu tepelného čerpadla. Jedná se nejnákladnější část tepelného čerpadla.  Nasává 

páry z výparníku, stlačuje jej a vytlačuje do kondenzátoru, čímž p ivádí do systému 

mechanickou práci. V současnosti se pro vytápění rodinných domů využívají kompresory, 

které jsou poháněny elektromotorem. [1] [10] 

Kondenzátor- výměník tepla vyrobený z mědi nebo ušlechtilé ocele, který během 

kondenzace chladiva p enáší uvolněné teplo do topného okruhu. [1] [10] 

Expanzní ventil – zajišťuje pot ebný pokles tlaku a tím i teploty v okruhu tepelného 

čerpadla. Slouží k ízení množství vypouštěného teplonosného kondenzátu do výparníku. 

Tímto p ímo určuje výkon celého čerpadla. [1] [10] 
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8 Tepelné ztráty domu 

 

Postup výpočtu byl proveden dle normy ČSN 06 0210. Podle této normy mi bylo 

doporučeno počítat vedoucím bakalá ské práce. [13] 

 

8.1 Popis objektu 

 

Dům je umístěn v původní adové zástavbě na místě vzniklém demolicí části budovy. 

Jedná se o p ízemní rodinný dům s podkrovím. Dům jen nepodsklepen se sedlovou 

st echou. Dům se nachází v obci Krumsín. Tato lokalita má výpočtovou oblast -15 °C. 

Dům je určen k rodinnému bydlení a je obýván dvěma osobami. 

 

8.2 Tepelná ztráta prostupem tepla 

 

Celková tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta Qi, se rovná součtu tepelné ztráty prostupem tepla 

konstrukcemi a tepelné ztráty větráním snížená o trvalé tepelné zisky. Je dána vztahem 

 ̇ = ̇ + ̇ − ̇  (3)  

Kde:  ̇   tepelná ztráta prostupem tepla    [W] ̇   tepelná ztráta větráním     [W] ̇   trvale tepelný zisk      [W] 
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Tepelná ztráta prostupem tepla 

Tepelná ztráta místností prostupem tepla Qp, se určí dle vztahu 

 ̇ = ̇ ∙ + + +  [W]  (4)  

Kde: 

Qo  základní tepelná ztráta prostupem tepla   [W] 

p1  p irážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí  [-] 

p2  p irážka na urychlení zátopu     [-] 

p3  p irážka na světovou stranu     [-] 

 

Základní tepelná ztráta prostupem tepla Qo, se rovná součtu tepelných toků 

prostupem tepla v ustáleném stavu jednotlivými konstrukcemi ohraničujícími vytápěnou 

místnost do venkovního prost edí nebo do sousedních místností. 

 ̇ = ∙ ∙ � − + ∙ ∙ � − +. . . + ∙∙ � −  [ ] (5)  

Kde: 

S1, S2,..Sn ochlazovaná část stavební konstrukce   [m2] 

k1, k2,…kn součinitel prostupu tepla     [W/m2.K] 

ti  výpočtová vnit ní teplota     [°C] 

te1,te2,..ten výpočtová teplota prost edí na vnější straně konstrukce [°C] 
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P irážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí p1, závidí na průměrném součiniteli 

prostupu tepla všech konstrukcí místnosti kc, který se stanoví ze vztahu 

 = ̇∑ ∙ �− �   [W/m2K] 
(6)  

Kde: 

ΣS  celková plocha všech konstrukcí ohraňující místnost  [m2] 

ti  výpočtová vnit ní teplota      [°C] 

te  výpočtová venkovní teplota      [°C] 

P irážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí p, se stanoví ze vztahu 

 = , ∙  [W/m2K] (7)  

 

S p irážkou na urychlení zátopu p2 se počítá v p ípadech, kdy p i nejnižších 

venkovních teplotách nelze zajistit nep erušovaný provoz vytápění. V našem p ípadě se 

s urychlením zátopu p2 nepočítá. S p irážkou na světovou stranu p3 nepočítám z důvodu 

adového domu. Jednotlivé součinitele prostupu tepla k jsou stanoveny dle konstrukce  

a odečteny z technické zprávy domu. 

Ochlazovaná konstrukce označení 
Součinitel prostupu 
tepla k (W.m-2.K-1) 

Obvodová stěna se zateplením SO 0,252 

Okna OJ 1,200 

Dve e DO 1,700 

Podlaha PDL 0,404 

St echa SCH 0,234 

Strop nad podkrovím STR 0,233 

Tab. Ř.1 Součinitel prostupu tepla 
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Výpočtová teplota vnit ního vzduchu 

Výpočtová teplota vnit ního vzduchu je vypočítána jako průměrná teplota všech 

místostí v závislosti na ploše. 

1.NP. 

Míst ost plocha m
2
 

Výpočtová v itř í teplota ti 

°C  

zádveří 4,60 15 

předsíň 9,42 15 

koupelna 6,37 24 

tech. íst ost 14,40 15 

o ýva í pokoj 28,35 20 

ku hyň 9,00 20 

garáž 23,40 15 

  

2.NP. 

pokoj 1 15,00 20 

pokoj 2  17,67 20 

lož i e 19,06 20 

koupelna + WC 10,64 24 

předsíň 9,38 15 

půda 23,40 15 

Tab.Ř.2 Výpočtová teplota vnit ního vzduchu 

� = ∑ �∙ �∑ � = ,  °C (8)  

 

Kontrolní výpočet součinitele prostupu tepla pro obvodové zdi se zateplením k 

 

j

j 
Materiál l [m] λ [W/ K] 

1

1 

o ítka 
vápe o e e tová 0,01 0,99 

2

2 POROTHERM 30 P+D -P15 0,3 0,25 

3

3 Polystyre  pě ový - EPS 0,1 0,04 

4

4 o ítka perlitová 0,01 0,13 

Tab. Ř.3 Materiálové složení stěny [5] 
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Obr. 8.1 Prostup tepla stěnou [5] 

 

 

 = ��+∑ ���+��  [W/m2.K] 
(9)  

Kde:  

αi   součinitel p estupu tepla interiéru   [W/m2k] 

αe  součinitel p estupu tepla exteriéru   [W/m2K] 

li  tloušťka vrstvy konstrukce    [mm] 

λi  součinitel tepelné vodivosti    [W/mK] 

 

Výpočet součinitele prostupu tepla dle vzorce (ř) = ��+∑ ���+�� = 7+ ,,99+ ,, + ,, + ,, + =   0,252  W/m2.K 
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8.2.1 Tepelná ztráta prostupem tepla stěnami 

 

Výpočet základní tepelné ztráty dle vzorce (5) ̇ = ∙ ∙ � − = , ∙ , ∙ ( − − ) = ,   W 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla dle vzorce (4)  ̇ = ̇ ∙ + + + = , ∙ + , + + = ,  = ,   

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla dle vzorce (6) = �̇∑ ∙ �− � = ,, ∙ − − = ,  W/m2.K 

Výpočet p irážky na vyrovnání vlivu chladných prost edí dle vzorce (7) = , ∙ = , ∙ , = ,  

 

8.2.2 Tepelná ztráta prostupem tepla stropem nad podkrovím 

Výpočet základní tepelné ztráty dle vzorce (5) ̇ = ∙ ∙ � − = , ∙ , ∙ ( − − ) = ,   W 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla dle vzorce (4) ̇ = ̇ ∙ + + + = , ∙ + , + + = ,  = ,   

Výpočet p irážky na vyrovnání vlivu chladných prost edí dle vzorce (7) = , ∙ = , ∙ , = ,  

 

8.2.3 Tepelná ztráta prostupem tepla přes střechu 

Výpočet základní tepelné ztráty dle vzorce (5) ̇ = ∙ ∙ � − = , ∙ , ∙ ( − − ) = ,  W 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla dle vzorce (4) ̇ = ̇ ∙ + + + = , ∙ + , + + = ,  = ,   

Výpočet p irážky na vyrovnání vlivu chladných prost edí dle vzorce (7) = , ∙ = , ∙ , = ,  
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8.2.4 Tepelná ztráta prostupem tepla přes podlahu 

Výpočet základní tepelné ztráty dle vzorce (5) ̇ = ∙ ∙ � − = , ∙ , ∙ ( − − ) = ,   W 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla dle vzorce (4) ̇ = ̇ ∙ + + + = , ∙ + , + + = ,  = ,   

Výpočet p irážky na vyrovnání vlivu chladných prost edí dle vzorce (7) = , ∙ = , ∙ , = ,  

 

8.2.5 Tepelná ztráta prostupem tepla přes okna 

Výpočet základní tepelné ztráty dle vzorce (5) ̇ = ∙ ∙ � − = , ∙ , ∙ ( − − ) = ,   W 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla dle vzorce (4) ̇ = ̇ ∙ + + + = , ∙ + , + + = ,  = ,   

Výpočet p irážky na vyrovnání vlivu chladných prost edí dle vzorce (7) = , ∙ = , ∙ , = ,  

 

8.2.6 Tepelná ztráta prostupem tepla přes dveře 

Výpočet základní tepelné ztráty dle vzorce (5) ̇ = ∙ ∙ � − = , ∙ , ∙ ( − − ) = ,   W 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla dle vzorce (4) ̇ = ̇ ∙ + + + = , ∙ + , + + = ,  = ,   

Výpočet p irážky na vyrovnání vlivu chladných prost edí dle vzorce (7) = , ∙ = , ∙ , = ,  
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8.2.7 Celková tepelná ztráta prostupem tepla pro celý dům 

 

Součet tepelných ztrát prostupem tepla stěnami, stropem nad podkrovím, st echou, 

podlahou, okny a dve mi. ̇ = ,  = ,   

 

8.3 Tepelná ztráta větráním 

 

Výpočet tepelné ztráty větráním dle vzorce 

 ̇ = ∙ � ∙ � −  [W] (10)  

Kde: 

Vv  objemový tok větracího vzduchu    [m3/s] 

ti  výpočetní teplota vnit ní     [°C] 

te  výpočetní teplota vnější     [°C] 

Výpočet tepelné ztráty větráním dle vzorce (10) ̇ = ∙ � ∙ � − = ∙ , ∙ − ∙ ( − − ) = ,   

P i p irozeném větrání infiltrací se objemový tok větracího vzduchu vzduchu stanoví 

ze vztahu: 

 � = ∑ � ∙ ∙ � ∙   [m3/s] (11)  

Kde: 

iLV  součinitel spárové provzdušenosti    [m3/m.s.Pa-0,67] 

L  délka spár otevíratelných částí oken    [m] 

B  charakteristické číslo budovy     [Pa-0,67] 

M  charakteristické číslo místnosti    [-] 

Výpočet objemového toku větracího vzduchu dle vzorce (11) 

� = ∑ � ∙ ∙ � ∙ = , ∙ − ∙ , ∙ ∙ , = , ∙ −  m3/s 
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Hodnotu spárové průvzdušnosti oken a venkovních dve í nalezneme v normě   

ČSN 73 0540-3. Celková délka spár je brána jako součet spár mezi jednotlivými k ídly 

a rámy a to včetně sloupků st edových. Charakteristické číslo budovy a místnosti určíme 

dle normy ČSN 06 0210. 

Výpočet kontroly intenzity výměny vzduchu infiltrací 

 = ∙∑ ���∙ ∙ ∙
   [h-1] 

(12)  

Kde: 

Vm  objem větrané místnosti     [m3] 

Výpočet kontroly intenzity výměny vzduchu infiltrací dle vzorce (12) 

= ∙ ∑ � ∙ ∙ � ∙ = ∙ , ∙ − ∙ , ∙ ∙ ,, = ,  ℎ−  

Což je z hygienického hlediska málo a je tedy pot eba větrat tak aby intenzita výměny 

vzduchu n byla podle hygienického hlediska nejméně n=0,5 h-1. Z tohoto důvodu dále 

počítáme s hygienickým hlediskem n=0,5 h-1. 

Výpočet objemového větracího vzduchu 

 �� = ∙  [m3/s] (13)  

Výpočet objemového větracího vzduchu dle vzorce (13) 

�� = ∙ = , ∙ , = , ∙  /   

Do výpočtu pro výpočet tepelné ztráty větráním (10) pak za Vv dosadíme ten 

objemový tok, který je větší a vyhovuje hygienické normě. V tomto p ípadě dosadíme 

VvH>Vi. 

Tepelná ztráta větráním pro všechny pokoje: 

Qv= 2 161,044 W 

 

8.4 Celková tepelná ztráta 

Výpočet celkové tepelné ztráty Qc se rovná součtu tepelné ztráty prostupem tepla 

konstrukcemi a tepelné ztráty větráním dle výpočtu (3) = + � = , + , = ,  = ,  �� 
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9 Pot eba tepla pro vytápění a p ípravu TV 

9.1  Pot eba tepla pro vytápění domu 

 

Roční pot eba tepla pro vytápění, je brána pot eba tepla za otopné období, která je 

t eba dodat do domu, aby bylo zajištěno p edepsané vnit ní klima. Určuje se výpočtem, 

p ičemž se vychází z tepelných ztrát objektu pro nep erušované vytápění dle normy ČSN 

06 0210. 

Roční pot eba tepla na vytápění budovy dána stavební konstrukcí budovy  

a klimatickými podmínkami. 

 , = ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙ � − �� − �� = [MJ] (14)  

Kde: 

Qc  celková tepelná ztráta     [kW] 

f1 koeficient vyjad ující vliv současnosti výpočetních hodnot uvažovaných p i 

výpočtu       [-] 

d  počet dnů otopného období     [dny] 

tis  průměrná vnit ní teplota     [°C] 

tes  průměrná venkovní teplota     [°C] 

te  výpočtová venkovní teplota     [°C] 

Výpočet roční spot eby tepla pro vytápění dle vzorce (14) 

, = ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙ � − �� − �� = ∙ , ∙ , ∙ , ∙ ∙ − ,( − − ) ==
 ,    

QVYT,R= 11,88 MWh 

 

9.2 Pot eba tepla pro oh ev TV 

 

Denní pot eba tepla pro p ípravu TV, je pot ebná tepelná energie pro oh átí daného 

množství vody na stanovenou teplotu. Ve výpočtu jsou pak navíc zahrnuty ztráty systému 

pro p ípravu TV. 

 , = + ∙ �∙ ∙ ∙ − =  [kWh] (15)  
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Kde: 

z  koeficient energetických ztrát systému pro p ípravu TV. [-] 

ρ  měrná hmotnost vody      [kg/m3]  

c  měrná tepelná kapacita vody     [kJ/kg.K] 

V2P celková pot eba teplé vody za den    [m3/den] 

t1  teplota studené vody      [°C] 

t2  teplota oh áté vody      [°C] 

 

Výpočet celkové pot eby teplé vody za den 

 = ∙ ,  [m3/den] (16)  

Kde: 

n  počet osob       [-] 

Výpočet celkové pot eby teplé vody za den dle vzorce (16) = ∙ , = ∙ , = ,  m3/den 

Výpočet denní pot eby tepla pro p ípravu teplé vody dle vzorce (15) 

, = + ∙ � ∙ ∙ ∙ − = + . ∙ ∙ , ∙ , ∙ − == ,  ℎ 

 

Roční pot eba tepla pro p ípravu TV. Vychází z denní pot eby tepla, ve výpočtu jsou 

zohledněny rozdílné teploty oh ívané vody během roku. 

 , = , ∙ + , ∙ , ∙ − �− �� ∙ − = [kWh] (17)  

Kde: 

d  počet dní topného období     [dny] 

tsvl  teplota studené vody v létě     [°C] 

tsvz  teplota studené vody v zimě     [°C] 

N  počet pracovních dní soustavy v roce   [dny] 
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Výpočet roční spot eby tepla pro p ípravu TV dle vzorce (17) 

, = , ∙ + , ∙ , ∙ − �− �� ∙ − =
= , ∙ + , ∙ , ∙ −− ∙ − = ,  ℎ 

 

9.3 Celková roční spot eba tepla pro vytápění a p ípravu TV 

 

Celková roční spot eba tepla je dána součtem roční spot eby tepla pro vytápění  

a p ípravu TV. = , + , = , + , = ,  ℎ 
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Z měsíčních topných faktorů pro p ípravu tepla pro vytápění a oh ev TV jsem určil 

průměrný topný faktor. Také topný výkon byl určen z polynomické spojnice trendu (Graf 

10.2). Jištění bude provedeno dle technické dokumentace. Hlavní domovní jistič bude 

použit o velikosti 3 x 25 A. Technická dokumentace pro tepelné čerpadlo WPL 10 I 

p iložena v p íloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 10.2 Topný výkon 

Tabulka výpočtu pro vytápění měsíčního topného výkonu, p íkonu, topného výkonu. 

Výpočet odvíjející se od průměrné venkovní teploty pro jednotlivé měsíce (te). Do hodnoty 

te je uvažován teplotní 30-letý průměr. 

Vytápě í   

        
Měsí  

te 

[°C] 
tw 

[°C] 
Δt  

[°C] 
Top ý 

faktor ε  [-] 
Příko  P   

[kW] 

Top ý výko  
Qi  [kW] 

leden -2,2 34,52 36,72 3,042 1,962 5,968 

ú or -0,7 33,3 34 3,207 2,025 6,496 

řeze  3,4 29,94 26,54 3,701 2,201 8,146 

duben 8,9 25,45 16,55 4,458 2,427 10,819 

květe  14,1 21,2 7,1 5,273 2,624 13,834 

červe  17,4 18,5 1,1 5,841 2,738 15,994 

červe e  17,9 18,08 0,18 5,931 2,755 16,342 

srpen 18,2 17,83 -0,37 5,986 2,765 16,552 

září 14,4 20,94 6,54 5,324 2,635 14,027 

říje  9 25,36 16,36 4,473 2,431 10,874 

listopad 4,3 29,2 24,9 3,818 2,239 8,549 

prosinec 0,2 32,56 32,36 3,311 2,064 6,833 

Tab. 10.1 Výpočty pro vytápění 

y = 0,0026520270x2 - 0,3817736486x + 16,4104729730 

R² = ,  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70

Př
ík

o
 Q

t  
 [k

W
] 

Δt  [°C] 

Top ý výko  P -regres í křivka 



38 

 

Tabulka výpočtu pro oh ev TV měsíčního topného výkonu, p íkonu, topného výkonu. 

Výpočet odvíjející se od průměrné venkovní teploty pro jednotlivé měsíce (te). Do hodnoty 

te je uvažován teplotní 30-letý průměr. 

TV 

         
Měsí  

te 

[°C] 
tw 

[°C] 
Δt  

[°C] 
Top ý 

faktor ε  [-] 
Příko  P   

[kW] 

Top ý výko  Qi  

[kW] 

leden -2,2 55 57,2 2,056 1,581 3,250 

ú or -0,7 55 55,7 2,113 1,597 3,374 

řeze  3,4 55 51,6 2,280 1,654 3,772 

duben 8,9 55 46,1 2,534 1,755 4,447 

květe  14,1 55 40,9 2,804 1,866 5,232 

červe  17,4 55 37,6 2,990 1,941 5,805 

červe e  17,9 55 37,1 3,020 1,953 5,897 

srpen 18,2 55 36,8 3,037 1,960 5,953 

září 14,4 55 40,6 2,820 1,873 5,282 

říje  9 55 46 2,539 1,757 4,461 

listopad 4,3 55 50,7 2,320 1,669 3,872 

prosinec 0,2 55 54,8 2,148 1,608 3,453 

Tab. 10.2 Výpočty pro p ípravu TV 

 

 

Jednotlivé spojnice trendu jsou vypočítány z parametrů vybraného tepelného čerpadla 

WPL 10 I. (Tab. 10.3) Průměrný měsíční faktor dle výpočtů vyšel 2,75. 

te 

[°C] 
tw 

[°C] 
Δt  
[°C] Top ý faktor ε  [-] Příko  P   [kW] 

Top ý výkon Qi  

[kW] 

-15 50 65 1,8 1,55 2,8 

2 35 33 3,27 2,04 6,7 

7 35 28 3,6 2,16 7,8 

Tab. 10.3 Parametry tepelného čerpadla WPL 10 I 
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10.2 Stanovení bivalentního bodu 

 

Na rozdíl od ostatních tepelných čerpadel má typ tepelného čerpadla vzduch-voda 

s měnící se venkovní teplotou různý topný faktor. Z tohoto důvodu se p i nízkém topném 

výkonu se tepelné čerpadlo provozuje v bivalentním provozu. To znamená, že tepelné 

čerpadlo od bivalentního bodu doplníme nebo úplně nahradíme druhým špičkovým 

zdrojem tepla. Špičkový zdroj je provozován pouze ve špičkách, je tedy používán 

v zimních měsících a to tehdy kdy tepelné čerpadlo nedosahuje pot ebného výkonu. 

Hodnota bodu bivalence byla odečtená z grafu na hodnotu -6 °C. (Graf 10.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 10.3 Bivalentní bod tepelného čerpadla WPL 10 I 
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11 Odhad p ínosu nasazení tepelného čerpadla z ekonomického 

a environmentálního hlediska. 

 

Odhad p ínosu nasazení tepelného čerpadla z ekonomického hlediska bylo 

provedeno na základě porovnání po izovacích a provozních nákladů na tepelné čerpadlo 

a elektrického kotle. Návratnost tepelného čerpadla musí být ádově menší než životnost 

tepelného čerpadla. Životnost tepelného čerpadla závisí na živostnosti kompresoru, což je 

srdce tepelného čerpadla. Tato životnost se udává kolem 20 let. Návratnost je udávána 

okolo 4-6 let. Lze využít také dotační projekt „Zelená úsporám“, čímž snížíme po izovací 

náklady tepelného čerpadla, p i dodržení podmínek tato dotace činí 75 000 Kč. 

11.1 Energetická bilance objektu 

 

E ergeti ká ila e o jektu 

Tepel á ztráta o jektu 7 kW 

roč í spotře a e ergie a vytápě í 11 880 kWh/rok 

Roč í spotře a e ergie pro ohřev TV 3 387 kWh/rok 

Ostat í spotře a alektri ké e ergie 2 328 kWh/rok 

Tab. 11.1 Energetická bilance objektu 

 

Měsí  
Teplota 

[°C] 
Poč.d í 
top ý h 

Poč. d ů v 
ěsí i 

Vytápě í 
[kWh] 

ohřev TV 
[kWh] 

Celková ěsíč í 
potře a e ergie 

[kWh/ ěsí ] 

leden -2,2 31 31 2360,7 332,5 2693,3 

ú or -0,7 28 28 1973,9 300,4 2274,3 

řeze  3,4 31 31 1706,3 332,6 2038,8 

duben 8,9 30 30 1029,2 321,8 1350,9 

květe  14,1 10 31 147,0 332,6 479,6 

červe  17,4 0 30 0,000 321,8 321,8 

červe e  17,9 0 31 0,000 332,6 332,6 

srpen 18,2 0 31 0,000 332,6 332,6 

září 14,4 5 30 67,8 321,8 389,7 

říje  9 31 31 1051,8 332,6 1384,3 

listopad 4,3 30 30 1549,4 321,8 1871,2 

prosinec 0,2 31 31 2080,2 332,6 2412,8 

Tab. 11.2 Celková měsíční pot eba energie 

  



42 

 

Výpočet měsíční pot eby tepla pro vytápění 

 , = �� ∙� ∙ ∙ �∙ ∙ � − �� − �  [kWh/měsíc] 
(18)  

Kde: 

ε   opravný součinitel       [-] 

η0   účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy [-] 

ηr   účinnost rozvodu vytápění     [-] 

Qc   celková tepelná ztráta     [kW] 

d   počet dnů otopného období v daném měsíci  [dny] 

tis   průměrná vnit ní teplota     [°C] 

tes   průměrná venkovní teplota v daném měsíci   [°C] 

te   výpočtová venkovní teplota     [°C] 

Výpočet měsíční pot eby tepla pro vytápění dle vzorce (1Ř) 

, = �� ∙ � ∙ ∙ ∙ ∙ � −� − = ,, ∙ , ∙ ∙ , ∙ ∙ ( − − , )( − − )= ,  ℎ/ ě �  

Pro další měsíce je postupováno dle stejného vzorce. 

 

Výpočet měsíční pot eby tepla pro oh ev TV 

 , = + ∙ ∙ ∙ � ∙ ∙ − [ ℎ/ ě � ] (19)  

Kde: 

z  koeficient energetických ztrát systému pro p ípravu TV. [-] 

n  počet dní v daném měsíci     [dny] 

ρ  měrná hmotnost vody      [kg/m3]  

c  měrná tepelná kapacita vody     [kJ/kg.K] 

V2P celková pot eba teplé vody za den    [m3/den] 

t1  teplota studené vody      [°C] 

t2  teplota oh áté vody      [°C] 
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Výpočet měsíční pot eby tepla pro oh ev vody dle vzorce (1ř) 

, = + ∙ ∙ ∙ � ∙ ∙ − = + . ∙ ∙ , ∙ ∙ , ∙ − == ,  ℎ/ ě �  

Měsíční náklady pro tepelné čerpadlo byly odvozovány od bivalentního bodu což 

 je -6 °C. Pro jednotlivé měsíce byl zjištěn počet hodin, který se pohybuje pod  

teplotou -6 °C. Do této teploty bude tepelné čerpadlo provozováno bez bivalentního zdroje 

tepla. (Tab. 11.3). V p ípadě elektrokotle je brána sada topných těles, která jsou již 

v tepelném čerpadle umístěna. 

Tab. 11.3 Náklady za tepelné čerpadlo 

 

11.2 Výpočet provozních nákladů 

 

Do výpočtu provozních nákladu byly zahrnuty všechny energie pro provoz 

domácnosti, energii pro vytápění a oh ev TV. Provozní náklady byly vypočítány pro 

vytápění elektrokotlem a vytápění tepelným čerpadlem. (Tab. 11.4, 11.5) 

Celke  áklady TČ 

  Spotře a elektři y Cena Náklady Kč 

vytápě í + ohřev 5759,022 2,34 13476 

Tarif 12 537,24 6447 

Celkem 19923 

Tab. 11.4 Náklady za tepelné čerpadlo 

  

Měsí  

Poč. 
hodin pod 

-6°C 

Qt 

elektrokotle 

[kW] 

El. kot.-teplo 

[kW] 

TČ-teplo 

[kW] 

El.kot.-

elektr 

[kWh] 

∅ε 

TČ-

elektři a 

[kWh] 

leden 170 2,2 374 2319,3 377,8 2,55 909,86 

ú or 98 1,4 137,2 2137,1 138,6 2,66 803,41 

řeze  21 0,6 12,6 2026,2 12,8 2,99 677,44 

duben 0 0 0 1350,9 0,000 3,49 386,45 

květe  0 0 0 479,6 0,000 4,04 118,75 

červe  0 0 0 321,8 0,000 4,42 72,88 

červe e  0 0 0 332,6 0,000 4,48 74,30 

srpen 0 0 0 332,6 0,000 4,51 73,71 

září 0 0 0 389,7 0,000 4,07 95,69 

říje  0 0 0 1384,4 0,000 3,51 394,84 

listopad 0 0 0 1871,2 0,000 3,07 609,73 

prosinec 91 2,2 200,2 2212,6 202,2 2,73 810,65 
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Celke  áklady elektrokotel 

  Spotře a e ergie Cena Náklady Kč 

vytápě í + ohřev 15 881 2,33 37 003 

Tarif 12 537,24 6 447 

Celkem 43 450 

úspora 23 527 

Tab. 11.5 Náklady za elektrokotel 

Výpočet roční úspory:  

 č � ú =  −  =   č (20)  

 

Po izovací náklady 

Náklady na instalaci elektrokotle a tepelného čerpadla včetně montáže. 

 

Pořizova í áklady Ce a Kč 

Náklady a i stala i elektrokotle 80 000 

Náklady a instala i tepel ého čerpadla 200 000 

Výše dota e pro tepel á čerpadla 75 000 

Tab. 11.6 Po izovací náklady 

 

11.3 Návratnost 
Návratnost tepelného čerpadla je vypočítána s dotací a bez dotace „Zelená úsporám“, 

která činí p i dodržení podmínek 75 000 Kč.  

Návratnost s dotací 

 á = � . á + . −č � ú = 

á =  + −  = ,   

(21)  

Návratnost bez dotace 

 á = � . á + .č � ú = 

á =  + = ,   

(22)  
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11.4 Uspo ené náklady po zaplacení investice 

Po návratnosti tepelného čerpadla do živostnosti kompresoru začínáme vydělávat Kč. 

 

 Doba ž. po zaplacen� investice=doba ž. – doba návratnosti investice Doba ž. po zaplacen� investice= -6,15=13,85 let 

(23)  

 � é á =  ž.  � � �  ∙ č � ú  

uspo�ené náklady = ,  . =   Kč 

(24)  

11.5 Environmentální hledisko 

 

Pro porovnání environmentálního hlediska vypočítáme zvlášť emise pro elektrokotel  

a tepelné čerpadlo. V p ípadě využití tepleného čerpadla nebo elektrokotle nedochází 

k lokální produkci emisi. 

Typ zdroje emisí TL SO2 NOx CO Org.látky CO2 

Elekt ina-  

systémové zdroje  

(včetně jaderných 

a vodních) 

0,02591 0,489376 0,415698 0,0393 0,03086 325 

Tab. 11.6 Emisní faktory pro systémovou elekt inu [kg/GJ] 
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11.5.1 Příklad výpočtu emise TL pro tepelné čerpadlo 

V tomto výpočtu vycházíme z tabulky 11.6. Výpočet pro všechny emise je identický. 

Ve výpočtu je uveden výpočet emisí pro TL.  

 � = ∙ 0 [kg/rok] (25)  

Kde: 

PTČ celková roční spot eba elektrické energie tepelného čerpadla [GJ] 

 � = , ∙ , = ,  /  

 

11.5.2 Příklad výpočtu emise TL pro elektrokotel 

V tomto výpočtu vycházíme z tabulky 11.6. Výpočet pro všechny emise je identický. 

Ve výpočtu je uveden výpočet emisí pro TL.  

 � = ∙  [kg/rok] (26)  

Kde: 

PEL celková roční spot eba elektrické energie elektrokotle  [GJ] 

 � = , ∙ , = ,  /  

 

11.5.3 Porovnání emisí elektrokotle a tepelného čerpadla 

Z tabulky 11.7 je z ejmé, že emise p i provozu tepleného čerpadla jsou nižší než p i 

provozu elektrokotlem. Je to dáno tím, že tepelné čerpadlo má menší roční spot ebu 

elektrické energie. 

 

)droj e isí TL SO2 Nox CO Org.látky CO2 

Elektrokotel 1,48 27,98 23,77 2,25 1,76 18581,59 

Tepel é čerpadlo 0,54 10,15 8,62 0,81 0,64 6738,06 

Tab. 11.7 Porovnání emisí elektrokotle a tepelného čerpadla [kg/rok] 
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12 Závěr 

Začátkem této práce je objasněno a vysvětleno fungování tepelných čerpadel 

vhodných pro vytápění a oh ev TV. Také rozdělení a popsání druhů zdrojů tepla a druhů 

čerpadel. Hlavním cílem byl návrh tepelného čerpadla pro zvolený rodinný dům. Který se 

nachází v obci Krumsín a nachází se v adové zástavbě. Postup výpočtové části byl 

následující.  Nejprve byla vypočítána tepelná ztráta objektu, která byla počítána dle normy 

ČSN 06 0210, celková tepelná ztráta vyšla 6,776 kW. Dále byla počítáná pot eba tepla 

pro vytápění a p ípravu TV, výsledná pot eba vyšla 15,267 MWh. Dále bylo navrženo 

tepelné čerpadlo, pro mnou určený dům jsem zvolil typ čerpadla VZDUCH-VODA. Dle 

výpočtů tepelného čerpadla a celkové tepelné ztráty bylo vybráno kompaktní tepelné 

čerpadlo WPL 10 I od firmy STIEBEL ELTRON. Vybrané tepelné čerpadlo je dovybaveno 

vestavěným elektrokotlem, který bude sepnut od bivalentního bodu, který činí -6°C. 

Zdrojem tepla pro tento system je venkovní vzduch. Z ekonomického hlediska je 

nejdůležitější návratnost projektu a pot ebné investiční náklady na realizaci. Investice do 

vybraného tepelného čerpadla činily 200 000,- Kč. Tato částka bude splacena s využitím 

dotace “Zelené úsporám“ která činí 75 000,- Kč za 6,15 let, bez využití dotace ř,35 let. 

Tepelné čerpadlo bylo srovnáváno s elektrokotlem. Roční úspora činí 23 527,- Kč. Z 

environmentálního hlediska vyplývá, že tepelné čerpadlo je pro životní prost edí šetrnější 

z důvodu měnší spot eby elekt iny než elekotrokotel. Tato práce pro mne byla velkým 

p inosem od seznámení s tepelnými čerpadly až po zjištění roční úspory a návratnosti 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

13 Použitá literatura 

[1] Tepelná čerpadla. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987, 339 s 

[2] P edstavujeme tepelná čerpadla,1. díl: Pohled do historie, aneb jak to vše vzniklo. 

In: Http://www.svet-bydleni.cz [online]. 2007 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: 

http://www.svet-bydleni.cz/stavba-a-rekonstrukce/predstavujeme-tepelna-cerpadla-1-dil-

pohled-do-historie-aneb-jak-to-vse-vzniklo-.aspx 

[3] Historie a vývoj tepelných čerpadel v ČR a EU. In: Http://www.asb-portal.cz 

[online]. 2009 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/tzb/vytapeni/historie-

avyvoj-tepelnych-cerpadel-vcr-aeu 

[4] SRDEČNÝ, Karel. Tepelná čerpadla. 1. vyd. Praha: EkoWATT, 2009, 71 s. ISBN 

978-80-87333-02-0. 

[5] Tepelná čerpadla pro každého (I). In: Http://www.tzb-info.cz [online]. 2002 [cit. 

2015-01-11]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/953-tepelna-cerpadla-pro-kazdeho-i 

[6] Tepelná čerpadla DAIKIN Altherma. In: Http://www.topeni-cerpadla.cz [online]. 

2012 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.topeni-cerpadla.cz/daikin-altherma 

[7] Tepelná čerpadla. Http://www.mvb.cz [online]. 2000-2015 [cit. 2015-01-11]. 

Dostupné z: http://www.mvb.cz/produkty/domacnosti/tepelna-cerpadla/ 

[8] Typy tepelných čerpadel. Http://www.cerpadla-ivt.cz [online]. 2003-2015 [cit. 2015-

01-11]. Dostupné z: http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-cerpadel 

[9] ŠOUREK, Bo ivoj. Tepelná čerpadla: Informační p íručka pro projektanty. Vyškov: 

Quantum, 2010. 

[10] Tepelná čerpadla. Http://www.kostecka.net [online]. [cit. 2015-01-11]. 

Dostupné z: http://www.kostecka.net/tepelna-cerpadla 

[11] Energie prost edí, geotermální energie, tepelná čerpadla. In: 

Http://www.ekowatt.cz [online]. 2007 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: 

http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-prostredi-

geotermalni-energie-tepelna-cerpadla 

[12] Tepelná čerpadla vzduch-vzduch a vzduch-voda: jak fungují a kam se 

hodí?. In: Http://digiroom.digizone.cz [online]. 2013 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: 

http://i.iinfo.cz/images/506/ivt-nordic-1.jpg 

[13]  ČSN 06 0210. Výpočet tepelných ztrát budo v při ústředním 

vytápění. 1řř4. ČKD DUKLA, a.s., Praha: Český normalizační institut. 

 

http://www.svet-bydleni.cz/stavba-a-rekonstrukce/predstavujeme-tepelna-cerpadla-1-dil-pohled-do-historie-aneb-jak-to-vse-vzniklo-.aspx
http://www.svet-bydleni.cz/stavba-a-rekonstrukce/predstavujeme-tepelna-cerpadla-1-dil-pohled-do-historie-aneb-jak-to-vse-vzniklo-.aspx
http://www.asb-portal.cz/tzb/vytapeni/historie-avyvoj-tepelnych-cerpadel-vcr-aeu
http://www.asb-portal.cz/tzb/vytapeni/historie-avyvoj-tepelnych-cerpadel-vcr-aeu
http://www.tzb-info.cz/953-tepelna-cerpadla-pro-kazdeho-i
http://www.topeni-cerpadla.cz/daikin-altherma
http://www.mvb.cz/produkty/domacnosti/tepelna-cerpadla/
http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-cerpadel
http://www.kostecka.net/tepelna-cerpadla
http://www.ekowatt.cz/
http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-prostredi-geotermalni-energie-tepelna-cerpadla
http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-prostredi-geotermalni-energie-tepelna-cerpadla
http://i.iinfo.cz/images/506/ivt-nordic-1.jpg


49 
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P íloha č. 1. - Technický list tepelného čerpadla WPL 10 I 

P íloha č. 2. - Schéma systému 
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WPL 10 I

WPL 10 IK

WPL 10 I/IK

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch | voda k vnitřní instalaci ve dvou variantách. Kovový kryt je chráněn proti korozi 
a je vyroben ze žárově zinkovaného a práškovaného ocelového plechu s vypalovaným lakem v barevném odstínu 
alpská bílá. Chladicí okruh je hermeticky uzavřen, kontrola těsnosti byla provedena ve výrobě. Je naplněn bezpečnost-
ním chladivem R407C. Velkoryse dimenzovaný výparník umožňuje dosažení vyšší účinnosti. Velká vzdálenost mezi 
lamelami zlepšuje odtávání. 4-2 cestný ventil umožňuje časově optimalizované a energeticky účinné rozmrazování 
obrácením směru chodu. Vana na kondenzát je ohřívána chladicím okruhem k dosažení efektivního rozmrazová-
ní. S integrovaným počitadlem množství tepla a proudu prostřednictvím údajů z chladicího okruhu. Včetně všech 
bezpečnostních zařízení. Regulátor tepelného čerpadla WPM u WPL 10 IK sériově integrovaný. U systému WPL 10 I je 
k regulaci nezbytný WPM 3 (zvláštní příslušenství).
» Optimálně vhodné pro novostavby
» Nezabere velké místo
» Časově a energeticky účinné odmrazování reverzibilním chodem
» Do teploty topné vody 60 °C při venkovní teplotě od -10 °C
» Do teploty topné vody 50 °C při venkovní teplotě -20 °C
» Použití v rozsahu venkovních teplot 30 °C až -20 °C
» Integrovaný měřič množství tepla a elektroměr
» Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A (WPL 10 IK)
» Ohřev chladicího okruhu kondenzátní vany

Obj. č. Typ Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) Třída energetické účinnosti, střední klima, 

W55/W35

220811 WPL 10 I 6,7 kW A/A

220826 WPL 10 IK 6,7 kW A/A

Upozornění k třídě energetické účinnosti: Údaje odpovídají ofi ciálním a od září 2015 závazným požadavkům pro přístroje k vytápění 
místností (Nařízení EU č. 811/2013) na základě údajů podle EN 14511 a EN 14825 pro topná tepelná čerpadla. 

Technické údaje

Typ WPL 10 I WPL 10 IK

Jmenovitý objemový průtok vytápění 0,82 m³/h 0,82 m³/h

Průtok na straně tepelného zdroje 1200 m³/h 1200 m³/h

Přípojka na straně topení 22 mm 22 mm

Rozběhový proud 25 A 25 A

Elektrické připojení 1/N/PE 1/N/PE

Teplotní spád topné vody 5 K 5 K

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) 6,7 kW 6,7 kW

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511) 3,27 3,27

Topný výkon pro A-7/W35 (EN 14511) 5,4 kW 5,4 kW

Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511) 2,9 2,9

Výška 1010 mm 1668 mm

Šířka 758 mm 778 mm

Hloubka 856 mm 925 mm

Hmotnost 166 kg 212 kg

WPL 10 I - základní příslušenství

Poz. Obj. č. Typ Množství

1 232980 WPMW 3 - regulace tepelného čerpadla 1


