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Abstrakt 
 

Tato disertační práce se zabývá problematikou vytápění se zaměřením na hodnocení různých 

variant vytápěcích systémů. Jsou zde uvedeny teoretické vstupy pro dimenzování běţných 

variant vytápěcích systémů, které jsou poté hodnoceny multikriteriální analýzou. Přínosem je 

stanovení jasně definovaných kritérií a také hodnota vah těchto kritérií. Určení objektivních 

vah kritérií bylo konzultováno s odborníky s praxe i z akademické sféry. Práce dále popisuje 

také provoz zdrojů vyuţívající nízkopotenciální energii a to v objektech, které jsou nárazově 

vyuţívány. To způsobuje nesoučasnost ve výrobě a spotřebě tepelné energie a proto je 

definován nový pojem tepelná nesoudobost. Stanovení tepelné nesoudobosti je podloţeno 

realizací měření energetické bilance tepelného čerpadla vzduch/voda. To přineslo hodnotnou 

databázi, na které byly aplikovány postupy statistické analýzy. Výsledkem jsou hodnoty 

parametrů ze skutečného provozu, které pomohly stanovit zmíněnou tepelnou nesoudobost a 

poskytují také zpětnou vazbu pro projekční praxi. Metodika měření energetické bilance 

tepelného čerpadla, také najde uplatnění při sledování provozu tepelných čerpadel, nejen typu 

vzduch/voda. 
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Abstract 

This thesis deals with the heating issues on evaluating of different variants of heating systems. 

There are presented theoretical inputs for the design of usual variants of heating systems, 

which are then evaluated by a multi-criteria analysis. The benefit is to establish clearly 

defined criteria and value of these criteria. Determining the value of the criteria was discussed 

with experienced experts along with experts from academia. The work also describes the 

operation of sources and uses of low potential energy in buildings that are used intermittently. 

This causes contemporaneity production and consumption of thermal energy, and therefore 

defines a new concept of thermal incontemporaneity. Determination of thermal 

incontemporaneity is supported by the implementation of the measurement of the energy 

balance of the air/water heat pump.  We applied statistical analyzes on the gained valuable 

database.  As a result, the values of parameters from the actual operation, which helped to 

establish the concept of thermal incontemporaneity and also provide feedback for design in 

practice. Method of measuring energy balance of the heat pump, also finds utilization in 

monitoring the operation of heat pumps, not only air/water type. 
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Pouţité symboly a zkratky 
Symbol Jednotka Popis 

ATE - Akumulace tepelné energie 

B Pa
0,67

 Charakteristické číslo budovy 

C J.kg
-1

.K
-1

 Měrná tepelná kapacita 

COP - Topný faktor tepelného čerpadla (coefficient of performance) 

ČSN - česká technická norma 

D dny Počet dnů topné sezóny 

DAZ dm Průměr akumulačního zásobníku 

Dmez  Dolní mez 

DP dm Průměr připojovací potrubí topné vody 

E kW Chladící výkon tepelného čerpadla 

Emax kWh 
Maximálně vyprodukovatelné energie tepelným čerpadlem 
v daném časovém úseku 

EN - Evropská norma 

Es kWh Elektrická energie spotřebovaná tepelným čerpadlem 

Ev J Vyrobená energie tepelného čerpadla 

G CO2/MJ Teoretická měrná emise 

H m Předpokládaná výška instalace sálavých panelů 

HDO - Hromadné dálkové ovládání 

Hmez  Horní mez 

IQR  Intervalové rozpětí 

K - Koeficient pro charakteristiku průběhu vytápění 

KTN - Koeficient tepelné nesoudobosti 

kts (%) Značení koeficientu tepelné nesoudobosti 

M kg Hmotnost 

MCA - Multikriteriální analýza 

MDS-U - Monitor distribučních sítí 

mi kg.min
-1

 Hmotnostní průtok topné vody 

N - Počet topných jednotek (panelů) 

Ne Kč/MWh Cena energetické bilance 

Nee Kč/MWh Cena elektrické enegie 

Ni Kč Investiční náklady 

NN - Nízké napětí 

Nvyt/rok Kč Celkové náklady na vytápění a přípravu TV 

Nz Kč Ziskovost zařízení po dobu ţivotnosti 

P W Elektrický příkon 

p1  Přiráţka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí 

p2  Přiráţka na urychlení zátopu 

p3  Přiráţka na světovou stranu 

PC - Osobní počítač 

PENB 
- 

Průkaz energetické náročnosti budov 

PK,P W Výkon přímotopného topidla 

Q kW Výkon tepelného čerpadla 

Q m
3
.h

-1
 Průtok topné vody 

Q0 W Základní tepelná ztráta prostupem tepla 

Qa W.m
-2

 Tepelná ztráta na jednotku plochy 

QC kW Tepelná ztráta objektu 

Qd TV MWh Denní potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

qE W/m
2
 Měrný výkon půdy 

Qel kWh potřeba doplňkové elektrické energie pro bivalentní zdroj 
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QK W Chladící výkon tepelného čerpadla 

Qn W Jmenovitý výkon tepelného čerpadla dle normy ČSN EN 14511-2 

Qodt kWh potřeba energie na odtávání výparníku 

Qp W Tepelná ztráta prostupem stěnami 

Qr, TV MWh Roční potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

Qr, vyt MWh Potřeba tepla pro vytápění 

Qr,SK,TV MWh Roční pokrytí potřeby teplé vody solárním systémem 

Qsuma MWh Roční potřeba energie 

qtč (%) 
pokrytí potřeby energie pro vytápění tepelným čerpadlem během 
topné sezóny 

Qv W Tepelná ztráta větráním 

Qz W Tepelné zisky 

S m
2
 Zastavěná plocha objektu 

Sp m
2
 Účinná plocha sálavého panelu 

T s čas 

t0 °C Vstupní teplota vody pro přípravu TV 

TČ - Tepelné čerpadlo 

te °C Venkovní výpočtová teplota 

te,pr °C Průměrná venkovní teplota vzduchu v topném období 

TES - Akumulace tepelné energie (Thermal energy storage) 

ti °C Průměrná vnitřní výpočtová teplota 

tl °C Vstupní teplota vody pro ohřev TV v létě 

tp °C Teplota topné vody v přívodním potrubí 

tTV °C Poţadovaná teplota teplé vody 

TV - Teplá voda (teplá uţitková voda) 

tv °C Teplota topné vody ve vratném potrubí 

tz °C Vstupní teplota vody pro ohřev TV v zimě 

TZB - Technika zařízení budov 

Tţ Rok Ţivotnost zařízení 

USB - Universal serial bus 

VA l Hodnota potřebného objemu na 1 kW výkonu 

VAZ l Objem akumulačního zásobníku pro topnou vodu 

Vd m
3
 Denní potřeba teplé vody 

VN - Vysoké napětí 

VVN - Velmi vysoké napětí 

α W.m
-2

.K
-1

 Součinitel přestupu tepla 

αk W.m
-2

.K
-1

 Součinitel přestupu tepla konvekcí 

αs W.m
-2

.K
-1

 Součinitel přestupu tepla sáláním 

ε - Opravný součinitel regulace 

ρ kg.m
-3

 Hustota vody 

 

 



Energetické problémy vytápění  Ing. Jan Šrámek 

1 

 

1. Úvod 

Tato práce shrnuje mé poznatky získané během doktorského studia v letech 2010-2014 a 

prezentuje problematiku, kterou jsem se zabýval. V počátku studia jsem se zaměřil na 

problematiku výpočtu tepelných ztrát budov a aplikace nové evropské normy, která vznesla 

nové pojmy do této metodiky výpočtů. Popis této problematiky norem pro výpočet tepelných 

ztrát a její vliv na dimenzování energetických potřeb objektů je uveden v kapitole 3. Výsledky 

jsem porovnal na referenčním objektu, který se vyznačuje stálým vyuţitím a 

nízkoenergetickým provedením. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 3 a dosahují velkých 

rozdílů. 

V další kapitole je rozebrána detailně teorie akumulace tepla. Jsou zde uvedeny obecné 

teoretické vstupy v podobě popisu základů šíření tepla. Na tyto poznatky navazuje přehled 

popisu problematiky dimenzování systému pro akumulaci tepla i podklady pro jejich výpočet. 

Na tuto problematiku jsem navázal v podobě tvorby porovnávací metodiky jednotlivých 

variant vytápění uvedených v kapitole 5. Jsou zde popsány metody výpočtu a dimenzování 

vybraných systémů vytápění.  

Zvolil jsem celkem šest typů vytápění, které se dnes běţně vyuţívají. Pro vyuţití 

multikriteriální analýzy jsem sestavil vhodná technická a ekonomická posuzovací kritéria. 

Tvorba této metodiky byla konzultována i s experty s akademické sféry i praxe, jejích názory 

mají pro analýzu velkou důleţitost. Pouţity jsou dvě metody multikriteriální analýzy a to 

TOPSIS a CDA. Výsledky multikriteriální analýzy, popis kritérií a volba vah kritérií jsou 

popsány v kapitole 6. 

Následuje popis realizace experimentu, jimţ je měření energetické bilance tepelného 

čerpadla vzduch/voda, realizované v topné sezóně 2012-2013. Měření je zaměřeno na tepelně 

různorodě vytíţený objekt, který je vytápěn zdrojem s proměnlivým topným výkonem 

v závislosti na venkovní teplotě. V kapitole 7 je popsána metodika návrhu celého měření 

energetické bilance a cíle metodiky se zaměřením na zjištění všech energetických toků. 

Kapitola také detailně rozebírá metody statistické analýzy, které jsou aplikované na získanou 

databází za celou měřenou topnou sezónu. Jsou zde popsány výsledky získané pomocí 

analýzy databáze. 

Ze získaných výsledků statistické analýzy je provedeno stanovení nového pojmu tzv. 

tepelné nesoudobosti. Tuto problematiku shrnuje kapitola 8. 

V předposledních dvou kapitolách jsou shrnuty přínosy zjištěné při zkoumání této 

problematiky pro praxi i rozvoj vědního oboru. Je také nastíněna další moţnost rozvíjení 

zkoumané problematiky, energetické problémy vytápění. 

 

 

 

 



Energetické problémy vytápění  Ing. Jan Šrámek 

2 

 

2. Cíle disertační práce 

V oblasti výpočtu tepelných ztrát budov se aţ do roku 2008 vyuţívala norma ČSN 06 

0210, která se v projekční činnosti pouţívala i po skončení její platnosti. Tato norma byla 

postupně nahrazena evropskou normou ČSN EN 12 831, která definuje nové pojmy v oblasti 

výpočtu tepelných ztrát vzhledem k novým trendům v oblasti tepelně izolačních vlastnostech 

budov. Cílem normy je určitě přinést zpřesnění výpočtů a to pomocí zahrnutí parametrů jako 

je např. tepelný most do výpočtu součinitele prostupu tepla. Pro konkrétní porovnání přínosů 

nové normy je vhodné provést výpočet tepelných ztrát na referenčním objektu, který se 

vyznačuje dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a to podle normy ČSN 06 010 a také nové 

evropské normy ČSN EN 12 831. Výsledky by měly naznačit, zda norma znamená skutečně 

posun ve zpřesnění výpočtových modelů. 

Na přímém provázání s těmito normami je závislé dimenzování variant vytápěcích 

systémů a poté jejich posouzení mezi sebou. Snahou je proto najít a vyhodnotit metodiku pro 

porovnání variant mezi sebou tak, abychom co nejvíce eliminovali subjektivní vlivy 

posuzovatele nebo posuzovatelů. Volba způsobů vytápění bude zacílena na nejpouţívanější 

typy na trhu a běţně uţívané a dostupné. Výběr by měl být proveden tak, aby pro všechny 

varianty vytápění byly dostupné potřebné údaje. Jako základní vstupní podmínka pro všechny 

typy vytápění bude dimenzování na stejném objektu. Cílem bude i popsat moţnosti 

dimenzování jednotlivých variant vytápění. 

Praktická část má za cíl realizaci měření energetické bilance tepelného čerpadla 

vzduch/voda na reálném objektu, který je zajímavý svým způsobem vyuţití, tzv. tepelnou 

nesoučasností nebo chceme-li nesoudobostí. Tento problém navazuje na část teoretickou a 

v rámci analýzy získaných dat a informací můţe poskytnout zpětnou vazbu nejen 

k problematice norem a multikriteriální analýzy, ale obecně k dimenzování tepelných 

čerpadel vzduch/voda v objektech s nárazovým způsobem vyuţití.  

S tímto je spojen cíl stanovit výpočet tepelné nesoudobosti při provozu a vytápění 

objektu. Nastavení metodiky určení tepelné nesoudobosti pomůţe odhalit výkonové rezervy 

tepelného čerpadla vznikajících díky nárazovému provozu. Tyto výkonové rezervy vyuţijeme 

pro stanovení řešení v podobě nastavení optimální velikosti akumulace tepla. Předpokládá se 

také zisk hodnotné databáze měřených údajů tepelného čerpadla vzduch/voda za celou topnou 

sezónu, která by měla poskytnout data pro analýzu provozu a porovnání topného výkonu, 

elektrického příkonu a topného faktoru tepelného čerpadla s údaji od výrobce.  



Energetické problémy vytápění  Ing. Jan Šrámek 

3 

 

3. Základní výpočetní postupy pro dimenzování vytápění  

Jako vstupní podmínka pro návrh jakéhokoliv vytápěcího systému je nutno určit, resp. 

vypočítat, jeho tepelné ztráty, potřebu výkonu pro vytápění v rámci celé topné sezóny a na 

základě těchto parametrů určit předpokládanou potřebu energií. V kapitole 3 jsou uvedeny 

postupy pouţívané pro výpočet a dimenzování vytápění. Tyto postupy jsou následně 

aplikovány na námi zvoleném referenčním objektu tak, abychom mohli porovnat konkrétní 

hodnoty a rozdíly ve výpočtech. Zjištěné hodnoty dále pouţijeme u všech zvolených variant 

vytápění v kapitole 5. 

3.1 Referenční objekt pro posouzení výpočtů a dimenzování 

Jedná se o rodinný dům nacházející se v oblasti Jeseníků. Objekt je jednopodlaţní a 

nepodsklepený o celkové zastavěné ploše 239m
2
. Dům leţí nedaleko města Bruntál a 

v současné době je vytápěn primárně tepelným čerpadlem země/voda o jmenovitém topném 

výkonu 6 kW. Zdrojem nízkopotenciální energie je hloubkový geotermální vrt a tepelné 

čerpadlo můţe díky tomu pracovat v monovalentním provozu. To znamená bez bivalentního 

(přídavného) zdroje. Ten je pouze jako 100% záloha v případě výpadku provozu tepelného 

čerpadla. 

 
Obr. 3.1 Vizualizace referenčního domu provedena v programu TechCon Ivar CS 

 

Dům není chráněn proti větru a leţí v oblasti silnějších větrů. Venkovní výpočtová teplota 

vzhledem k poloze domu je podle normy -18°C. [40] 

Vizualizace domu a výpočet tepelných ztrát, resp. potřebného topného výkonu, byl 

proveden pomocí programů AutoCAD a TechCON IVAR CS [36]. Grafický výstup z těchto 

programů je zobrazen na obr. 3.1, kde lze vidět i dispoziční řešení objektu. Podrobnější 

informace o výpočetním programu tepelných ztrát jsou uvedeny v kapitole 3.3.1. Pro zvolený 

objet je proveden podrobný výpočet tepelných ztrát podle zadaných podmínek. Tato hodnota 

poté slouţí jako hlavní ukazatel pro volbu zdroje a výpočet potřeby energie pro vytápění. 

3.1.1 Parametry konstrukce referenčního objektu 

Stavební řešení domu je provedeno v nízkoenergetickém standardu. Obvodové zdi tvoří 

betonová konstrukce o tloušťce 15 cm. Z vnější strany je 20 cm izolace, sádrová omítka a 

fasáda. Z vnitřní strany dalších 15 cm tepelné izolace a sádrová omítka. Zateplení střešní 
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konstrukce je řešeno celkem 42 cm tepelné izolace, sádrokarton, parozábrana a sádrová 

omítka. Základová deska je izolována 4 cm polystyrénem, 5 cm anhydritového potěru a 

vrchní vrstva je tvořena keramickou dlaţbou. Otvory v konstrukcích zaplňují hliníková okna 

s izolačním trojsklem o parametrech U=0,59 W/m
2
.K. Vytápění je v reálu zajištěno tepelným 

čerpadlem, které předává teplo do objektu přes podlahové teplovodní vytápění. 

3.2 Potřeby energií pro vytápění a přípravu teplé vody 

Pro hodnocení energetických bilancí v objektu a dimenzování tepelných zdrojů a jejich 

provozu je nutno napřed přistoupit k výpočtu potřebných energii na vytápění objektu a 

přípravu teplé vody. Výpočet se zaměřuje na roční potřebu tepla pro vytápění, dále denní a 

roční potřebu tepla pro přípravu teplé vody (dále jen „TV“). Velmi známa a pouţívaná je tzv. 

denostupňová metoda [19], kterou jsme si upravili na počet dní dané topné sezóny podle 

rovnice (3.1).  

 

Kde: 

ε je korekční součinitel viz. rovnice (3.2) nebo tab. 3.1 zahrnující sníţení potřeby tepla 

vlivem regulace, přerušovaným vytápěním, vlivem vnitřních tepelných zisků nebo 

solárních zisků okny viz tab. 3.1, 

Qc tepelná ztráta budovy podle ČSN 06 0210 nebo ČSN EN 12 831 (kW), 

ti průměrná vnitřní výpočtová teplota (°C), 

te,pr průměrná venkovní teplota vzduchu v topném období (°C), 

te výpočtová venkovní teplota (°C), 

d počet dní topné sezony (-). 

 

Získaná hodnota potřeby energie pro vytápění podle rovnice (3.1) je vţdy vztaţena ke 

konkrétní lokalitě. Ve výpočtu se s lokalitou mění délka topné sezóny a také celková tepelná 

ztráta budovy. Skutečná potřeba tepla je také závislá na typu budovy, jejího provozu a také 

způsobu regulace. Tyto parametry popisuje korekční součinitel a to podle rovnice 

(3.2).[50],[70] 

Kde: 

ei popisuje nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem, volí se 0,8 – 

0,9 (-), 

et je sníţení teploty v místnosti během nočního útlumu nebo během dne, volí se 0,8-1,0 

(-), 

ed je zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu, kde pro vyuţití budovy 

týdnu se sedmidenní provozem se volí 1,0, 0,9 pro šestidenní, 0,8 pro pětidenní provoz 

(-), 

ηo je účinnost obsluhy, kde se volí 0,9 pro kotelny na tuhá paliva aţ 1,0 pro provozy 

s automatickou regulací (-), 

ηr je účinnost rozvodu tepla, kde se volí 0,95 aţ 0,98 podle provedení (-). 
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Pro aplikaci hodnoty korekčního součinitele podle rovnice (3.2) je nutno, ale znát všechny 

parametry pro dosazení do této rovnice. V opačném případě lze vyjít z hodnot uvedených v 

tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Hodnoty opravného součinitele ε 

Energetická náročnost vytápění nebo regulace hodnota součinitele ε (-) 

běţný standard 0,75 

Prostorový regulátor teploty místnosti 0,71 

Ekvitermní regulace topné vody 0,67 

nízkoenergetický standard 0,6 

pasivní standard 0,5 

 

Hodnoty opravného součinitele uvedené v tab. 3.1 jsou určeny podle zkušeností a převzaty 

z odborné literatury. [19],[48],[50] Rovnice pro výpočet denní potřeby teplé vody nám 

poslouţí pro rozdělení přípravy teplé vody v zimním a letním období, kdy se předpokládá jiná 

teplota vstupní vody nebo také při kalkulování pokrytí přípravy teplé vody ze solárních zisků 

(solární teplovodní kolektory).[19],[25] 

 

 

Kde: 

Vd je denní potřeba teplé vody (m
3
), 

tTV je poţadovaná teplota teplé vody (°C), 

t0 je teplota vstupující vody pro přípravu teplé vody (°C), 

ρ je hustota vody (1000 kg.m
-3

), 

c měrná tepelná kapacita vody (4186 J.kg
-1

.K
-1

), 

 

Poté jiţ můţeme vyuţít rovnici (3.4) a určit roční potřebu tepla pro přípravu teplé vody [50]: 

 

Kde: 

tl je teplota vody uţívané pro přípravu teplé vody v létě (°C), 

tz teplota vody v zimě (°C), 

N počet dní v roce, kdy je soustava pro ohřev teplé vody v chodu (-). 

 

V rovnici si můţeme všimnout poměrového rozdělení podmínek přípravy teplé vody na letní a 

zimní období (resp. topnou sezónu).[50] 
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3.2.1 Vstupní údaje pro výpočet potřeby tepla 

Následující tab. 3.2 uvádí údaje potřebné pro výpočet energetických potřeb podle rovnic (3.1) 

aţ (3.4) uvedených v kapitole 3.2. 

 

Tab. 3.2 Údaje pro výpočet energetických potřeb domu. 

Poloţka Jednotka Index Hodnota 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota (°C) ti 20 

Výpočtová venkovní teplota (°C) te -18 

Průměrná venkovní teplota vzduchu v topném období (°C) te,pr 4 

Vstupní teploty vody pro přípravu TV (°C) t0 10 

Poţadovaná teplota TV (°C) tTV 55 

Opravný součinitel účinnosti (ekvitermní regulace), (-) ε 0,67 

Předpokládaný počet dnů topné sezóny (-) d 271 

Hustota vody (kg.m
-3

) ρ 1000 

Měrná tepelná kapacita vody (J.kg
-1

.K
-1

) c 4186 

Denní potřeba teplé vody pro 4 osoby (m
3
) Vd 0,328 

 

Údaje obsaţené v tabulce jsou získány z norem ČSN EN 12 831 [40] a ČSN 06 0230 [47]. 

3.3 Srovnání výpočtů podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12 831 

Srovnání výpočtů obou norem nám zobrazí hlavní rozdíly ve výpočtu. Pro výpočet 

podle obou norem pouţíváme program TechCON, který je běţně vyuţíván v praxi pro 

projektování vytápění. Výpočet daného objektu bude proveden podle jiţ neplatné normy ČSN 

06 0210, která byla zrušena v roce 2008 [66] a také podle nové evropské normy, která jí plně 

nahradila a to ČSN EN 12 831.[40]  

V následujících kapitolách je rozebrána stručně metodika výpočtu obou norem a také aplikace 

výpočtu na námi zvolený referenční objekt uvedený v kapitole 3.1 tak, abych mohl poukázat 

na konkrétní rozdíly ve výsledcích výpočtů  

3.3.1 Výpočetní program tepelných ztrát 

Jelikoţ výpočet tepelných ztrát resp. potřebného tepelného příkonu není ani u „malých“ 

objektu jednoduchý, tak vyuţijeme specializovaný výpočetní program. To nám umoţní 

přesný výpočet tepelných ztrát ve všech parametrech, abychom mohli přesně definovat 

případné rozdíly. Zvolil jsem výpočetní program TechCON ve firemní verzi IVAR CS [36]. 

Důvodem volby byla zejména jeho dostupnost, zkušenost s pouţíváním a hlavně také 

pravidelná aktualizace programu, který umoţňuje výpočet tepelných ztrát, jak podle normy 

ČSN 06 0210 a také podle nové normy ČSN EN 12 831. Program obsahuje dvě základní části 

a to modul pro výpočet tepelných ztrát a modul pro projekci vytápění (zdroje, rozvodů 

ústředního nebo podlahové vytápění, výpočet hydraulického vyváţení, atd.). Důvod volby 

firemní verze byl také ten, ţe obsahuje modul pro projekci, jehoţ součástí jsou také aktuální 
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ceny a komponenty pro projekci vytápění, coţ jsme mohli dále uplatnit v další práci, zejména 

při určování hodnot kritérií pro multikriteriální analýzu. 

3.4 Způsob výpočtu podle ČSN 06 0210  

Výpočet tepelné ztráty u této normy je zaloţen na třech základních parametrech a to 

tepelné ztráty prostupem, větráním a tepelných zisků, jak uvádí rovnice (3.5). Konstrukčně se 

dá ovlivnit zejména tepelná ztráta prostupem, a také tepelné zisky, např. vhodnou orientací 

domu.[1],[27]  

 

Rovnice představuje celkovou bilanci tepelných ztrát a zisku, kde: 

QC  je celková tepelná ztráta místnosti (W), 

QP je tepelná ztráta prostupem stěnami (W), 

QV je tepelná ztráta větráním (W), 

QZ je trvalé tepelné zisky (W). 

 

Bilance se dále upřesňuje na tzv. základní tepelnou ztrátu a přiráţky upřesňující pozici a 

způsob provozu objektu. 

 

Kde: 

Q0 je základní tepelná ztráta (W), 

p1 je přiráţka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí (-), 

p2 je přiráţka na urychlení zátopu (-), 

p3 je přiráţka na světovou stranu (-). 

 

Výpočet a určení hodnot přiráţek je uveden dále. Výpočet základní tepelné ztráty je vlastně 

součet tepelných ztrát prostupem jednotlivými konstrukcemi vytápěné místnosti. Jeli 

venkovní teplota konstrukce vyšší neţ vnitřní, tak se jedná o tepelný zisk, coţ muţe být 

například způsobeno osluněním konstrukce na jiţní straně objektu.[41] 

 

Tab. 3.3 Přehled požadovaných vnitřních teplot podle normy [41] 

Druh vytápěné místnosti Vnitřní teplota ti (°C) 

obývací pokoje 20 

loţnice, pracovny, dětské pokoje 20 

kuchyně  20 

koupelny 24 

klozety 20 

předsíně, chodby 15 

 

ZVPC QQQQ 
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)1( 321 pppQQ oP 
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Základní tepelná ztráta Q0 se vypočte podle následujícího vztahu (3.7): 

 

Kde: 

kj  je součinitel prostupu tepla (W.m
-2

.K
-1

), 

Sj je plocha ochlazované stěny (m
2
), 

tej teplota na vnější straně j-té stěny (°C). 

 

Určení hodnot přiráţek uvedených v rovnici (3.6) vychází opět z normy ČSN 06 0210. 

Přiráţka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí (stěn) zajišťuje zvýšení teploty vnitřního 

vzduchu, aby bylo dosaţeno vnitřní poţadované teploty, pokud je teplota ochlazované stěny 

(stěn) niţší. Určující pro stanovení této přiráţky je průměrný součinitel prostupu tepla všech 

stěn (konstrukcí), který lze určit podle rovnice (3.8).[1] 

 

Kde: 

Q0 základní tepelná ztráta (W), 

ΣS je celková plocha všech stěn (konstrukcí) dané místnosti (m
2
), 

te je venkovní výpočtová teplota (°C). 

 

Podle průměrného součinitele prostupu tepla poté můţeme určit hodnotu přiráţky p1 aspoň 

orientačně podle rovnice (3.9):[1] 

 

Přiráţka na urychlení zátopu se pouţívá pouze u přerušovaného vytápění a volí se v rozmezí 

0,1 aţ 0,2. Přiráţka na světovou stranu p3 se volí v rozmezí 0 pro jiţní orientaci místnosti aţ 

po 0,1 při severní orientaci místnosti. Konkrétní hodnoty přiráţky p3 jsou uvedeny 

v příloze 2. [1],[41] 

Druhým zásadním parametrem, který potřebujeme znát do rovnice (3.5), je tepelná ztráta 

větráním, která představuje ztrátu tepla přirozeným větráním nebo při nuceném podtlakovém 

větrání. Výpočet je podle rovnice (3.12): 

 

Kde: 

cv je objemová tepelná kapacita vzduchu při teplotě 0°C, cv=1300 J.m
-3

.K
-1

, 

Vv je objemový tok větraného vzduchu (m
3
.s

-1
). 
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Parametr objemový tok větraného vzduchu vychází z hygienických a technologický 

poţadavků a určuje se podle větší hodnoty z případu nuceného větrání nebo přirozeného 

větrání mezi spárami oken a dveří. V našem případě uvaţujeme nucené větrání, které se určí 

podle vztahu (3.11). Druhý případ přirozeného větrání způsobené infiltrací budeme povaţovat 

za menší vzhledem k dnešním konstrukčním moţnostem.[41] 

 

Kde: 

VvH je objemový tok při nuceném větrání (m
3
), 

Vm je vnitřní objem místnosti nebo prostoru (m
3
), 

nh je potřebná intenzita výměna vzduchu (l.h
-1

). 

3.4.1 Aplikace výpočtu podle ČSN 06 0210 na referenčním objektu 

Postup výpočtu podle normy ČSN 06 0210 a popsaný v kapitole 3.4 jsme aplikovali na 

referenční objekt uvedený v 3.1. Pro aplikaci popsaných rovnic jsme vyuţili výpočetní 

program TechCON [36]. Námi vyuţitý objekt leţí v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -

18°C. Objekt je usazen osaměle v krajině a není nijak chráněn, proti působení větru. 

Parametry nutné pro výpočet jsou následující: 

 te=-18°C, 

 B=8, 

 p2=0 a p3=0 

Ve výsledcích výpočtu po pouţití výpočetního programu jiţ nejsou zahrnuty tepelné ztráty 

nevytápěných místností 1.02 (technická místnost) a 1.14 (garáţ). Tepelné ztráty z vytápěných 

prostor do těchto dvou nevytápěných místností jsou započteny. Celková tepelná ztráta je, při 

zadaných podmínkách, rovna 5733 W. Kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze 3. 

3.5 Výpočet podle ČSN EN 12 831 

Norma stanoví postup výpočtu dodávky tepla nutné pro vytápění a dosaţení potřebné 

vnitřní teploty. Novým prvkem je započítání tepelných mostů, naopak v normě není 

uvaţováno s ţádnými tepelnými zisky. To můţe být problémem při výpočtu u 

nízkoenergetických aţ pasivních domů. Navrhovaná tepelná ztráta: 

 

Kde: 

iT ,  navrhována tepelná ztráta prostupem konstrukcí (W), 

iV ,  navrhována tepelná ztráta větráním (W). 

3.5.1 Tepelná ztráta prostupem 

Navrhovaná tepelná ztráta prostupem se poté určí podle následující rovnice: 

m
h

vHv V
n

VV 
3600  

(m
3
.s

-1
) (3.11) 

iViTi ,, 
 

(W) (3.12) 

)()( int,,,,,, eiijTigTiueTieTiT HHHH  
 (W) (3.13) 
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Kde: 

ieTH ,  je tepelná ztráta prostupem přímo do venkovního prostředí (W/K), 

iueTH ,  tepelná ztráta prostupem přes nevytápěný prostor (W/K), 

igTH ,  tepelná ztráta prostupem do zeminy (W/K), 

ijTH ,  tepelná ztráta prostupem přes prostor vytápěný na výrazně jinou teplotu (W/K), 

int,  výpočtová vnitřní teplota (°C), 

e  výpočtová venkovní teplota (°C). 

 

Pojem tepelný most je hlavní novinkou v nové normě a charakterizuje tepelnou ztrátu 

prostupující stěnou v místě styku dvou různých konstrukcí. Tepelný most je charakterizován 

lineárním činitel prostupu tepla (W/m.K), a také jeho délkou (m) a je přímo začleněn do 

výpočtového postupu, jak je uvedeno v rovnici (3.14), jejíţ první část je obdobná rovnici 

(3.7), s tím rozdílem, ţe v ní není zahrnut rozdíl teplot, který je ovšem zahrnut v rovnici pro 

navrhovanou tepelnou ztrátu (3.13). Tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí je dána 

vztahem: 

 

Kde: 

kA  plocha stavební části (k) v metrech čtverečních (m
2
), 

lk ee ,  korekční činitelé vystavení povětrnostním vlivům, 

kU  součinitel prostupu tepla stavební částí (k) ve wattech na metr čtvereční a Kelvin 

(W/m
2
.K), 

ll  délka tepelného mostu (m), 

l  činitel prostupu tepla tepelného mostu (W/m.K). 

 

Tepelná ztráta nevytápěným prostorem se určí podle obdobného vztahu, jako je v rovnici 

(3.14), ale rozdíl ve výpočtu je pouze v hodnotách korekčních/redukčních činitelů, jak lze 

vyčíst z následujícího vztahu (3.15): 

 

Kde: 

bu je teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi nevytápěným a venkovním 

prostorem (-). 

 

Hodnoty pro redukční činitel se dají určit třemi způsoby, ale problém je s nedostatkem údajů 

pro konkrétní výpočet tohoto činitele. Základní hodnoty redukčního činitele z normy jsou 

uvedeny v příloze 4. 

  
k l

lllkkkieT eleUAH ,

 
(W/K) (3.14) 

  
k l

ullkkkieT blbUAH ,

 
(W/K) (3.15) 
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3.5.2 Tepelná ztráta větráním 

Tepelná ztráta větráním je dalším zásadním parametr, který potřebujeme znát do rovnice 

(3.12) a určí se podle následujícího vztahu: 

 

Kde: 

HV,i je součinitel tepelné ztráty větráním (W/K).   

 

Součinitel tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru (i) lze určit za předpokladu konstantní 

hustoty a měrné tepelné kapacity vzduchu podle zjednodušené rovnice: 

 

Kde: 

Vi  je mnoţství vyměněného vzduchu ve vytápěném prostoru za hodinu (m
3
.h

-1
). 

 

Postup určení uvaţované výměnu vzduchu do výpočtu tepelné ztráty větráním je obdobný 

jako u normy ČSN 06 0210 a opět vychází ze dvou stavů. Prvním je hygienický poţadavek na 

výměnu vzduchu a druhým infiltrace obvodovým pláštěm budovy. Vzhledem k dnešním 

moţnostem opět budeme brát v úvahu první variantu, aby byla zajištěna potřebná výměna 

čerstvého vzduchu. Norma ČSN EN 12 831 také uvaţuje s přirozeným a nuceným větráním. 

Obecně se ovšem hodnota do Vi do rovnice (3.17) stanovuje jako větší hodnota z těchto dvou 

stavů, jak uvádí vztah (3.18):[40] 

 

Kde: 

Vinf,i je mnoţství vzduchu infiltrací vyměněného infiltrací (m
3
/h), 

Vmin,i je hygienický poţadavek na minimální mnoţství vyměněného vzduchu (m
3
/h). 

 

Hodnota výměny minimálního mnoţství vzduchu z hygienických důvodů by měl být stanoven 

národní přílohou k normě ČSN EN 12 831. To ovšem jako u velké většiny parametrů není 

stanoveno, proto lze vyuţít následujícího vztahu: 

 

Kde: 

nmin  je minimální intenzita výměny venkovního vzduchu (h
-1

). 

Vi je objem vytápěné místnosti (m
3
). 

 

)( int,,, eiiViV H  
 (W/K) (3.16) 



 ViH iV 34,0,  
(W/K) (3.17) 

),max( min,inf, ii VVVi 


 
(m

3
/h) (3.18) 

ii VnV  minmin,  
(m

3
/h) (3.19) 
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Hodnota parametru minimální intenzity výměny vzduchu je stanovena v příloze normy ČSN 

EN 12 831 a pro přehlednost je uvedena v tab. 3.4. V reálném provozu objektu je někdy 

ovšem problém zaručit poţadovanou potřebnou výměnu vzduchu. 

 

Tab. 3.4 Potřebná intenzita výměny vzduchu [40] 

Druh místnosti nmin (h
-1) 

Obytná místnost 0,5 

Kuchyně, koupelna s oknem 1,5 

Kancelář 1 

Zasedací místnost 2 

 

3.5.3 Zátopový výkon  

Norma uvádí metodiku stanovení potřebného zátopového výkonu pouze v obecné rovině 

s poukazem na to, na kterých činitelích závisí (např. akumulační vlastnosti konstrukcí, 

teplotní pokles při útlumu, typ regulace, atd.). Norma uvádí také zjednodušenou metodu podle 

rovnice (3.20), která ovšem u obytných budov je podle normy pouţitelná pouze pro odstávky 

do 8h. 

 

Kde: 

Ai je podlahová plocha vytápěného prostoru (m
2
), 

frh je korekční činitel závisející na době zátopu a předpokládanému poklesu vnitřní 

teploty (W/m
2
).  

3.5.4 Navrhovaný tepelný výkon 

Navrhovaný tepelný výkon pro zdroj tepla, který bude zajišťovat vytápění objektu je podle 

rovnice (3.21): 

 

Kde: 

iT ,  je tepelná ztráta prostupem konstrukcí (W). 

iV ,  je tepelná ztráta větráním (W). 

iRH ,  je zátopový výkon nutný při přerušovaném vytápění (W). 

 

Výpočet potřebného tepelného výkonu pro celou budovu nebo jen část lze poté určit jako 

sumu všech tepelných ztrát prostupem, větráním a zátopovým výkonem. 

RHiiRH fA  ,  (W) (3.20) 

iRHiViTiHL ,,,, 
 (W) (3.21) 

  iRHiViTHL ,,,  
(W) (3.22) 
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Kde: 

 iT ,  je suma tepelných ztrát prostupem konstrukcí (W). 

 iV ,  je suma tepelných ztrát větráním (W). 

 iRH ,  je suma zátopových výkonu (W). 

3.5.5 Aplikace výpočtu podle ČSN EN 12 831 s tepelnými mosty 

Výpočet tepelné ztráty budovy je proveden při teplotách, kdy venkovní výpočtová je -18 °C a 

průměrná teplota během roku v dané lokalitě je 3,3 °C. Ve výpočtu jsou uvaţovány tepelné 

mosty při styku vnějších konstrukcí (izolací, oken, dveří, atd.). Hodnoty lineárním činitelů pro 

tepelné mosty jsou pouţity z přílohy normy [40]. Výsledná tepelná ztráta, resp. potřebný 

tepelný příkon, při započtení tepelných mostů dosahuje 7159 W. 

3.5.6 Aplikace výpočtu podle ČSN EN 12 831 bez tepelných mostů 

Výpočet budovy je opět proveden při teplotách, kdy venkovní výpočtová je -18 °C a 

průměrná teplota během roku v dané lokalitě je 3,3 °C. Ve výpočtu nejsou uvaţovány tepelné 

mosty při styku vnějších konstrukcí. Druhá část rovnice (3.15) je tedy rovna nule. Výsledná 

tepelná ztráta dosahuje 6185 W. Kompletní výsledky výpočtů tepelné ztráty budovy pro oba 

případy podle normy ČSN EN 12 831, jsou uvedeny v příloze 6 této práce. 

3.6 Porovnání výsledků podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12 831 

Porovnání výsledků dosaţených při pouţití obou norem uvádí tab. 3.5. Norma ČSN 

06 0210 [41] nezná termín tepelný most pro přestup tepla konstrukcí, zatímco podle normy 

ČSN EN 12 831 lze do výpočtu tepelné mosty zahrnout. Výsledky popisují všechny tři 

případy [77],[78].  

Tab. 3.5 Výsledky výpočtu tepelné ztráty (tepelného příkonu) objektu. 

 ČSN 06 0210 
ČSN EN 12 831 
(tepelné mosty) 

ČSN EN 12 831 (bez 
tepelných mostů) 

Tepelná ztráta (W) 5733 7159 6185 

Procentní rozdíl 0% 19,92% 7,31% 

 

Rozdíl mezi výsledky je značný, to i při faktu, ţe se jedná o velmi dobře tepelně izolovaný 

objekt s poměrně velkou zástavbou plochy. Z rozdílů je ovšem patrné, ţe největší rozdíl je 

způsoben započtením tepelného mostu u normy ČSN EN 12 831 podle rovnice (3.14). Je 

nutno brát v úvahu, ţe hodnoty definující tepelný most jsou obecně uvedeny v příloze normy 

a nebyly přesněji definovány národní přílohou. Přesnosti výpočtu podle normy ČSN EN 

12 831 nepřidává ani fakt, ţe referenční objekt (kapitola 3.1) je vytápěn tepelným čerpadlem 

země/voda o tepelném výkonu 6 kW a to v monovalentním reţimu, tzn. bez bivalentního 

neboli přídavného zdroje pro krytí potřeby tepla při nejniţších teplotách. Podle tohoto zjištění 

je nutno brát v úvahu zda výpočet podle nové normy přinesl poţadované zpřesnění a tím i 

úsporu v podobě správně navrţeného zdroje, nebo naopak zbytečně výkonově 

naddimenzovaný zdroj vytápění, a tím i přerušovanější provoz s vyššími náklady na primární 

energii, sniţování ţivotnosti, sníţení tepelné pohody, atd. Do výpočtu podle ČSN 06 0210 lze 
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také začlenit pojem tepelný most a to podle normy ČSN 730 540-4. Tato norma definuje 

obecně katalog hodnot [49] pro navýšení součinitelů přestupu tepla o tepelné mosty. Norma 

definuje navýšení o 0,02 W/m
2
.K aţ po 0,15 W/m

2
.K a více, kde nejniţší hodnota platí pro 

konstrukční řešení prakticky bez tepelných mostů a nejvyšší hodnota pro zanedbané 

konstrukční řešení. Při aplikaci tohoto navýšení na referenční objekt by připadala v úvahu 

hodnota 0,05 W/m
2
.K, která platí pro typové konstrukce, coţ je náš případ. Poté by tepelná 

ztráta podle ČSN 06 0210 vzrostla o 559 W na 6292 W. 

 

 
Obr. 3.2 Tepelná ztráta podle jednotlivých norem ČSN 

 

Výpočet je také proveden na objektu s poměrně nízkou potřebou energie, a proto zde rozdíl 

v dimenzování zdroje nemusí mít fatální následky, ale u budov s tepelnou ztrátou v řádu 

desítek kW jiţ tento efekt můţe způsobit nefunkčnost vytápěcího systému nebo jeho 

ekonomickou nenávratnost z důvodů zbytečně vysoké investice, např. u tepelných čerpadel 

země/voda nebo voda/voda, jejichţ realizace je spojena s nutností budování zemních 

kolektorů, vrtů nebo přečerpávacích studen. Můj názor je: jsou poté kladeny velké nároky na 

regulační systém 

Rozdílné hodnoty tepelné ztráty objektu jsou pouţity pro modelový výpočet vlivu rozdílu 

tepelných ztrát na potřeby tepla pro vytápění. Pro výpočet je pouţita rovnice (3.1) pouze 

s převodem jednotky energie na GJ. Parametr tepelné ztráty, který je uveden v rovnici (3.1), je 

v případě výpočtu pro normu ČSN EN 12 831 nahrazen navrhovaným tepelným výkonem 

podle rovnice (3.21). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 3.6.[77]  

 

Tab. 3.6 Vliv rozdílu tepelné ztráty na předpokládanou potřebu tepla. 

Potřeba tepla ČSN 060210 ČSN EN 12831 
ČSN EN 12831  

(bez tepelných mostů) 

GJ/rok 39,53 49,36 42,64 

MWh/rok 10,98 13,71 11,84 

Procentní rozdíl 0,0% 19,9% 7,3% 

5,73 

7,16 

6,19 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ČSN 060210 ČSN EN 12831 ČSN EN 12831 (bez
tepelných mostů)

(kW) 

Normy 

Tepelná ztráta podle porovnávaných norem 

Tepelná ztráta
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Rozdílný výsledek ve výpočtu potřebného tepla fakticky neovlivní provoz vytápění v daném 

objektu, ale má zcela zásadní vliv na případné porovnávání různých vytápěcích systému 

v případě porovnávací analýzy, která by měla určit nejideálnější variantu řešení pro daný 

případ. Vliv a zkreslení údajů má poté dopad na určení provozních nákladů nebo i jiných 

parametrů, coţ se poté projeví ve výsledcích analýzy. Této problematice se poté dále věnuje 

kapitola 6 [77]. Rozdíly mohou také mít teoreticky dopad na stanovování energetické 

náročnosti budov a negativně ovlivňovat správnost údaje v průkazech energetické náročnosti 

budov. Norma ČSN EN 12 831 má také další úskalí, a to je odvolání se na národní 

přílohy, které by měli upřesnit výpočetní postupy. Národní příloha k ČSN EN 12 831 ovšem 

nebyla vydána, proto pro aplikaci tepelných mostů by bylo vhodnější vyjít s údajů v ČSN 

730 540-4 neţ z údajů uvedených přímo v normě ČSN EN 12 831. Pokud přesto budou 

vyuţity postupy k výpočtu tepelných v normě ČSN EN 12 831 tak, by jiţ nemuselo docházet 

k umělému navyšování výkonové rezervy zdroje, protoţe tyto rezervou jsou jiţ zahrnuty ve 

výsledcích. 

3.7 Souhrn vstupních údajů pro dimenzování vytápění 

Výsledné údaje potřebné pro návrh variant vytápění a jejich následné zhodnocení 

pomocí multikriteriální analýzy jsou uvedeny v tab. 3.7. 

 

Tab. 3.7 Souhrn údajů pro dimenzování vytápění. 

Poloţka Jednotka Index Hodnota 

Tepelná ztráta (příkon) podle normy ČSN EN 12 831 kW QC 7,16 

Tepelná ztráta na jednotku plochy W/m2 Qa 29,9 

Předpokládaná potřeba tepla pro vytápění za rok MWh Qr,vyt 14,5 

Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV za rok MWh Qr,TV 8,9 

Celková potřeba tepla objektu za rok MWh Qsuma 23,4 

 

Tato data jsou vyuţita jako podklad pro stanovení a provedení variant vytápění a jejich 

dimenzování tak, aby byla zaručena jednotnost hodnot příslušných kritérií, jak je popsáno 

v kapitole 5. 
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4. Akumulace tepelné energie 

Akumulace tepelné energie (dále také jen „ATE“) má dnes velmi široké vyuţití v oblasti 

vytápění, přípravy teplé vody, chlazení a také klimatizace. Systémy pro akumulaci tepelné 

energie umoţnují obecně zvýšení efektivnosti vyuţití zdrojů pracujících s tepelnou energií. 

V praxi se rozlišují dvě základní moţnosti tepelné akumulace pocitový nebo latentní. 

 

 
Obr. 4.1 Průběh nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku.[26] 

 

Proces akumulace tepla se skládá obecně ze tří kroků: nabíjení, skladování a vybíjení. Tento 

proces je vyobrazen na obr. 4.1. Některé kroky mohou probíhat také zároveň, např. nabíjení a 

skladování.  

4.1 Teorie přestupu tepla při akumulaci energie 

Pří vyuţití tepla, jak pro průmyslové aplikace, tak pro potřeby vytápění, se jeho šíření řídí 

podle obecného principu šíření energie. Tzn. od místa s větší hustotou energie k místu s menší 

hustotou energie (tepla). Tento přenos charakterizuje následující rovnice. 

 

Hustota energie je tok energie dW pro daný objem prostředí dV. Při nahrazení obecné energie 

energií tepelnou dW=dQ můţeme psát tepelný výkon, coţ je vlastně teplo přenesené za 

jednotku času dt. 

 

Pro hustotu tepelného výkonu se uvaţuje průchod daného tepelného výkonu plochou 1 m
2
. 

 

dV

dW
w 

 
(J.m

-3
) (4.1) 

dt

dQ
P 

 
(W) (4.2) 
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Přenos energie (tepla) prostředím je realizován pomocí nosičů energie. Jsou to částice, které 

se v daném prostředí vyskytují, ale mají vyšší energii neţ částice v jejich blízkosti, nebo se do 

daného prostředí dostanou z okolí. Tím pádem i druh, rychlost a způsob pohybu částic jsou 

odlišné a závisí na typu prostředí. Můţe se jednat o elementární částice (elektrony, atomy) aţ 

po elektromagnetické vlny, které také přenášejí energii pomocí fotonů. 

Existují dva konkrétní způsoby přemísťování částic (nosičů energie) a závisí na koncentraci 

látkových částic v daném prostředí. 

 První způsob se uplatňuje zejména v prostředích s vysokou koncentrací částic (pevné 

nebo kapalné skupenství). Poté částice, které se pohybují proti gradientu hustoty energie, jsou 

v neustálém kontaktu s ostatními částicemi prostředí. Tato neustálá interakce mezi těmito 

částicemi se nazývá difůzí. Jedná se tedy o přirozený přenos tepla z míst s vyšší tepelnou 

koncentrací do míst s koncentrací niţší. Energie je odevzdávaná prostřednictvím neustálých 

sráţek mezi částicemi. 

Další variantou tohoto způsobu přenosu tepla nastává v proudících kapalinách, kde k přenosu 

energie pomocí difůze ještě přispívá přenos energie hmotností prostředí. Jedná se tedy o 

způsob přenosu difúzně-konvenční a závisí velmi na rychlosti proudění tekutiny. 

 Druhý, odlišný způsob přenosu energie, se uskutečňuje v prostředí s nízkým obsahem 

částic. Přemisťování nosičů energie probíhá zářením. To můţe mít například formu 

světla.[31] 

4.1.1 Obecná rovnice šíření tepla 

Pro sestavení obecné rovnice tepla vyjdeme z podmínek, ţe máme termodynamickou 

soustavu, neizolovanou (otevřenou), v které probíhají nestacionární děje a v jejím objemu je 

vnitřní zdroj energie. Toto se dá v praxi představit jako vytápění domu. 

Pro popis všech dějů v dané soustavě si zavedeme následující změny všech moţných energií. 

Změna vnitřní energie dU s objemovou hustotou du.[31] 

 

Změna kinetické energie soustavy. 

 

Změna polohové energie soustavy popisuje skupenské a podobné změny v termodynamické 

soustavě. Kde v rovnici je dwp hustota polohové energie a ei představuje hmotnost energie 

parciálních sloţek. 
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Poslední rovnice charakterizuje změnu zářivé energie soustavy. 

 

Součtem změn jednotlivých energií získáme celkovou změnu energie zkoumané 

termodynamické soustavy. 

 

Pokud by soustava neměla vnitřní zdroj energie, tak by se nacházela v rovnováze., coţ by v 

praxi při vytápění znamenalo, ţe vnitřní teplota by kopírovala teplotu venkovní. 

Podmínkou přenosu tepla je tedy existence vnitřního zdroje a následná interakce 

termodynamické soustavy s okolím, a to uţ formou způsobu přenosu energie, které jsou 

uvedené v oddílech 3.1 aţ 3.3. 

 

Definice vnitřního zdroje energie je podle definice hustoty energie v soustavě. 

 

Podle časové změny této hustoty energie získáme měrný výkon vnitřního zdroje. 

 

Pro udrţení rovnováhy mezi energií dodanou zdrojem a energií, která přestoupí do okolí, 

musíme definovat způsoby přenosu energie do okolí soustavy. Jsou jimi vedení, proudění a 

sálání tepla.[1],[31],[33] 

4.1.2 Rovnice vedení tepla 

Velikost hustoty toku energie lze vyjádřit pomocí rovnice. 

 

Kde výraz lvaD




2

1
 se nazývá také koeficientem difúzního přenosu energie, kde v je 

střední rychlost pohybu nosiče a l je střední dráha. 

Energii v tuhém prostředí, které má blízko termodynamické rovnováze, zastupuje pouze 

vnitřní energie, její hustota a teplota prostředí. Poté se změna této vnitřní energie dw a teploty 
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dT rovná tepelné kapacitě v jednotce objemu prostředí. Proto lze vyuţít analogie mezi 

dw=du.[31] 

 

Poté při aplikaci rovnic (4.20) a (4.21) do rovnice (4.12) získáme opět podle analogie hustotu 

tepelného toku vedením tepla.[31] 

 

Po další úpravě, kdy se bude měnit jen gradient teploty. 

 

Toto je jiţ hledaná rovnice pro hustotu tepelného toku a nazývá se také Fourierův zákon 

vedení tepla. Důleţitým parametrem je tzv. součinitel tepelné vodivosti λ (W.m
-1

.K
-1

), který 

vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo a lze ho vyjádřit z rovnice (4.28), která představuje 

tepelnou difúznost prostředí.[31] 

 

Výraz 
c


 je analogií pro výraz lv




2

1
uvedený v rovnici (4.12). 

Tepelný stav daného prostředí je dán teplotním polem, které popisuje mnoţinu všech 

okamţitých teplot. Teplotní pole je spojité a je popsáno jako funkce teploty v daném místě a 

čase. Toto pole je nestacionární.[32] 

 

Pro stacionární pole by platilo t=0, coţ představuje ustálený stav teplotního pole. Body se 

stejnou teplotou tvoří tzv. izotermické plochy. Jednotlivé body se stejnou teplotou jsou také 

propojeny křivkou tzv. izotermou.[32] 

Pro praktický výpočet vedení tepla, zejména u výpočtu tepelných ztrát stěnou se uţívá tvaru. 

 

Pro získání tepelného výkonu stačí poté rovnici násobit jednotkou plochy. 
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Pro případ, ţe stěna je z více materiálů, je rovnice ve tvaru. 

 

Kde je zadán součinitel tepelné vodivosti pro kaţdý materiál a stejně tak i jeho tloušťka. 

4.1.3 Rovnice proudění tepla 

Základem proudění tepla je také podmínka přenosu hmotnosti prostředí (pohyb tekutin). 

Tento pohyb je iniciován buď gradientem teploty nebo také vnějším působením (např. 

ventilátorem). Rozlišují se tedy dvě moţnosti:[31],[32] 

 Přirozená konvekce 

 Nucená konvekce 

V obou případech se přenos hmotnosti prostředí vyjadřuje pomoci vektoru hustoty toku 

hmotnosti 

 

Hustotu tepelného toku prouděním získáme vynásobením hustoty toku hmotnosti a 

přenášenou vnitřní energií uvaţovanou v jednotkové hmotnosti a získáme ji po dalších 

úpravách a dosazení z rovnice (4.22). 

 

Toto odvození koresponduje s 1. větou termodynamiky a vyjadřuje přenos tepla pouze 

prouděním. V reálném prostředí na přenosu tepla v prostředí se podílí i difůze (difúzní přenos 

tepla). Celkový přenos tepla je poté difúzně-konvekční. 

 

Přispívání jednotlivých tepelných toků v rovnici (4.24) je závislé na druhu, rychlosti, 

termodynamických a hydrodynamických podmínkách prostředí. Toto posouzení je v praxi 

velmi sloţité a náročné, proto se pro běţné potřeby pouţívá matematicko-experimentální 

model. Pro obtékání povrchu pevného prostředí s teplotou p  a proudící tekutinou s teplotou 

i  platí rovnice (4.25). 
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Tedy hustota tepelného toku prouděním je přímo dána teplotním rozdílem mezi povrchem a 

tekutinou. Velikost hustoty ovlivňuje součinitel přestupu tepla α (W.m
-2

.K
-1

). 

V případě přenosu tepla prouděním se vychází z rovnice (4.25), která představuje hustotu 

tepelného toku. Součinitel přestupu tepla v praxi většinou zahrnuje jak přenos prouděním, tak 

i vedením (to se často i zanedbává). Úpravou rovnice opět získáme vztah pro tepelný výkon 

prouděním.[1],[32] 

4.1.4 Rovnice sálání tepla 

Přenos tepla zářením se liší od kondukce a konvekce jiným mechanismem přenosu. Přenos 

energie, respektive tepla, zde je pomocí elektromagnetických vln v celém rozsahu vlnových 

délek. Elektromagnetické vlnění je vytvářeno kaţdým neprůzračným tělesem o teplotě větší 

neţ 0 K a zároveň okolní záření pohlcuje.[32] 

Záření také lze rozloţit na jednotlivé sloţky, kterým odpovídají jednotlivé vlnové délky a 

získat tak vyzařované spektrum.  

Energie záření má poté podle Plancka hodnotu přímo úměrnou kmitočtu daného záření. 

 

Přenos tepla sáláním se řídí několika zákony. Zákon Stefan-Boltzmannův vyjadřuje vlastní 

intenzitu záření absolutně černého tělesa. 

 

V praxi se pouţití tohoto zákona uvaţuje u šedých těles a vyhodnocování přenosu tepla 

sáláním mezi šedým tělesem (zářič, infrapanel) a vytápěným prostorem. Poté má zákon tvar a 

udává výslednou intenzitu záření. Hodnoty emisivity pro různé materiály se určuje většinou 

podle literatury.[31] 

 

4.2 Výhody a přínosy systémů akumulace tepla 

Systém akumulace je vţdy navrţen pro práci v opakovaných časových úsecích, aby bylo 

dosaţeno poţadovaného uţitku.[26] 

 Zvyšuje výrobní kapacitu zdroje tepla. To v případech, kdy je nerovnoměrnost mezi 

výrobou tepla a jeho spotřebou např. u solárních soustav nebo tepelných čerpadel 

vzduch/voda. Dalším případem je také nedostatečný výkon zdroje, který nestačí krýt 

nárazovou potřebu tepla a musel by být zbytečně předimenzován. 

 Umoţňuje provoz energetických zdrojů s větší účinností 

SP  )( 21   (W) (4.26) 
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 Umoţnuje vyuţití energie v době menší spotřeby neţ je výroba. Akumulační systémy 

umoţňují vyuţití přebytečné energie vyrobené zejména v nočních hodinách nebo 

v době menší spotřeby pro nabíjení akumulačního zásobníku a vyuţití v době 

nedostatku energie. 

 Zvyšuje stabilitu systému. Kaţdý systém akumulace zvyšuje spolehlivost a stabilitu 

daného systému, protoţe vytváří rezervu energie. 

 Vyuţití ATE pro další funkce. To je moţné zejména při vyuţití akumulačních 

zásobníku na vodu, například pro poţární ochranu, apod.  

4.3 Kritéria hodnocení systému akumulace 

Návrh a hodnocení systémů ATE je vţdy závislé na mnoha proměnných, neboli hodnoticích 

kritériích. 

4.3.1 Technická kritéria pro návrh ATE 

Stanovení nezávislých kritérií pro skladovací systémy akumulace je velmi obtíţné, ale obecně 

jsou ovlivněny výslednou ekonomičností zvoleného systému. Posuzovaná kritéria se dají 

shrnout následovně:[26] 

 Skladovací kapacita a velikost. Toto je určující parametr kaţdého akumulačního 

systému, kdy kapacita pro uskladnění energie určuje i velikost skladovacího systému. 

Kapacita musí být zvolena vhodně, protoţe v případě předimenzování nebo 

poddimenzování by nedošlo k poţadované účinnosti systému. 

 Ţivotnost. Musí být dostatečná k vzhledem k délce chodu celého energetického 

systému a pokud moţno co nejdelší. 

 Pouţitý materiál. Jak na provedení skladovacího systému, tak zejména na médium, do 

kterého se energie akumuluje. 

 Účinnost. Schopnost systému akumulovat a před energii dále by měla být s co 

nejmenšími ztrátami energie, tedy s co největší účinností. 

 Obchodní ţivotaschopnost.  

 Bezpečnost. Provoz systému akumulace musí být bezpečný a na údrţbu co nejméně 

náročný. 

 Instalace. Způsob montáţe a instalace by měl být co nejméně náročný, a to z důvodu 

případné obnovy, výměny nebo rozšíření systému akumulace. 

Před návrhem systému ATE je nutné všechny tyto parametry dobře znát a mít je k dispozici. 

4.3.2 Ekonomická kritéria ATE 

Volba kaţdého akumulačního systému musí mít ekonomické odůvodnění se zaměřením na co 

nejniţší investiční a provozní náklady daného systému a měli by být menší, neţ investice a 

provozní náklady zdroje energie, který by dokázal zajistit stejný provoz. Klíčovým 

ukazatelem při vyhodnocení akumulačního systému je například:[26] 

 Cena. Náklady na pořízení akumulačního systému musí být co nejmenší a úměrné 

vzhledem k ţivotnosti a účinnosti systému akumulace 

 Hodinová vyuţitelnost během dne 

 Spotřeba elektrické energie systému vůči kterému je akumulační zařízení porovnáváno 

 Velikost skladovacího zařízení a forma regulace 

Proto potřebujeme vědět následující ekonomické ukazatele: 
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 Velikost potřebné energie pro nabíjení a její cena 

 Cena skladovacího zařízení 

 Dostupnost nabídek 

Cílem je určit minimálně jednoduchou dobu návratnosti zvoleného systému vůči jinému 

řešení, nebo zjistit porovnání ceny investice do akumulačního systému s dosaţenými 

úsporami energie. Prostá doba návratnosti je podle následující rovnice: 

Kde: 

Ni jsou celkové investiční náklady (Kč), 

CF je roční tok peněz (Kč). 

 

Pokud rovnici rozšíříme o parametr „diskont“ můţeme určit diskontovanou dobu návratnosti, 

která je uţ mnohem reálnější nástroj. [71] 

 

Kde: 

r je diskont, coţ je vlastně cena ušlého nákladu neboli, jak by peníze mohly být jinde 

investovány (%), 

Tţ je rok, ke kterému se diskontované peněţní toky kalkulují (-). 

 

Další parametry, které mohou významně ovlivnit určení doby návratnosti, jsou např. měnící 

se ceny energií a tím i případné výnosy.[71] 

4.3.3 Environmentální kritéria ATE 

Návrh systému ATE by měl být prováděn s důrazem na pouţití materiálu a volbu provozních 

vlastností, které jsou ohleduplné vůči ţivotnímu prostředí, coţ je dnes velmi diskutované 

téma. Je snahou najít souznění mezi pouţitím technologií bez negativního dopadu na ţivotní 

prostředí a udrţením poţadovaných technických a ekonomických kritérií.[26] 

4.4 Akumulace citelného tepla 

U systému ATE pracujících s citelným teplem je energie uchovávána pomocí změny 

teploty skladovacího média a to nejčastěji vody.[26] 

Akumulovaná energie je úměrná rozdílu počáteční a konečné teploty ve skladovacím 

systému, hmotnosti média a jeho tepelné kapacitě, jak uvádí rovnice (4.32). 

 

Kde: 

m je hmotnost média (kg), 

c je měrná tepelná kapacita média pro akumulaci (J.kg
-1

.K
-1

), 

ΔT je teplotní rozdíl (°C,K), 

CF

N
T i
S   (rok) (4.30) 

žTi
DS r
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N
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V  je mnoţství (objem) akumulačního média(m
3
), 

ρ je hustota média pro akumulaci tepla (kg.m
-3

) 

 

Měrná tepelná kapacita média můţe být uváděna také v jednotkách Wh. kg
-1

.K
-1

 a poté by 

také v rovnici (4.32) měla akumulovaná energie jednotku Wh. Rovnice (4.32) je základní a 

zároveň velmi důleţitý vztah v oblasti akumulace tepelné energie. Tento vztah budeme dále 

pouţívat a mírně upravovat pro výpočty a dimenzování akumulačních nádrţí. 

4.4.1 Stratifikace a návrh nádrţí ATE 

Důleţitým parametrem při návrhu akumulačních nádrţí je tzv. stratifikace, neboli teplotní 

rozvrstvení v nádrţi. Tak aby vrstvy média s různou teplotou byly rozvrstveny v nádrţi a 

nedocházelo k jejich promíchání. Správně zvolená kapacita nádrţe minimalizuje mrtvé 

prostory, jak je vidět na obr. 4.2. Přívodní a výstupní potrubí musí být umístěné ve spodní a 

horní části nádrţe, čímţ je zajištěno poţadované rozloţení teplot.[19] 

 
Obr. 4.2 Rozvrstvení teploty v nádržích [26] 

 

Jako nejvhodnější typ nádrţe se jeví vysoké skladovací nádrţe na vodu, které umoţňují a 

zlepšují teplotní rozloţení a nedochází k promíchávání vody s různou teplotou. Teplotní rozdíl 

v nádrţích by měl být dostatečně velký aspoň 5-10°C a rychlost proudění topné vody by měla 

být co nejmenší. Dostatečná izolace nádrţe je samozřejmostí. [26] 

4.4.2 Dimenzování velikosti a provozu akumulační nádrţe 

Pro správný návrh velikosti akumulačního zásobníku a zejména doby jeho nabíjení nebo 

vybíjení při známé velikosti topného výkonu zdroje, potřebujeme znát několik následujících 

parametrů. Tyto parametry můţeme buď určit výpočtem a poté vhodně zvolit technické 

provedení. Předpokládaný tvar nádrţe je válcový a následující rovnice jsou tomu uzpůsobeny. 

V rovnících se uvaţuje, ţe hustota vody je 1000 kg/m
3
 (poté tedy 1dm

3
=1kg). Objemový 

průtok vody do nebo z akumulačního zásobníku se určí podle rovnice [34]: 

Kde: 

Q je výkon zdroje tepla, např. tepelného čerpadla (W), 

c je měrná tepelná kapacita vody (Wh.kg
-1

.°C
-1

), 

ΔT je teplotní rozdíl (°C). 

3600


Tc

Q
q  (dm

3
.s

-1
) (4.33) 
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Průřez připojovacího potrubí topné vody: 

Kde: 

Dp je průměr připojovacího potrubí (dm). 

 

Rychlost proudění vody v potrubí topné vody se určí podle: 

 

Průřez akumulačního zásobníku se vypočte: 

Kde: 

DAZ je průměr akumulačního zásobníku (dm). 

 

Rychlost proudění vody v akumulačním zásobníku se poté určí podle jeho průřezu: 

 

Rychlost průtoku vody v akumulačním zásobníku podle rovnice (4.37) je obecně velmi malé 

hodnoty a dá se povaţovat za nulový. Rozměrové dispozice klasicky pouţívané akumulační 

válcové nádrţe ukazuje obr. 4.3 [34]. 

 

 
Obr. 4.3 Dispozice válcové akumulační nádrže. 

 

Vyuţitelný objem akumulačního zásobníku se dá určit podle výšky a průřezu. 
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Kde: 

H je výška akumulačního zásobníku (dm). 

 

Podle poţadovaného ohřevu vody o určitou teplotu získáme potřebnou energii [34]: 

 

Poté jiţ známe veškeré potřebné parametry pro určení doby nabíjení akumulačního zásobníku, 

respektive čas nabíjení ve vztahu k výkonovým moţnostem zdroje tepla. 

 

Kde v rovnicích (4.38) a (4.40): 

QD je poţadovaná (potřebná) energie pro přípravu teplé vody (Wh), 

Q je výkon zdroje tepla, např. tepelného čerpadla (W), 

VAZ je vyuţitelný objem akumulačního zásobníku (l), 

4.4.3 Nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku 

Proces nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku je v principu stejný, pouze probíhá 

v opačném gardu. Přiváděná topná voda ze zdroje má vyšší teplotu neţ teplota v zásobníku 

(pokud by tomu bylo naopak, tak by docházelo k chlazení akumulačního zásobníku) a vytváří 

se mezi nimi tzv. mezní hladina. Teplotní čidlo (teploměr vybíjecí) umístěné v akumulačním 

zásobníku při poţadované nastavené teplotě poskytne údaj regulaci, aby zastavila ohřev 

neboli nabíjení akumulačního zásobníku. Proces vybíjení probíhá obdobně s tím rozdílem, ţe 

pokud je dosaţeno mezní teploty, dá druhý teploměr (umístěn ve spodní části zásobníku) 

pokyn regulaci pro opětovné nabíjení [34],[64]. 

2SHVAZ   (dm
3
) (4.38) 

TcVQ AZD   (Wh) (4.39) 

Q

Q
T D
nab   (h) (4.40) 
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5. Vybrané varianty vytápění pro hodnocení MCA 

Pro porovnání pomocí MCA jsou zvoleny varianty vytápění dnes běţně pouţívané a 

dostupné. Jedná se o 6 variant vytápění a to pomocí tepelných čerpadel, kotlů na zemní plyn 

nebo biomasu s podporou solárních kolektorů aţ po elektrické vytápění. Vybrané varianty 

jsou následující: 

1. Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

2. Tepelné čerpadlo země/voda 

3. Automatický kotel ve spolupráci se solární soustavou 

4. Kotel na zemní plyn 

5. Elektrické přímotopné panely 

6. Elektrické sálavé panely 

Jako vstupní data pro dimenzování všech variant je vyuţit objekt, který je popsán v kapitole 3 

a data uvedená v tab. 3.7. 

5.1 Varianta 1 - tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Při pouţití tepelného čerpadla vzduch/voda je jeho největší výhodou většího výkonu 

nad bodem mrazu, jak zobrazuje výkonový diagram na obr. 5.1. Tepelné čerpadla 

vzduch/voda mají uváděn jmenovitý tepelný výkon kW při zkušebních podmínkách A2/W35 

(teplota venkovního vzduchu/teplota výstupní vody) podle normy [44]. Správně dimenzované 

tepelné čerpadlo vzduch/voda v bivalentním zapojení by mělo pokrýt 60-75 % tepelných ztrát 

objektu [5],[6]. Vztah je pro názornost uveden v rovnici (5.1). Hlavní nevýhodu tepelného 

čerpadla vzduch/voda ukazuje obr. 5.1, kde je vykreslena výkonová charakteristika, která se 

výrazně mění s teplotou okolního vzduchu a to přesně opačně neţ potřebujeme [72].  

  
Obr. 5.1 Příklad výkonové křivky tepelného čerpadla vzduch/voda při výstupní teplotě 35°C [51] 
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5.1.1 Monovalentní/Bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda lze fakticky provozovat i v monovalentním provozu, tzn., ţe 

při správné volbě výkonu a vhodné velikosti akumulační nádrţe, by teoreticky, nebyl nutný 

bivalentní zdroj. Přesto pro zvýšení spolehlivosti je vhodné doplnit systém aspoň o elektrický 

ohřev, který by byl schopen zastoupit tepelné čerpadlo při nejvyšších mrazech pod teplotou 

venkovního vzduchu -15°C [5],[6]. 

 

Kde: 

Qn  je výkon tepelného čerpadla při podmínkách dle normy ČSN EN 14 511-2 (kW), 

5.1.2 Volba akumulačního zásobníku, překlenutí vysokého tarifu 

Důvody akumulace jsou zejména omezení spínání kompresoru u tepelných čerpadel bez 

moţnosti regulace výkonu a tím umoţnění jeho kontinuálního chodu. U tepelných čerpadel 

s plynulou regulací výkonu pomocí frekvenčního měniče jiţ nemusí být aplikace akumulace 

nutná [69]. To zaručuje delší ţivotnost, a také pruţnější regulaci otopné soustavy, coţ by mělo 

přinést sníţení provozních nákladů. Dalším důvodem je vyuţití akumulace pro překlenutí 

doby blokování nízkého tarifu. Pro výběr vhodného zásobníku do topného okruhu tepelného 

čerpadla by se mělo vycházet z minimální podmínky 20-25 l na 1 kW tepla [6]. 

 

Kde: 

VAZ objem akumulačního zásobníku pro topnou vodu (l), 

Q jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadla (kW), 

VA hodnota potřebného objemu na 1kW výkonu. (20-25 l). 

5.1.3 Funkční zapojení tepelného čerpadla vzduch/voda 

Následující obr. 5.2 zobrazuje funkční zapojení vytápění pomocí tepelného čerpadla 

vzduch/voda, vč. zásobníku na teplou vodu. Je vidět napojení na podlahové vytápění 

v objektu tak, aby byla zvýšena efektivnost provozu tepelného čerpadla a také dosaţeno 

příznivého rozloţení teploty v místnosti. Lze také vyuţít i velkých deskových otopných těles, 

pokud to moţnosti dovolují. Toto se zejména vyuţívá při rekonstrukcích, kde jsou otopná 

tělesa původně dimenzována na teplotní spád 90/70 a lze je proto vyuţít v kombinaci 

s tepelným čerpadlem. Tedy dosáhnout co nejmenšího rozdílu venkovní teploty vzduchu a 

teploty topné vody. 

Cn QQQ  )75,06,0(
 (kW) (5.1) 

AAZ VQV   (l) (5.2) 
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Obr. 5.2 Blokové schéma systému tepelného čerpadla vzduch/voda [25] 

5.2 Varianta 2 - tepelné čerpadlo země/voda 

Jedná se o typ tepelného čerpadla země/voda, který je univerzálním typem pro 

teplovodní vytápění. Velká výhoda tohoto druhu tepelného čerpadla, kde je nejčastěji zdrojem 

tepla zemní kolektor nebo geotermální vrt, je jeho stabilita v průběhu topné sezóny, protoţe 

při správném dimenzování primárního zdroje je dosaţeno stabilního topného výkonu, resp. 

topného faktoru. Díky tomu je lze dimenzovat pro monovalentní způsob vytápění, a také pro 

celoroční přípravu teplé vody. Stabilita provozu je zatíţena prvotní nutností větší investice do 

zemních prací, která je především u geotermálních vrtů vysoká [25]. Díky nezávislosti 

topného faktoru na klimatických podmínkách lze tento systém vyuţít prakticky kdekoliv, i 

v horských oblastech, kde je venkovní teplota dlouhodobě velmi nízká [5]. 

 
Obr. 5.3 Vzorové hydraulické schéma tepelného čerpadla země/voda [25] 
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5.2.1 Návrh primárního okruhu 

Pro návrh primárního okruhu (zemního plošného kolektoru) pro tepelná čerpadla, typu 

země/voda, se vyjde z měrných výkonů, které jsme schopni získat z půdy v podobě 

nízkopotenciální energie. Hodnoty měrných výkonů zobrazuje tab. 5.1 [5],[6]. 

 

Tab. 5.1 Hodnoty měrného výkonu. 

Druh půdy Měrný výkon z půdy qE [W/m2] 

Suchá písčitá 10-15 

Vlhká písčitá 15-20 

Suchá jílovitá 20-25 

Vlhká jílovitá 25-30 

Vedoucí spodní vodu 30-40 

 

Podle těchto hodnot a tzv. chladícího výkonu, se určí potřebná plocha zemního kolektoru. 

Chladící výkon QK je rozdíl mezi tepelným výkonem a elektrickým příkonem tepelného 

čerpadla. 

 

Potřebná plocha SK pro zemní kolektor se následně určí podle: 

 

Počet primárních okruhů no o délce 100 m se určí podle potřebné plochy pro zemní kolektor: 

 

Hodnota k se určí podle typu pouţité trubky v primárním okruhu tak, aby byly dodrţeny 

minimální odstupy, počet trubek a odebírán konstantní výkon. Tabulka s hodnotami 

parametru k je uvedena v příloze 7.[5],[6] 

5.3 Varianta 3 - automatické kotle, solární kolektory a akumulace 

Klasické kotle na uhlí jsou provedením velmi jednoduché, ale prohoříváním paliva bez 

moţnosti regulace je dosaţeno velmi nízké účinnosti. Oproti tomu zplyňovací kotle na dřevo 

jiţ dosahují vynikajících účinností přes 90 % s moţností regulace, ale přikládání paliva jiţ 

postrádá komfort. Kotle s automatickým přikládáním paliva ze zásobníku a moţností 

jednoduché regulace provozu dosahují velmi vysokých účinností v rozmezí 80-90 %. Komfort 

je také velmi vysoký, protoţe doplňování paliva je potřebné jen jednou za několik dní, podle 

aktuální tepelné potřeby budovy. 
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5.3.1 Návrh soustavy kotle, solárních kolektorů a akumulace 

Pokrytí potřeby TV solární soustavou f se předpokládá za rok 60 % [19]. Celkové roční 

pokrytí potřeby TV solárním systémem je poté podle rovnice: 

 

Kde: 

f solární pokrytí potřeby teplé vody (rodinné domy 60%, bytové domy 40-50 %).[19] 

 

Solární systém pro přípravu TV se dimenzuje podle duben září. Nutno je také uvaţovat, ţe 

solární zisky v zimním období během měsíců prosinec aţ únor budou mnohem menší a navíc 

nárazové. To znamená, ţe solární soustava můţe pracovat jen za příznivého počasí a to je 

během zimy jen třeba jeden nebo dva dny v měsíci. K tomu je nutno případně uvaţovat 

údrţbu solární soustavy, aby byla schopna chodu (sníh, námraza, apod.) a také sklon solárního 

systému, místní klimatické podmínky a jeho orientaci. Celková roční potřeba tepla pro 

vytápění a přípravu TV ve spolupráci se solární soustavou je poté podle rovnice: 

 

Volba akumulační nádrţe bude provedena při dodrţení následujících podmínek [19]: 

 1.podmínka: 40-50 l akumulační nádrţe na 1m
2
 solárního kolektoru 

 2.podmínka: objem akumulační nádrţe bude 1,5 aţ 2 násobek poţadované denní 

potřeby TV 

 

 
Obr. 5.4 Příklad solárních zisků v jednotlivých měsících. [22] 

 

Jednotlivé potenciální zisky v jednotlivých měsících celého roku jsou uvedeny na obr. 5.4. 

Zimní měsíce prosinec, leden a únor se vyznačují daleko menšími zisky, které navíc mohou 

být získány jen během několika hezkých dnů a většinu měsíce je systém mimo provoz. 

Energetické zisky v jednolitvých měsících
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5.4 Varianta 4 - Kotel na zemní plyn 

Nejmodernější způsob zhodnocení zemního plynu je vyuţití kondenzačních kotlů, které 

navíc vyuţívají tzv. latentního tepla, které je uvolněno z vodních par obsaţených ve 

spalinách. Teoreticky lze proto získat aţ 11% další tepelné energie navíc při ideálních 

podmínkách. Výhodou pouţití plynu pro vytápění je jeho dostupnost, protoţe plynofikace 

v ČR je velmi velká. Nevýhodou naopak jsou vyšší provozní náklady i při vysoké účinnosti 

spalování a vyuţití latentního tepla. Vliv také má nepředvídatelná cena zemního plynu jako 

neobnovitelného zdroje energie.[18] 

5.4.1 Nízkoteplotní kondenzační kotel 

Účinnost spalovacího procesu lze obecně popsat rovnicí: 

 

Kde: 

qa komínová ztráta (-), 

qs tepelná ztráta sáláním (-). 

 

Z rovnice (5.8) je patrné, ţe klesají-li ztráty, tak roste účinnost spalování. To nastává právě při 

provozu kotle při niţších teplotách topné vody, protoţe klesá tepelná ztráta sáláním povrchem 

kotle a roste také podíl vyuţití latentního tepla. Pro celoroční hodnocení provozu 

kondenzačního kotle se vyuţívá tzv. normovaný stupeň vyuţití: 

Kde: 

ηNi je stupeň vyuţití při dílčím zatíţení (-). 

 

Normovaný stupeň vyuţití roste s klesajícím zatíţením, jak ukazuje obr. 5.5. Tedy vyuţití 

latentního tepla ve spalinách je největší při malém zatíţení kondenzačního kotle a naopak. 

sak qq 1
 (-) (5.8) 
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Obr. 5.5 Stupeň využití v závislosti na zatížení kondenzačního kotle [19] 

 

Kondenzační kotel je vhodné navrhnout s výkonovou rezervou a to z důvodu, ţe při niţším 

zatíţení kotle je jeho stupeň vyuţití nejvyšší. Rezervu je vhodné v rozsahu 25-60 % tepelné 

ztráty objektu [18]. 

 

Kde: 

Qc je tepelná ztráta objektu (W). 

 

Další výhodou je modulace výkonu v rozsahu přibliţně 30-100 %. Kondenzační kotel 

zajišťuje zároveň vytápění i ohřev teplé vody. Regulace je dnes nejčastěji provedena 

ekvitermní regulací. 

5.4.2 Rozvod a regulace tepla 

Pro maximální vyuţití výhod kondenzačních kotlů na plyn je jako rozvodná soustava zvoleno 

podlahové teplovodní vytápění. Tím je zajištěn provoz na niţším teplotním spádu a tím 

pádem i niţší teplota spalin, coţ umoţňuje vyšší podíl energie získané kondenzací (tzv. 

latentního tepla). Vzorové schéma rozvodu vytápěcího systému je uvedeno na obr. 5.6. 

Regulace systému lze vyuţít obdobnou jako u tepelných čerpadel, tedy ve vztahu k venkovní 

teplotě (ekvitermní regulace). [18] 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0% 20% 40% 60% 80% 100%

St
u

p
e

ň
 v

yu
ži

tí
 k

o
tl

e
(%

) 

Vytížení kondenzačního kotle (%) 

CQP  )6,125,1(
 

(kW) (5.10) 



Energetické problémy vytápění  Ing. Jan Šrámek 

34 

 

 
Obr. 5.6 Vzorové schéma pro Variantu 3 a 4.[29]¨ 

5.5 Varianta 5 - Elektrické vytápění přímotopné 

Typů elektrického vytápění je celá řada od jednoduchých elektrických přímotopů, aţ po 

podlahové vytápění elektrickými topnými kabely. Ekonomicky nezanedbatelná varianta je 

také akumulační elektrické vytápění, které můţe být i v kombinaci s podlahovým vytápěním. 

Všechny tyto systémy mají velkou účinnost přeměny elektrické energie v teplo. Provozní 

náklady jsou zatíţené aktuální, nyní vysokou, ale těţko předvídatelnou cenou elektrické 

energie. Nejvhodnější variantou pro dosaţení co nejniţších provozních nákladů je podlahové 

vytápění za pomocí topných kabelů nebo rohoţí. Při pouţití podlahového vytápění je 

dosaţeno tepelné pohody jiţ při niţší teplotě místnosti, coţ znamená niţší tepelné ztráty a 

s tím samozřejmě úsporu tepla. Sníţení teploty v místnosti o 1 °C znamená úsporu 3-4 % 

tepla pro vytápění. Další ekonomicky výhodnou variantou elektrického vytápění jsou sálavé 

panely.[1]  

5.5.1 Elektrické podlahové vytápění přímotopné 

Tento způsob můţe být proveden ve variantě přímotopné, kdy systém reaguje na okamţitou 

potřebu tepla, nebo způsobem akumulačním, kdy je energie nabíjena do akumulačního 

média, a to zejména v noci. Druhou moţností je vyuţití teplovodního podlahového vytápění, 

kde ovšem topnou vodu opět ohřívá elektrický teplovodní kotel. 

5.5.2 Způsob regulace 

U podlahového vytápění není, na rozdíl jako u ostatních elektrických topení, taková moţnost 

pruţné regulace. Je to dáno setrvačností podlahy v závislosti na její tloušťce. Čím je tloušťka 

menší, je regulace plynulejší a naopak akumulace tepla v podlaze menší a naopak.[1],[8] 

5.5.3 Dimenzování přímotopného vytápění 

Potřebný výkon přímotopného vytápění se dá stanovit podle rovnice: 
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Kde koeficient K popisuje průběh vytápění a jeho hodnota se volí v rozmezí 1,0 aţ 1,4. Kde 

spodní hranice je pro nepřerušované vytápění. Hodnota 1,4 pro občasné pouţívání. V praxi se 

volí navýšení výkonu o 20% (K=1,2). Tím je zaručená dostatečná dynamika vytápění.[1] 

5.6 Varianta 6 - Elektrické sálavé vytápění 

Tento způsob vytápění vyuţívá princip šíření tepla zejména sáláním (zářením), kdy jsou 

ohřívány okolní předměty a v menší míře i vzduch. Zdrojem sálání jsou infračervené zářiče ve 

formě panelů nebo folií, které se umisťují na stěny nebo strop. Rozloţení teploty v místnosti 

je rovnoměrné a rozdíl činí 1 aţ 2 °C mezi podlahou a stropem. Díky tomu, ţe jsou ohřívány 

zejména okolní předměty, lze dosáhnout tepelnou pohodu jiţ při 18 °C a instalovaný výkon 

zářičů můţe být niţší, stejně tak provozní náklady.[1],[8] 

5.6.1 Dimenzování sálavého vytápění 

Elektrické sálavé vytápění se vyuţívá v provedení nástěnném nebo stropním. U sálavých 

panelů je nutno brát v potaz, ţe výkon, který lze vyuţít je vyzařován pouze přední stranou 

panelu. Sálavé panely pracují s poměrně vysokou teplotou povrchu, takţe část sloţky 

tepelného toku je vyzářena i zadní, izolovanou stranou. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 

10 aţ 15%, ale podle typu umístění panelu (zejména u nástěnných) se dá tato část energie 

vyuţít v podobě konvekční sloţky. Návrh výkonu pro sálavé vytápění je obdobný jako u 

přímotopného vytápění, jak i popisuje rovnice (5.12).[54] 

 

 

Zjednodušeným výpočtem se dá poţadovaný výkon určit obdobně jako u přímotopného 

vytápění: 

 

Pro stanovení potřebného počtu sálavých jednotek vyjdeme z rovnice (5.15): 

 

Počet panelů by se měl volit vţdy větší a mělo by být dodrţeno, ţe počet panelů by měl být 

větší nebo roven počtu vytápěných místností. S tím, ţe vţdy je vhodné systém navrhnout 

s výkonovou rezervou, opět pro dosaţení lepší dynamiky vytápění. [52] 
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6. Posuzované varianty vytápění pomocí multikriteriální 

analýzy (MCA) 

V kapitole 5 jsou popsány varianty vytápění, které jsou zvoleny pro vzájemné 

posouzení pomocí multikriteriální analýzy (dále jen MCA).  

6.1 Základní pojmy multikriteriální analýzy 

6.1.1 Obecný postup hodnocení multikriteriální analýzou 

Pro rozhodování pomocí MCA je nutno znát zejména následující a to: 

 O čem se má rozhodnout, 

 čeho chceme, aby bylo dosaţeno, 

 jaká hlediska my chceme, aby byla respektována, 

 v jakém časovém úseku bude výsledek působit. 

 

Obecný postup sestává z šesti kroků: 

1. vytvoření mnoţiny kritérií 

2. stanovení vah kritérií 

3. stanovení vzorových hodnot vah kritérií 

4. dílčí hodnocení výsledků 

5. analýza rizik případné realizace variant 

6. určení pořadí a nejlepší varianty 

 

Vše je zaloţeno na předpokladu existence min. dvou variant (řešení), která jsou navzájem 

hodnocena.[1] 

6.1.2 Váhy kritérií a jejich získávání 

Váha kritérií je parametr velmi důleţitý a je nutno k jeho určování přistupovat co nejvíce 

obezřetně. Důvodem je to, ţe se jedná o informaci, která je více nebo méně zatíţena 

subjektivním názorem. Většina metod MCA potřebuje informaci o důleţitosti (váze) kritérií, 

kterou lze vyjádřit pomocí vektoru vah kritérií: 

 

V praxi existuje několik různých metod, jak určit váhu jednotlivých kritérií: 

1. Návrh kritérií i vah provádí pouze jeden odborník, vč. rozhodování o výsledku 

2. Určení vah kritérií provádí skupina odborníků, a to např. diskuzí a přiřazení důleţitosti 

3. Rozeslání dotazníku skupině odborníků 

 

Výhodou u moţností 2 a 3 je částečné odstranění subjektivního názoru a dosaţení větší míry 

objektivity. 
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6.1.3 Metoda TOPSIS 

Tato metoda TOPSIS (z anglického Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution) vyuţívá principu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, která je ovšem 

v drtivé většině případu pouze fikcí. Vybranou variantou při hodnocení je poté ta, která 

dosahuje nejlepších hodnot. Tedy nejvíce se blíţí ideální variantě. Vstupní údaje představují 

kriteriální hodnoty a váhy jednotlivých kritérií. Podle rovnice (6.2) se sestaví normalizovaná 

kriteriální matice R=(rij).[1] 

Kde: 

i= 1,2,…,p 

j= 1,2,…,k 

 

Poté vypočteme váţenou kriteriální matici W tak, ţe kaţdý j-tý sloupec normalizované 

kriteriální matice R násobíme odpovídající váhou. Následně určíme ideální variantu H a 

bazální variantu D vzhledem k hodnotám v matici R. Coţ nám umoţní výpočet vzdálenosti 

variant od ideální a bazální (nejméně vhodné) varianty.[1] 

 

Poté jiţ získáme relativního ukazatele vzdálenosti variant ci od bazální varianty.[1] 

 

Pro hodnoty ci platí: 

Varianty se poté seřadí podle klesajících hodnot ukazatele ci, čímţ získáme úplné uspořádání 

všech variant.[1] 

6.1.4 Metoda CDA 

Metoda CDA (Concordance Discordance Analysis) neboli analýza shody a neshody je velmi 

často vyuţívána. Vyuţívá porovnání variant po dvojících. Měří stupeň, který potvrzuje nebo 

vyvrací vzájemný poměr mezi variantami. Rozdíly ve váhách faktorů a hodnocení kritérií 

pomocí shody a neshody analyzovány odděleně. Index shody varianty a1 s variantou a2 je 

popsán v rovnici (6.8) a to jako podíl součtu vah těch kritérií, pro která je hodnocení a1 větší 

nebo rovno hodnocení a2, a součtu vah kritérií:[1] 
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Index neshody varianty a1 s variantou a2 je definován podle rovnice: 

Kde: 

m=j při D1=max 

 

Celkový index shody varianty a1 je součet všech indexů shody varianty a1 vzhledem ke všem 

ostatním: 

 

Podobně získáme i celkový index neshody podle rovnice: 

 

Poté jiţ následuje jen seřazení jednotlivých variant podle max. indexu shody [1]: 

 

6.1.5 Software MCA 8 

Program MCA8 je určen pro podporu vícekriteriálního rozhodování. Usnadňuje řešení 

rozsáhlejších vícekriteriálních úloh, tedy úloh charakteristických velkým počtem 

hodnocených variant (moţných alternativ řešení) a velkým počtem hodnotících kritérií. Pro 

řešení takovýchto úloh nabízí MCA8 celkem šest různých matematických metod MCA 

(multikriteriální analýzy), a sice: 

 Metoda váţeného součtu - WSA (Weighted Sum Approach) 

 Metoda ideálních bodů - IPA (Ideal Points Analysis) 

 Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

 Metoda shody a neshody - CDA (Concordance Discordance Analysis) 

 Metoda AGREPREF (Aggregation Preferences) 

 Metoda PROMETHEE (Preference Ranking Organistion Method for Enrichment 

Evaluations) 

 

Výsledkem aplikace zmíněných metod na konkrétní rozhodovací úlohu je pořadí 

hodnocených variant, uspořádaných od nejlepší varianty po variantu nejhorší. 

Vstupní data pro výpočet zmíněnými metodami MCA: 
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 Kritéria - Na jejich základě se vyhodnocují varianty. Poţaduje se zadání výstiţných 

názvů těchto kritérií (pro přehlednost v programu MCA8), dále jejich váhy, nebo-li 

důleţitosti (kaţdému kritériu se přidělí váha ve formě desetinného čísla, tak aby součet 

vah všech kritérií byl roven „1“), dále rozlišení, jedná-li se o tzv. maximalizační či 

minimalizační kritérium a v případě řešení metodami AGREPREF a PROMETHEE se 

ještě poţaduje zadání specifických parametrů 

 Varianty – Moţné alternativy řešení, u nichţ se rozhoduje o jejich pořadí (od nejlepší 

varianty po nejhorší). Poţaduje se zadání výstiţných názvů těchto variant (pro 

přehlednost v programu MCA8) a dále hodnoty všech zvolených kritérií pro jednotlivé 

varianty (tzv. kriteriální hodnoty variant). 

 

Program MCA8 obsahuje grafickou nadstavbu, pomocí které lze provádět tzv. citlivostní 

analýzu. Ta je nástrojem, kterým lze zjišťovat, jaký dopad bude mít změna vstupních 

parametrů rozhodovací úlohy (v případě MCA8 změna vah kritérií) na její výsledky (v 

případě MCA8 na výsledné pořadí hodnocených variant). Tím si je moţné vytvořit 

dostatečnou představu o moţném chování řešení úlohy v důsledku změn vstupů. Závěrem je 

třeba upozornit, ţe obecně ţádná metoda MCA nenahrazuje v procesu rozhodování člověka – 

rozhodovatele, ale spíše posouvá jeho působení na kvalitativně vyšší úroveň. 

Kapitola 6.1.5 obsahuje doslova převzaté pasáţe z manuálu k software MCA 8 [21]. 

6.2 Vybrané varianty vytápěcích systémů 

Všechny vybrané varianty jsou dnes běţně na trhu dostupné a uţívané. Varianty shrnuje 

tab. 6.1 [73],[79],[81]. 

 

Tab. 6.1 Přehled porovnávaných typů vytápění. 

č.v. Varianta vytápění Primární zdroj energie Příprava TV 

1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda Nízkopotenciální z primárního zdroje 

2 Tepelné čerpadlo země/voda Nízkopotenciální z primárního zdroje 

3 Automatický kotel+solární panely Biomasa+slunce 
z primárního zdroje+ 

el. energie 

4 Vytápění zemním plynem Zemní plyn z primárního zdroje 

5 Elektrické přímotopné vytápění Elektrická energie z primárního zdroje 

6 Elektrické sálavé vytápění Elektrická energie z primárního zdroje 

 

6.3 Kritéria pro posouzení variant 

Pro moţné zhodnocení a posouzení všech vybraných způsobů vytápění, které jsou 

uvedeny v tab. 6.1, jsou navrţena následující hodnotící kritéria. Kritéria jsou zvolena s cílem 

objektivního posouzení a také s ohledem na dostupnost relevantních hodnot a údajů pro 

jednotlivá kritéria. Zvolená kritéria včetně základního popisu a také preference jsou uvedeny 

v tab. 6.2 [73],[79],[81]. 
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Tab. 6.2 Přehled zvolených kritérií. 

Č. k. Kritérium Zkratka Jednotka Preference kritéria 

1 Investiční náklady Ni Kč Min. 

2 Cena energetické bilance Ne Kč/MWh Min. 

3 Ziskovost Nz Tisíc Kč Max. 

4 Ţivotnost zařízení Tţ rok Max. 

5 Environmentální dopad Nenvi CO2 Min. 

 

6.3.1 Investiční náklady Ni 

Investiční náklady jsou vztaţeny k jednotné tepelné ztrátě posuzovaného domu. Všechny 

varianty vytápění jsou nastaveny pro daný objekt. Do investic se započítává cena zdroje tepla, 

regulační prvky, instalační práce, stavební úpravy, atd., jak uvádí norma ČSN EN 15459 [45]. 

6.3.2 Cena energetické bilance Ne 

Cena energie dodávaná jednotlivou variantou vytápění. Je stanovena podle účinnosti zdroje 

pro vytápění, druhu paliva (jeho vlastnostech) a jeho ceny, spotřeby elektrické energie na 

pohon oběhových čerpadel, ventilátorů apod., v nepřímé návaznosti také na celkovou potřebu 

tepla daného domu. Je uváděná v Kč/MWh. Jediným měnícím parametrem je tedy u tohoto 

kritéria nákupní cena paliva. Účinnost zdrojů se uvaţuje v celé době provozu neměnná, tzn. 

neuvaţuje se o degradaci zařízení. 

 

Kde: 

Nvyt/rok  jsou roční náklady na vytápění a přípravu TV (Kč) 

 

6.3.3 Ziskovost po dobu ţivotnosti Nz 

Toto kritérium určuje výnos zařízení po dosaţení bodu, kdy je investice splacena, aţ po 

hranici jeho ţivotnosti. 

 

Kde: 

Tţ doba ţivotnosti zdroje, 

Qsuma potřeba energie pro vytápění a přípravu teplé vody, 

suma
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6.3.4 Ţivotnost zařízení Tţ 

Ţivotnost zařízení je uvaţována jako technicko-ekonomická ţivotnost. Tzn. zařízení je 

schopné ještě provozu, ale je jiţ z ekonomického pohledu vhodné jej vyměnit za nové.[45]  

6.3.5 Environmentální dopad Nenvi 

Poslední kritérium udává emise látek do ovzduší vznikajících při spotřebě energie nutné pro 

vytápění. Emise jsou uvaţovány v přepočtu na ekvivalent CO2 a za jednu topnou sezónu. 

 

Kde:  

g jsou měrné emise (CO2/MWh), 

φ korekční činitel distribuce energie. 

η je účinnost přeměny energie daného systému vytápění (%). 

 

Parametr účinnosti bude u systému tepelných čerpadlem nahrazen v rovnici (6.15) topným 

faktorem (COP). Topný faktor je sice zejména vhodný k porovnání tepelných čerpadel mezi 

sebou, ale hledaná hodnota parametru Nenvi je vztaţena k vyrobené tepelné energii v MWh 

příslušnou variantou vytápění. 

Následující tab. 6.3 uvádí měrné emise paliv, pro určení hodnot kritérií u všech posuzovaných 

variant. [28],[63] 

 

Tab. 6.3 Přehled paliv. [63] 

Paliva g (CO2/MJ) g (CO2/MWh) Wtr (%) 

Zemní plyn 54,9 15,3 0 

Bioplyn (58% CH4) 95,08 26,4 0 

Dřevní pelety 95,67 26,6 8,98 

Energetické hnědé uhlí 103,3 28,7 35 

Hnědé uhlí ořech 2 102,9 28,6 39,5 

 

Korekční činitel distribuce energie je pro případ centrálního nebo decentralizovaného systému 

vytápění. V tomto hodnoceny pouze systémy decentralizované, tedy hodnota činitele je rovna 

jedné. Nutno podotknout, ţe měrné emise jsou závislé na vlhkosti daného paliva, protoţe 

s rostoucí vlhkostí klesá výhřevnost a naopak. Postupy výpočtu jsou pro jednotlivé varianty 

vzhledem k rozsáhlosti dat uvedeny v příloze 8. 

6.4 Volba hodnot kritérií pro hodnocení variant vytápění 

Pro moţné zhodnocení a posouzení všech způsobů vytápění jsou navrţena následující 

kritéria, která jsou popsána v kapitole 6.3 [73],[79],[81]. 

Pro kaţdou variantu vytápění byly zpracovány minimálně 2-3 projekty provedení. Tedy 

například u varianty č.1, coţ je tepelné čerpadlo vzduch/voda, byla zvolena tepelná čerpadla 




 suma
envi

Q
gN
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různých dodavatelů. Toto se poté promítlo do všech kritérií, protoţe tepelná čerpadla mají 

jiný topný faktor, tedy jiné provozní náklady, jiný environmentální dopad, atd. Pro určení 

finální hodnoty daného kritéria z více navrţených projektů u dané varianty vytápění byla 

vyuţita funkce Medián. Pouţití funkce medián bylo z toho důvodu, aby bylo zachováno 

nejběţněji vyuţívané řešení a odfiltrovány extrémní návrhy. 

 
Tab. 6.4 Hodnoty kritérií posuzovaných variant pro MCA 

č.v. Varianta vytápění 

Medián kritérií pro dané varianty 

Ni Ne Nz Tţ Nenvi 

(Kč) (Kč/MWh) (tisíc Kč) (rok) (CO2) 

1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 339 614    1003,6 434 22,5 206,0 

2 Tepelné čerpadlo země/voda 402 483    887,9 621 22,5 170,9 

3 Automatický kotel 291 841    996,3 389 15,0 720,8 

4 Vytápění zemním plynem 188 452    1785,4 187 13,5 349,9 

5 Elektrické přímotopné vytápění 111 562    2619,4 0 10,0 404,9 

6 Elektrické sálavé vytápění 147 360    2608,8 28 30,0 392,8 

 

Tab. 6.4 shrnuje vstupní data jednotlivých variant vytápění pro hodnocení pomocí MCA [73]. 

Všechny údaje jsou odvozeny podle technického provedení uvedeného v kapitole 5 a podle 

vlastností a hodnot jednotlivých způsobů vytápění. Uţité hodnoty pro kritéria č.1, č.2, č.3 a 

č. 5 uvedené v tab. 6.2 jsou převzaty z praxe a dostupných zdrojů 

[15],[17],[18],[19],[20],[25],[27],[50],[51],[52],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63]. 

Zatímco kritérium ţivotnosti je získáno zejména z odborné literatury [3],[4] a technických 

norem [45]. Konkrétní zpracování pouţitých údajů z uvedených zdrojů je uvedeno v příloze 8. 

6.5 Výběr vah kritérií expertní analýzou 

Dalším důleţitým vstupním údajem pro zhodnocení jsou váhy kritérií, které jsou 

zatíţeny subjektivním názorem autora, proto bylo přistoupeno k oslovení odborníků 

z akademické sféry i z praxe. Všem bylo předloţeno stejné zadání posuzovaných variant 

(uvedených v tab. 6.1). Bylo třeba statisticky zhodnotit získané údaje od expertů pro jejich 

další aplikaci a jako nejvhodnější se ukázala opět funkce medián tak, abych odfiltroval 

statisticky extrémní hodnoty. Výsledné aproximované údaje vah kritérií, pouţité pro 

multikriteriální analýzu pomocí obou zvolených metod, shrnuje tab. 6.6. Získané hodnoty vah 

jsou od 12 oslovených expertů a nutno podotknout, ţe názory expertů na důleţitost kritérií se 

v některých případech razantně lišily, jak ukazuje tab. 6.5. Z důvodu objektivnosti jsou 

získané hodnoty vah kritérií prezentovány anonymně. Záměrem je okruh expertů dále 

rozšiřovat, aby byl zajištěn maximálně relevantní poměr vah kritérií a umoţněno tak další 

rozšiřování studia této problematiky. Názory expertů budou také vyuţity jako zpětná vazba 

pro moţnou úpravu stanovených kritérií. 
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Tab. 6.5 Hodnoty vah od jednotlivých oslovených expertů. 

Posuzovatel Ni Ne Nz Tţ Nenvi 

EXPERT 1 10 0 60 15 15 

EXPERT 2 5 10 70 5 10 

EXPERT 3 30 25 20 10 15 

EXPERT 4 30 25 20 20 5 

EXPERT 5 30 25 20 20 5 

EXPERT 6 35 30 15 15 5 

EXPERT 7 32,5 25,0 20,8 13,3 8,3 

EXPERT 8 30 10 40 10 10 

EXPERT 9 30 30 10 20 10 

EXPERT 10 20 30 15 20 15 

EXPERT 11 20 25 25 20 10 

Jan Šrámek 35 25 20 15 5 

MEDIAN 30 25 20 15 10 

Průměr 26 22 28 15 9 

 

Výsledné váhy kritérií získané pomocí funkce medián a pouţité pro multikriteriální analýzu 

jsou pro větší přehlednost uvedeny v tab. 6.6 a také vykresleny do grafu, jak zobrazuje obr. 

6.1. 

 

Kde: 

Σč.k.   je suma hodnot kritéria od jednotlivých expertů (-), 

Σposuzovatel,i  je součet počtu expertů (-). 

 

Tab. 6.6 Poměr vah kriterií 

č.k. Kritérum Preference Váha (MEDIÁN) Váha (průměr) 

1 Ni Min. 30 26 

2 Ne Min. 25 22 

3 Nz Max. 20 28 

4 Tţ Max. 15 15 

5 Nenvi Min. 10 9 

 

Největší důleţitost je podle oslovených expertů přiřazena kritérií č.1 a č.3, zatímco nejmenší 

váha připadá na kritérium č.5.  

Kritérium 





ilposuzovate

kč

,

..
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Obr. 6.1 Grafické znázornění vah kritérií 

 

6.6 Získané výsledky multikriteriální analýzy 

Pro výpočet uţitku (ohodnocení) jednotlivých vybraných variant systémů vytápění jsou 

pouţity dvě metody multikriteriální analýzy, a to metoda TOPSIS, která hledá variantu 

nejvíce se blíţící ideální variantě a také metoda CDA. Postupy analýzy pomocí těchto metod 

jsou detailně popsány v kapitole 6.1 [1]. 

6.6.1 Metoda TOPSIS 

Výsledky získané hodnocením pomocí metody TOPSIS jsou zobrazeny na obr. 6.2. U metody 

TOPSIS jsou výsledky seřazeny od varianty, která získala nejvyšší ohodnocení a je brána jako 

nejvhodnější aţ po variantu s nejmenším získaným ohodnocením. 

 

Obr. 6.2 Graficky zobrazené výsledky metody TOPSIS 
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Pro přehlednost jsou přesné výsledky touto metodou uvedeny v tab. 6.7. 

 

Tab. 6.7 Výsledky získané metodou TOPSIS 

č.v. Druh vytápění Ohodnocení 

1 Automatický kotel 0,545 

2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 0,541 

3 Kotel na zemní plyn 0,536 

4 Tepelné čerpadlo země/voda 0,529 

5 Elektrické přímotopné vytápění 0,474 

6 Elektrické sálavé vytápění 0,474 

 

Tyto výsledky metodou TOPSIS byly také prezentovány na mezinárodní konferenci EPE 

2012 konané v Brně [73] a konferenci Progress 2012 v Ostravě [81]. 

6.6.2 Metoda CDA 

Pro větší objektivnost byla zvolena také druhá metoda MCA a to CDA a její výsledky uvádí 

obr. 6.3. Lze si povšimnout, ţe výsledky ohodnocení u metody CDA jsou uváděny v opačném 

pořadí neţ je tomu u metody TOPSIS. Tedy nejvhodnější variantou je ta, která dosáhne 

nejmenšího ohodnocení. 

 

Obr. 6.3 Graficky zobrazené výsledky metody CDA 

 

Pro přesné porovnání jsou výsledky získané pomocí metody CDA uvedeny také v přehledné 

následující tab. 6.8. První místo zaujala varianta vytápění pomocí tepelného čerpadla 

vzduch/voda. 
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Tab. 6.8 Výsledky metody CDA 

Varianta Ohodnocení 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 4,481 

Automatický kotel 4,619 

Kotel na zemní plyn 4,647 

Tepelné čerpadlo země/voda 4,861 

Elektrické sálavé vytápění 5,296 

Elektrické přímotopné vytápění 6,694 

 

6.7 Vyhodnocení získaných výsledků 

Tepelné čerpadla jsou nejvíce ovlivnitelná u investičního kritéria, coţ je způsobenu 

poměrně velkou investiční cenou v řádu statisíců na daný typ tepelného čerpadla. Cenové 

rozdíly mezi jednotlivými tepelnými čerpadly stejného principu, srovnatelného výkonu, ale od 

jiného výrobce mohou být v řádu desetitisíců. To můţe být způsobenou řadou faktoru, jako 

jsou maloobchodní/velkoobchodní ceny, zahraniční/domácí výrobce a mnohé další. Vlivem 

tohoto rozptylu jsou hodnoty u investičního a poté i kritéria ziskovosti ovlivnitelná. Toto by 

se dalo částečně eliminovat přesnějším technickým zadáním na provedení tepelného čerpadla 

(tepelné čerpadlo s inventorem nebo bez, venkovní nebo vnitřní jednotka, atd.). Tepelná 

čerpadla jsou ovšem nejstabilnější co se týče změn cen paliva/energie, coţ opět neplatí u 

ostatních variant. To je způsobeno jejich principem a vyuţití nízkopotenciálního tepla 

Částečně by se tato výhoda projevila i u varianty automatického kotle ve spolupráci se solární 

soustavou na přípravu TV a u kondenzačního kotle na zemní plyn. Jako nejvhodnější 

variantou se podle metody TOPSIS jeví právě varianta automatického kotle a druhou 

nejvhodnější tepelné čerpadlo vzduch/voda. U metody CDA je toto pořadí naopak. Jako třetí 

nejvhodnější variantou je kotel na zemní plyn. Rozdíly mezi těmito hodnoceními jsou velmi 

malé. Pokud bychom uvaţovali změnu cen primární energie do budoucna, tak při poklesu 

ceny by šlo preferovat varianty automatického kotle se solární soustavou a kotle na zemní 

plyn. V případě růstu cen by se jako výhodnější jevilo tepelného čerpadlo vzduch/voda a 

vzhledem k malému odstupu tepelného čerpadla země/voda na čtvrtém místě u obou metod by 

i tato varianta připadala v úvahu. Nejmenší provozní náklady a dlouhodobá úspora této 

varianty tepelného čerpadla (země/voda) nepřevýšili vysoké investiční náklady, ale na druhou 

stranu tato varianta je nejvíce odolná, proti změnám cen primární energie a to díky vysokému 

topnému faktoru. Z těchto závěru vyplývá, ţe metodika multikriteriálního zhodnocení by se 

dala snadno rozšiřovat o další kritéria. Lze částečně odstranit subjektivní určení vah 

kritérií, ale slabinou můţe být ovlivnitelnost hodnot jednotlivých kritérií. Přesto tato analýza 

můţe přinést vodítko pro výběr nejvhodnějších variant systému vytápění. 

V obou případech multikriteriální analýzy se na prvním nebo druhém místě umístilo 

tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tento zdroj má, oproti všem ostatním, proměnlivý výkon 

v závislosti na venkovní teplotě. Dimenzování vzduchových tepelných čerpadel je prováděno 

na základě podkladů výrobce, které jsou podloţeny zkoušením podle normy [44]. Cílem bylo 

proto realizace měření tepelného čerpadla v reálném provozu na atypickém objektu s velkou 

nesoučasností vyuţití. (kapitola 7) 
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7. Realizace měření energetických bilancí objektu 

Pro zjištění a stanovení pojmu tepelná nesoudobost, a také na základě výsledků 

multikriteriální analýzy, bylo přistoupeno k realizaci měření energetické bilance tepelného 

čerpadla vzduch/voda. 

7.1 Důvod, místo a doba realizace 

Volba objektu pro realizaci záměru byla cílena na jeho nesoudobé vyuţití. Jedná se o 

rodinný dům, který leţí v obci Ostravice-Staré Hamry a jeho vyuţití je nárazové (vzniká 

tepelná nesoudobost). Zatímco referenční objekt u Bruntálu, pouţit při porovnání norem 

v kapitole 3 a dimenzování variant vytápění v kapitole 5, má trvalé vyuţití. Měřený objekt v 

Ostravici je dvoupodlaţní, podsklepený a celková uţitná podlahová plocha je 131 m
2
. Období 

realizace celého měření bylo od září 2012 aţ do května 2013. Termín ukončení byl stanoven 

v závislosti na potřebách měření a také klimatických podmínkách. Ukončení proběhlo 

k poslednímu květnu 2013 [74].  

7.2 Konstrukce objektu, tepelné ztráty 

Objekt je konstrukčně řešen jako dřevostavba s tepelně izolačními vlastnostmi na velmi 

vysoké úrovni a podle provedeného energetického auditu (průkazu energetické náročnosti 

budovy) spadá do kategorie B s měrnou roční spotřebou energie 70,3 kWh/m
2
. [13],[37] 

7.3 Měřený objekt-tepelné čerpadlo 

Vytápění místa realizace je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch/voda o jmenovitém 

výkonu 7,6 kW při podmínkách A2/W35. Bivalentní zdroj elektrická topná patrona s 

výkonem 7,5 kW. Chladivo je pouţito typu R404. Tepelné čerpadlo zajišťuje také přípravu 

teplé vody (TV) v zásobníku o objemu 80 l. 

Tab. 7.1 Základní parametry topného systému. 

Tepelné čerpadlo-specifikace měřeného objektu 

Výrobce/dodavatel HOTJET CZ s.r.o. 

Typ tepelného čerpadla vzduch/voda (A/W) 

Provedení tepelného čerpadla kompakt 

Jmenovitý tepelný výkon Qn 

(A2/W35), (A2/W45) 
7,6 kW, 7,4 kW 

Topný faktor podle výrobce při 
(A2/W35) a (A2/W45) [17]  

3,8 a 3,1 

Elektrický příkon při (A2/W35) a 
(A2/W45) 

2,0 a 2,4 kW 

Bivalentní zdroj elektrická patrona 7,5 kW 

Velikost akumulačního zásobníku + 
objem topné vody v rozvodu 

100 l + 50 l 

Topná soustava podlahová otopná soustava 

Teplotní spád (°C/°C) 45/35 
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Obr. 7.1 Měřený objekt, tepelné čerpadlo (vlevo), celkový pohled na objekt (vpravo), (Šrámek, 2012) 

 

Fotodokumentace měřeného objektu je také uvedena v příloze 9. 

7.3.1 Stav topného systému před měřením 

Pro správné vyuţití tepelného čerpadla byl navrţen podlahový teplovodní systém vytápění 

s teplotním spádem 45/35, jak uvádí tab. 7.1. Pouze v podsklepení je systém doplněn o 

desková otopná tělesa, která jsou dimenzována na stejný teplotní spád jako podlahové topení. 

Topný okruh je doplněn o akumulační zásobník o objemu 100 l, ve kterém je zapojena 

elektrická topná patrona pro případy, kdyby tepelné čerpadlo nestačilo krýt tepelnou ztrátu. 

Tento stav se vzhledem k vypočtené potřebě výkonu pro vytápění a dimenzi tepelného 

čerpadla nepředpokládá. Hlavní uplatnění patrony je tedy zejména při havarijních stavech 

nebo odstávce tepelného čerpadla. Provoz tepelného čerpadla vzduch/voda je řízen ekvitermní 

regulací. Venkovní čidlo teploty je umístěno na stěně objektu viz. obr. 7.1 (vpravo). 

7.4 Návrh metodiky měření 

Následující kapitola rozebírá technický a teoretický návrh měření a jeho realizaci. 

Návrh musel být proveden citlivě, protoţe některé komponenty jsme museli zapojit přímo do 

hydraulického rozvodu vytápění (měřič tepla), a nebo také zajistit maximální stabilitu všech 

měřících prvků, aby nedocházelo k výpadkům ve snímání dat. 

7.4.1 Technické vybavení pro realizaci měření 

Pro zajištění praktické realizace a návrhu systému měření vyuţijeme následující technické a 

softwarové vybavení. 

 Měřič tepla SIEMENS MEGATRON 2, metrologicky ověřené měřidlo 

 MDS-U, monitor distribučních sítí, datové propojení RS 232 

 Měřící a servisní TOOL SIEMENS se SW ACS pro tepelná čerpadla a regulace 

 Notebook, operační systém XP, SP3 

 Kabeláţ (datové kabely) a redukce USB/RS 232 

 

Měřič tepla MEGATRON 2 je elektronický měřič nezávislý na síťovém napájení pro měření 

spotřeby tepelné a chladicí energie autonomních systémech topení a přípravy TV. Měřič 

pracuje na základě jednovtokového měřícího principu, kdy proud vody je veden tangenciálně 

na lopatkové kolečko. Rychlost otáčení lopatkového kolečka je snímána elektronicky bez 
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vyuţití magnetického pole. Teplota vody v přívodním i vratném potrubí je měřena ponornými 

teplotními snímači s měřícím článkem Pt500.[10] 

 

  
Obr. 7.2 Provedení měřiče tepla MEGATRON 2 (vlevo) a standardní zapojení v rozvodu (vpravo), kde 

čísla 1,2 a 3 značí umístění plomb [11] 

 

MDS-U monitor měří, předzpracovává a zaznamenává hodnoty napětí, proudů a účiníků v 

sítích NN, VN i VVN. Dále umoţňuje měření signálů obsaţených v síťovém napětí, jejichţ 

frekvence spadá do frekvenčního rozsahu HDO, příjem telegramů HDO a měření maximální a 

minimální velikosti impulsů telegramů HDO ve všech třech fázích. Uţivatelskými 

programovými prostředky lze na PC v prostředí WINDOWS zobrazit jak časové průběhy 

změřených i vypočítaných veličin, tak i jejich statistiky.[16] 

 

 
Obr. 7.3 Měřící přístroj MDS-U [67] 

 

Servisní TOOL se skládá s obsluţného software zařízení ACS a servisního interfare OCI700. 

Jeho primární pouţití je při servisní činnosti a diagnostice regulátorů pouţívaných nejen 

v TZB. Servisní interface převádí signál mezi USB portem v PC a rozhraním regulátoru. 

Pomocí obsluţného software poté můţeme vyuţít funkce: [12] 

 Servisní: nastavování parametrů regulátoru 

 Obsluţný: vizualizace stavů a parametrů a jejich export 
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Obr. 7.4 Servisní TOOL OCI700 [12] 

 

Záznamové zařízení je vyuţit notebook, který je nastaven do reţimu kontinuálního chodu (bez 

úsporného reţimu), ale s co nejmenší spotřebou Notebook také napájí servisní TOOL 

OCI700. Případné krátkodobé výpadky napájení z distribuční sítě neohrozí funkčnost 

servisního TOOL a průběh měření. K zapojení měřícího systému bylo také vyuţito drobné 

příslušenství v podobě propojovací kabeláţe (USB kabely, redukce USB/RS232). 

7.4.2 Software vybavení 

 Software pro nastavení a staţení dat MDS-U 

 Software pro měřící můstek ACS tools, online trend záznam 

 MS Excel 2010 pro sjednocení naměřených dat a následnou analýzu 

 

 
Obr. 7.5 Ukázka obslužného programu k MDS-U 

Nastavení monitoru distribučních sítí se provádí přes ovládací software. Moţnosti nastavení 

měření jsou zobrazeny na obr. 7.5.[16] 
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7.5 Schéma měřícího systému 

Blokové schéma navrţeného měřícího systému, který jsem zakomponoval do 

stávajícího topné soustavy je zobrazeno na obr. 7.6 [80],[82],[83]. 

 
Obr. 7.6 Blokové schéma navrženého měřícího systému. 

 

Kde na obr. 7.6 je: 

I je elektrický proud (A), 

U je elektrické napětí (V) 

E je energie vyrobená tepelným čerpadlem (J, kWh), 

q je průtok topné vody (m3/h), 

tp je teplota topné vody v přívodním potrubí (°C), 

tv je teplota topné vody ve vratné potrubí (°C), 

Q je výkon tepelného čerpadla (W), 

t je čas chodu kompresoru tepelného čerpadla nebo bivalentní zdroje (zap/vyp), 

te je venkovní teplota snímaná v místě měření (°C), 

ti je teplota vnitřního prostoru (°C), 

taz je teplota topné vody v akumulačním zásobníku (°C). 

 

Měření nevyţaduje ţádnou zvláštní obsluhu, pouze první týdny od spuštění probíhala kontrola 

měřícího systému pro stanovení optimální funkčnosti. Odečet a staţení získaných údajů 

probíhalo v měsíčních intervalech, protoţe při měřícím intervalu byla doba záznamu 36 dní. 

Data se postupně analyzovala a mohla se vytvořit vyhodnocovací metodika. 

7.6 Cíle měření 

Celé měření bylo koncipováno pro získání měřených a získaných dat, kde 1. úroveň 

charakterizuje měření energií po celou dobu topné sezóny, zatímco úroveň 2. je zacílena 

zejména na prudší změny v provozu a tepelného čerpadla [82],[83]. 
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 Získání reálných dat pro stanovení skutečného topného faktoru a výkonové křivky 

tepelného čerpadla a moţnost porovnání s deklarovanými hodnotami výrobce.  

 Tato úroveň je zacílena na celou topnou sezónu, proto jsou data snímána pro tento účel 

zejména měřičem tepla, který má vlastní napájení a monitorem distribučních sítí 

MDS-U. Tím je zajištěno měření potřebných údajů pro následnou analýzu 

s maximální stabilitou a umoţní stanovení topného faktoru a výkonové křivky, coţ 

nám můţe nabídnout moţnost optimalizace dimenzování tepelných čerpadel 

vzduch/voda. 

7.6.1 Souvislost metodiky měření a norem pro zkoušení tepelných 

čerpadel 

Normy pro zkoušení tepelných čerpadel (řady ČSN EN 14 511) jsou převzaty z evropského 

výboru pro normalizaci a stanovují pro výrobce podmínky pro zkoušení tepelných čerpadel. 

Tyto podmínky jsou ovšem ve většině případů jiné, neţ poté ve skutečném provozu 

vytápěcího systému. Jedná se zejména o menší teplotní spády (vstupní a výstupní teplota 

média) během zkoušení tepelného čerpadla. [44] Jako příklad uvádím tepelné čerpadlo 

vzduch/voda, kde jsou zkušební podmínky nastaveny na teplotu 35°C výstupního média. 

Provoz je však běţně projektován na teploty vyšší, a to 40-45°C. To je i případ námi 

měřeného objektu. Norma ČSN EN 14 511-2 stanovuje podmínky, kterým musí tepelné 

čerpadlo vyhovět. Měření topného faktoru podle metodiky stanovené touto normou musí být 

v souladu s poţadavkem uvedeným v rovnici (7.1). Tedy, ţe měřený topný faktor můţe mít 

odchylku maximálně 15% od deklarovaného údaje [44].  

 

Tab. 7.2 Základní zkušební podmínky pro tepelná čerpadla vzduch/voda [44] 

Vstupní teplota 
vzduchu (°C) 

Poţadovaná vlhkost 
vzduchu (%) 

Výstupní teploty tepelného čerpadla 
(°C) 

7 87 

35 45 
2 84 

-7 74 

-15 Není definováno 

 

Norma ČSN EN 14 511-2 definuje také zkušební podmínky na výstupní teploty 55 a 65°C pro 

pouţití ve vysokoteplotních soustavách. 

7.7 Realizace měřícího systému 

Praktická instalace měřícího systému byla realizována v měsících září a říjen roku 2012. 

Instalace zahrnovala hydraulické zapojení měřiče tepla (obr. 7.7) do rozvodu vytápění na 

vratné potrubí a snímače teploty na přívodní potrubí. Měřič tepla je moţno izolovat pomocí 

kulových ventilů (obr. 7.7) a vyjmout z topného rozvodu po skončení měření. Měřič tepla 

nevyţaduje externí napájení, protoţe je vybaven vnitřní baterií s ţivotností aţ 8 let.[10] 

Instalace dalších prvků jiţ nevyţadovala zásah do hydraulického rozvodu a byla realizována 

posléze v měsíci říjnu. Napájení všech elektrických prvků celého topného systému (tepelné 

Měřený COP  85,0 Deklarovaný COP (-) (7.1) 
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čerpadlo, oběhové čerpadlo, bivalentní zdroj, řídící jednotka regulace) je realizována z k tomu 

určeného podruţného rozvaděče, do kterého byli připojeny měřící svorky monitor 

distribučních sítí MDS-U. Notebook určený jako záznamové zařízení a MDS-U byli napájeny 

ze zásuvkového obvodu, který je napojen do hlavního domovního rozvaděče, takţe nedochází 

ke zkreslení měřených elektrických veličin. Servisní TOOL byl napájen přes rozhraní USB 

přímo z notebooku Po zprovoznění všech prvků byl celý systém aktivován a spuštěn, a to 

nejprve jako zkušební měření[84],[85]. 

  
Obr. 7.7 Stav před a po instalaci měřiče tepla do hydraulického rozvodu topení (Šrámek, 2012) 

7.7.1 Nastavení navrţeného měřícího systému 

Pro ověření funkčnosti a odstranění případných chyb bylo provedeno zkušební měření celého 

měřícího procesu a to od 20.10.2012 aţ do 31.10.2012. Cílem bylo pozorování chování všech 

měřících prvků a průběţné stahování dat a jejich předběţná analýza, která potvrdila správnost 

zvolené metodiky. Došlo také k „odladění“ nastavění měřících programů pro MDS-U 

(kapitola 7.4.2), měřící TOOL ACS, kde byla provedena jejich synchronizace záznamu. 

V případě krátkodobé výpadku napájení z distribuční sítě notebook zabezpečoval napájení 

servisního TOOL z vlastní baterie [84],[85]. 

  
Obr. 7.8 Vlevo rozvaděč před zapojením měřících prvků. Vpravo již zapojené měřící prvky 

(Šrámek, 2012) 

7.7.2 Plné spuštění měření 

Plné spuštění celého měřícího systému bylo od listopadu 2012. V měsíci listopadu byla 

kontrola prováděna v kratších intervalech, a to jednou týdně, pro zajištění a kontroly stavu 
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měřícího procesu. Poté jiţ probíhala kontrola provozu měření jednou za měsíc a to včetně 

průběţného stahování dat. 

 

 
Obr. 7.9 Měřič tepla v průběhu měření v měsíci říjnu 2012 (Šrámek, 2012) 

 

Na obr. 7.9 je vidět jiţ v provozu měřič tepla. Snímek je z října 2012 a zobrazuje 

kumulovanou vyrobenou energii měřeným tepelným čerpadlem vzduch/voda. 

7.8 Metodika měření 

Měření je koncipováno pro získání kompletních údajů o energetické bilanci měřeného 

tepelného čerpadla vzduch/voda, proto jsou měřeny výstupní veličiny z tepelného čerpadla, 

jako jsou vyrobená energie, okamţitý tepelný výkon tepelného čerpadla, průtok topného 

media, teplota přívodního a vratného potrubí, a to vše pomocí měřiče tepla. Pro komplexní 

přehled jsou měřeny i vstupní elektrické veličiny (3-f elektrický proud a napětí) pomocí 

monitoru distribučních sítí MDS-U. Pro úplný přehled a také kontrolu jsou měřeny doplňkové 

veličiny, a to teploty výstupní a vratné vody do tepelného čerpadla, venkovní teplota a doba 

chodu tepelného čerpadla (chod kompresoru). Z výše uvedeného a také z obr. 7.6 je patrné, ţe 

některé veličiny jsou měřeny duplicitně, coţ nám umoţní kontrolu očekávaných údajů a jejich 

relevantnosti, případně odhalení chyb měření. Pro získání synchronních naměřených dat je 

zvolen stejný měřící interval a to všech hodnot. Měřící interval je nastaven na 60 sekund [84], 

[85]. 

7.8.1 Simulace provozních stavů 

V rámci měření je naplánováno simulování různých provozních stavů, které nám umoţní 

pozorovat provoz tepelného čerpadla v reakci na rychlou změnu poţadavku, např. pokles 

venkovní teploty a náběh tepelného čerpadla při odstávce. Jelikoţ během měření se došlo 

k několika poruchám a odstávkám, tak nakonec k simulaci provozních stavů nebylo nutné 

přistoupit, protoţe jsme jich fakticky dosáhli. Poruchy a odstávky budou také v další fázi 

analyzovány. 
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Obr. 7.10 Schéma topného systému zobrazené v softwaru ACS Tool. [12] 

7.8.2 Měřené veličiny a parametry 

Celé měření bylo navrţeno tak, aby bylo moţné získat veškeré tepelné i elektrické údaje při 

provozu tepelného čerpadla. Měřený systém má také několik neměnných parametrů a 

údajů, které pouţiji v následující analýze. Tyto hodnoty a parametry jsou pro přehlednost 

uvedeny v tab. 7.3.  

 

Tab. 7.3 Základní parametry měřeného systému 

Parametr popis hodnota jednotka 

q průtok topné vody 1,659 m3/h 

mi hmotnostní průtok topné vody 0,461 kg/s 

c měrná tepelná kapacita 4186 J/(kg.K) 

ρ hustota vody 1000 kg/m3 

 

Parametr průtoku topné vody na straně tepelného čerpadla uvedený v tab. 7.3 je změřený údaj 

pomocí měřiče tepla. Údaj byl měřen opakovaně při instalaci a v průběhu měření a jedná se o 

neměnný parametr daný dimenzí potrubí a oběhovým čerpadlem topné vody. 

 

Měřené parametry, které jiţ charakterizují proměnlivý provoz tepelného čerpadla 

vzduch/voda jsou poté následující údaje: 

 Elektrický příkon tepelného čerpadla 

o Elektrický proud (A) 

3600



q

mi  (kg.s
-1

) (7.2) 
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o Elektrické napětí (V) 

o Elektrický příkon 

 Činný výkon (W) 

 Jalový výkon (Var) 

 Zdánlivý výkon (VA) 

 Vyrobená energie tepelným čerpadlem a výkon 

o Celková energie (kWh) 

o Aktuální výkon (kW) 

 Teploty (°C) 

o Venkovní teplota 

o Vnitřní teplota 

o Teplota přívodního a vratného potrubí 

o Teplota akumulace 

 Čas chodu (zap/vyp) 

o Kompresoru tepelného čerpadla 

o Bivalentního zdroje (elektrické patrony) 

7.9 Statistická analýza dat 

Měřené údaje jsou stahovány průběţně během celé realizace. Před analýzou dat musíme 

provést „vyčištění“ nekompletních údajů. Pro prvotní i následné vyhodnocení vyjdeme z 

následujících známých rovnic, kde výkon je roven: [76],[82],[83] 

 

 

Kde v rovnicích (7.3) a (7.4 ) je: 

Q aktuální výkon tepelného čerpadla (W), 

P je elektrický příkon (W), 

ΔT je teplotní spád na výstupu z tepelného čerpadla (°C). 

 

Pro popis kvantitativních proměnných, které v našem případě představují naměřená data, 

vyuţijeme metody statistické analýzy. Práci s datovým souborem jsme si rozdělili po 

jednotlivých měřených měsících, z kterých dále budeme vytvářet dílčí statistické zhodnocení. 

7.9.1 Určení míry polohy a variability hodnot v závislosti na teplotě 

Naším cílem je očistit dané hodnoty, které jsou závislé na venkovní teplotě, od tzv. 

vzdálených pozorování. To jsou v našem případě přechodové stavy, které vznikají při provozu 

tepelného čerpadla vlivem tepelné setrvačnosti. Například se nám v datech v měřeném 

intervalu zobrazí tepelný výkon odpovídající hodnotě provozu, ale oproti tomu hodnota 

elektrického příkonu je jiţ bez odepnutého kompresoru a běţí např. pouze oběhové čerpadlo. 

Toto je běţný provozní přechodový jev, ale při výpočtu topného faktoru podle rovnice (7.4) je 

výsledek „nesmyslný“. Toto je případ, kdy potřebujeme odfiltrovat tyto provozní stavy, které 

TcmQ i   (W) (7.3) 

P

Q
COP 

 
(-) (7.4) 
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z pohledu celého datového souboru nemají významný vliv. Přesto se k nim v další analýze 

vrátíme z důvodu určení četnosti těchto vzdálených pozorování. 

7.9.2 Shorth a Modus  

Nabízejí se nám dvě moţnosti jak se vyvarovat vlivu vzdálených pozorování, tzn. takových 

hodnot, které leţí mimo reálnou moţnost provozu tepelného čerpadla vzduch/voda. Prvním je 

pouţití, neboli určení, tzv. Shorthu a Modu. Určení Shorthu nám zobrazí 50% hodnot 

z daného souboru, které leţí v nejkratším moţném intervalu. V našem případě to bude např. 

hodnota COP a tedy 50% hodnot COP, které leţí v nejkratším intervalu. Získáme tedy délku 

intervalu horní a spodní hodnotu COP, které oscilují závislé na dané změřené venkovní 

teplotě. Pokud by ovšem vzdálených pozorování, tj. hodnot, které se příliš vymykají 

většinovému datovému souboru, bylo velké mnoţství, tak nám to velmi ovlivní umístění horní 

a spodní meze daného intervalu. Zde se ukazuje, ţe určení četnosti vzdálených pozorování 

bude nezbytné. 

 

Pro získání konkrétní hodnoty COP v závislosti na venkovní teplotě nám jiţ stačí určit pouze 

střed Shorthu, který se nazývá Modus, jak uvádí rovnice (7.5). 

7.9.3 Odlehlá pozorování 

Pro eliminaci odlehlých pozorování vyjdeme z technických moţností tepelného čerpadla, 

které obecně dokáţe pracovat v hodnotách COP v rozmezí 1-6. Toto je ovšem subjektivní 

pohled na datový soubor. K eliminaci této subjektivní okrajové podmínky, vyuţijeme právě 

identifikaci odlehlých pozorování. Tato identifikace nám umoţní posoudit, který měřený 

interval ještě charakterizuje reálně moţný provoz tepelného čerpadla, a kdy jiţ jde jen o 

přechodový jev vlivem tepelné setrvačnosti, jak je jiţ zmíněno v kapitole 7.9.1. Pro 

identifikaci odlehlých pozorování musíme datový soubor rozdělit na další, tzv. dílčí datové 

soubory, abychom mohli určit kvartily daných naměřených a vypočtených hodnot COP 

vzhledem k teplotě. Poté musíme určit dolní a horní kvantily, pro danou hodnotu. Za odlehlé 

pozorování je poté povaţována taková hodnota, která je od dolního nebo horního kvantilu 

vzdálená více neţ 1,5 IQR, coţ je intervalové rozpětí podle: 

 

Odlehlé pozorování (dále jen „OP“) poté v datovém souboru identifikujeme následovně: 

 

 

Tato metoda nám umoţnila odstranit z datového souboru chybové a neúplné hodnoty dat. 

Další zúţení datového souboru jiţ musí být prováděno velmi citlivě, aby nedošlo k odstranění 

důleţitých, ale málo se vyskytujících provozních stavů. Tyto stavy budou dále také 

identifikovány.[24] 

2

DmezHmez
Modus




 
(-) (7.5) 

25,075,0 xxIQR 
 

(-) (7.6) 
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7.9.4 Datový soubor-prosinec 2012 

Z naměřených dat nás zajímá pokud moţno celý rozsah teplot, v kterých musí tepelné 

čerpadlo pracovat (-18°C aţ +20°C). V prosinci byl teplotní rozsah od -11 aţ do 

+9,55°C, který je z hlediska principu tepelného čerpadla vzduch/voda zajímavý. 

Z prosincových dat jsme jiţ provedli první dílčí výpočty. Tím jsme získali průměrný topný 

faktor, celkovou vyrobenou a spotřebovanou energii tepelným čerpadlem. U topného faktoru 

jsme z celého datového souboru pracovali s hodnotou 1-4. Tudíţ jsme odfiltrovali topný 

faktor, který se nacházel mimo tyto okrajové podmínky. 

7.9.5 Příprava metodiky úpravy datového souboru 

Výchozí datový soubor tvoří 37814 hodnot/řádků. Tato data byla měřena v 1-minutových 

intervalech. Datový soubor není úplně kompletní, ale zahrnuje kontinuální úsek od 1.12.2012 

aţ 29.12.2012. Měřený interval se jeví jako dostačující pro popis dynamiky chodu tepelného 

čerpadla a přistoupili jsme pouze k jeho úpravám pro odstranění nekorektních a 

nekompletních dat. Mimo odfiltrování nekompletních dat jsme datový soubor dále rozdělili na 

stav chodu tepelného čerpadla a stav odstávky. Datový soubor zachycující chod tepelného 

čerpadla poté obsahoval 14159 řádků. Ze známých parametrů topného systému uvedených v 

tab. 7.3 a změřených údajů teplot přívodního a vratného potrubí jsem mohl vypočíst aktuální 

výkon v daných minutových intervalech podle rovnice (7.8): 

 

Kde v rovnici je: 

Qv,i je aktuální výkon tepelného čerpadla v měřeném intervalu (W), 

mi hmotností průtok z tab. 7.3 (kg.s
-1

) 

tp je teplota topné vody přívodního potrubí (°C), 

tv je teplota topné vody vratného potrubí (°C). 

 

Celková vyrobená energie tepelným čerpadlem za daný časový úsek, kterým je v tomto 

případě jeden měsíc, lze určit z rovnice (7.8) jako sumu výkonů v minutových intervalech. 

 

Průměrný topný faktor (COP) se poté můţe určit rozšířením rovnice (7.4) jako podíl vyrobené 

energie ke spotřebě elektrické energie za daný časový úsek, kterým je v našem případě měsíc. 

Výpočet je uveden v rovnici (7.10): 

 

Kde: 

Ev je vyrobená energie tepelným čerpadlem (kWh), 

Es je spotřebována elektrická energie tepelným čerpadlem (kWh). 

 

)(, vpiiv ttcmTmcQ   (W) (7.8) 
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Výhodou tohoto určení topného faktoru podle poměru energií je to, ţe hodnota 

zohledňuje, jak provoz tepelného čerpadla při nejniţších i nejvyšších teplotách, tedy v celém 

měřeném spektru teplot. Dále také zahrnuje veškerou spotřebovanou elektrickou energii 

tepelným čerpadlem, jak je uvedeno v kapitole 7.7. Lze tedy říci, ţe se jedná o skutečný 

průměrný topný faktor, který se dá pouţít jako směrodatný ukazatel. Výpočty podle rovnic 

(7.8) aţ (7.10) se aplikovaly na veškerá měřená data v jednotlivých měsících a poté se jiţ 

aplikovaly metody statistické analýzy popsané v kapitole 7.9. Přehled získaných a 

vypočtených údajů v měsíci prosinec 2012 jsou uvedeny v tab. 7.4 [75],[85]. 

 

Tab. 7.4 Přehled prvních získaných dat  

Datový soubor prosinec 2012 Jednotka 

Počet dat/řádků 37814 - 

Chod TČ 14159 - 

Mimo provoz TČ 23063 - 

Odstraněná data 183 - 

Teplota venkovní (min) -12,5 °C 

Teplota venkovní (max) 8,05 °C 

Průměrná teplota -0,33 °C 

Průměrný COP (kompletní data) 2,47 - 

Průměrný COP (očištěná data) 2,50 - 

Vyrobená energie Ev (kompletní data) 1461,75 kWh 

Elektrická energie ES (kompletní data) 591,54 kWh 

Vyrobená energie (očištěná data) 1104,04 kWh 

Elektrická energie (očištěná data) 437,12 kWh 

 

Souhrnné údaje za měsíce leden a únor 2013 jsou uvedeny v příloze 11. 

7.9.6 Spolehlivost a kompletnost měřených dat 

Pro kontrolu naměřených dat venkovní teploty jsme vyuţili údaje z českého 

hydrometeorologického ústavu z oblasti Bílá p. Konečnou, kde je umístěná měřící stanice. 

Data získaná z ČHMÚ jsou uvedena v příloze 10. Jelikoţ se měřící stanice Bílá nachází 

v nadmořské výšce 890 m a místo realizace měření ve výšce 455 m.n.m., tak jsem provedl 

korekci odchylek teplot podle rozdílu v nadmořských výškách. Po konzultaci na ČHMÚ [39] 

a podle údajů uvedených v odborné literatuře [38] jsem vyuţil hodnotu rozdílu teploty o 

0,65°C na 100 metrů výšky. 
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Obr. 7.11 Porovnání teplot a relativní vlhkosti v místě měření a z měřící stanice 

 

Porovnání venkovních teplot ukazuje na totoţnou změnu teplot. Posun, v křivkách průběhu 

venkovních teplot, je způsoben tím, ţe měřící stanice, z které jsou data pouţita, je v jiné 

lokalitě a rozdíl v teplotách můţe být způsoben mnoha klimatickými jevy. Z obr. 7.11 je 

patrné, ţe změna venkovních teplot je stejně dynamická, coţ potvrzuje správnost změřených 

dat v místě měření tepelného čerpadla v Ostravici. Podle údajů z ČHMÚ jsem doplnil také 

hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. Z grafu lze vyčíst, ţe hodnota relativní vlhkosti vzduchu 

je 28 dnů z měsíce prosince nad poţadovanou hodnotou poţadovanou při zkoušení tepelných 

čerpadel vzduchu/voda, jak je i uvedeno v tab. 7.2. 

7.10 Výsledky provozu tepelného čerpadla 

Po provedených úpravách datového souboru jsem byl schopen vyhodnotit první 

výsledky z provozu měřeného tepelného čerpadla, jak jsou uvedeny v tab. 7.4. Jelikoţ měřící 

systém byl navrţen tak, aby snímal některé parametry paralelně, tak máme přehled o celkové 

vyrobené energii tepelným čerpadlem v průběhu celého měření v období září 2012 aţ květen 

2013. Hodnoty jsou uvedeny i za jednotlivé měsíce v tab. 7.5, kde lze vyčíst, ţe energeticky 

nejnáročnější byly měsíce prosinec aţ březen. Údaj o vyrobené energii za měsíc prosinec z 

tab. 7.5 můţeme porovnat s hodnotou získanou z měření pomocí měřícího můstku OCI 

uvedenou v tab. 7.4. V hodnotách je vidět rozdíl, který je způsoben tím, ţe měření pomocí 

měřícího můstku a MDS-U probíhalo v minutových intervalech a není změřen kompletně celý 

měsíc prosinec 2012, ale pouze úsek od 1.12. do 29.12. To vysvětluje rozdíl oněch 84,05 kWh 

mezi změřenými hodnotami. 
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Tab. 7.5 Přehled vyrobené energie tepelným čerpadlem během měření. 

Měsíc topné 
sezóny 

Kumulovaná 
výroba (kWh) 

Měsíční výroba 
(kWh) 

Září 2012 67,4 67,4 

Říjen 2012 818,9 751,5 

Listopad 2012 1711,7 892,8 

Prosinec 2012 3257,5 1545,8 

Leden 2013 5001,1 1743,6 

Únor 2013 6540,7 1539,6 

Březen 2013 8176,4 1635,7 

Duben 2013 9043,1 866,7 

Květen 2013 9296,7 253,6 

 

Údaje v tab. 7.5 jsou kompletní neupravené údaje získané z měřiče tepla MEGATRON, jak je 

uvedeno v kapitole 7.4.1 a představují reálnou produkci tepla tepelným čerpadlem během 

měřeného období. Údaje z měsíců prosinec aţ únor jsem pouţil pro další analýzu. 

 

Obr. 7.12 Změny měřených parametrů v čase na vzorovém měřeném úseku. 

 

Obr. 7.12 zobrazuje změnu parametrů, a to průběh topného výkonu tepelného čerpadla 

v závislosti na venkovní teplotě v krátkém časovém úseku, kdy tepelné čerpadlo bylo 

v provozu bez přerušení. Můţete si všimnout dynamického průběhu výkonu tepelného 

čerpadla. Tyto změny ovlivňují i topný faktor (COP), a to z toho důvodu, ţe je vypočten podle 

rovnice (7.4). Dynamické změny topného faktoru jsou jiţ daleko menší neţ výkonu tepelného 

čerpadla, protoţe hodnoty elektrického příkonu jsou prakticky neměnné. Dynamické změny 
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výkonu tepelného čerpadla jsou způsobeny tepelnou setrvačností primárního okruhu a vůbec 

celého rozvodu vytápění. Vykreslené údaje na vzorovém úseku (obr. 7.12) potvrzují také 

závislost výkonu tepelného čerpadla na měnící se venkovní teplotě. Výkon mírně roste 

s rostoucí venkovní teplotou a změna elektrického příkonu je prakticky nulová, coţ lze vyčíst 

také z obrázku 7.13. Vykreslení parametrů v závislosti na čase nemá moc praktický význam a 

vypovídající schopnost, proto volíme vhodnější porovnání vůči venkovní teplotě. 

7.10.1 Závislost výkonů na venkovní teplotě 

Před provedením statistické analýzy jsem provedl vykreslení všech změřených údajů v měsíci 

prosinec 2012, jak lze vyčíst na obr. 7.13. Jedná se o vykreslení kompletních a neočištěných 

měřených dat. Jsou na něm vidět „vzdálená pozorování“, která představují měřené 

přechodové jevy z provozu tepelného čerpadla. Tato data, která se nacházejí mimo hlavní 

spektrum hodnot u křivky topného výkonu, topného faktoru (COP) i v menší míře u 

elektrického příkonu, je nutno odfiltrovat pro zvětšení spolehlivosti dat pro následující 

analýzu a vyhodnocení. Výkon tepelného čerpadla se podle předpokladu mění, resp. roste 

s rostoucí teplotou. Změřená data jsem proloţil spojnicí trendu, abych získal matematickou 

závislost jednotlivých parametrů [76]. 

 

Obr. 7.13 Průběh Q, Pel a COP podle venkovní teploty (prosinec 2012) kompletní data. 

 

Průběhy závislosti měřených parametrů v měsíci lednu a únoru 2013 jsou upraveny stejnou 

metodikou statistické analýzy a výsledky jsou uvedeny v příloze 11. 
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Obr. 7.14 Průběh Q, Pel a COP podle venkovní teploty (prosinec 2012) očištěná data. 

 

Kompletní naměřená data ale prošla úpravou tak, jak je popsáno v kapitole 7.9. Takto očištěná 

data tepelného výkonu, elektrického příkonu a topného faktoru (COP) tepelného čerpadla 

zobrazuje obr. 7.14. Po bliţším prozkoumání lze vidět i určitá změna ve vykreslených 

křivkách. To je způsobeno odstraněním vzdálených pozorování, jak je popsáno v kapitole 

7.9.3 a nekorektních dat, která negativně ovlivňovala hlavní spektrum dat. 

7.10.2 Závislost topného faktoru na venkovní teplotě 

Po proloţení očištěných dat spojnicí trendu, která popisuje průběh závislostí elektrického 

příkonu, topného výkonu a topného faktoru (COP), jsme mohli provést stanovení prvních 

výsledků [76]. 

 

Tab. 7.6 Porovnání vybraných topného faktoru 

Měsíc Teploty Vlhkost COP Změřený Údaj výrobce[17] Rozdíl 

Prosinec 
A2/W45 

ø90,3 % 
2,53 3,1 0,57 

A7/W45 2,8 3,5 0,7 

Leden 
A2/W45 

ø91,2 % 
2,47 3,1 0,63 

A7/W45 2,71 3,5 0,79 

Únor 
A2/W45 

ø90,7 % 
2,62 3,1 0,48 

A7/W45 nezměřeno 3,5 - 
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Tab. 7.6 zobrazuje první získané výsledky odečtené z diagramu vykresleného na obr. 7.14 a 

lze vidět poměrně zásadní rozdíl ve změřeném topném faktoru v reálném provozu 

údajem, který garantuje výrobce změřený podle normy ČSN EN 14 511-2 [44]. Pokud 

vyjdeme z rovnice (7.1), tak není ani dodrţena benevolentní podmínka odchylky max 15%. 

Nutno podotknout, ţe podle údajů o relativní vlhkosti vzduchu z ČHMÚ vykreslených na obr. 

7.11 se dodrţeli obdobné podmínky při měření energetické bilance tepelného čerpadla jako 

při zkoušení podle ČSN EN 14 511-2. Průměrné vlhkosti vzduchu za dané měsíce jsou také 

uvedeny v tab. 7.6 a kompletní údaje o relativní vlhkosti vzduchu jsou uvedeny v příloze 10. 

7.11 Modelace dat 

Získaná databáze a zjištěné závislosti a průběhy výkonu nám umoţňují modelovat např. 

chybějící úseky dat při známé venkovní teplotě. Jsem také schopen určit potenciální rezervy 

výkonu tak, aby s ní bylo moţno nadále pracovat [76]. Velkým přínosem můţe být i optimální 

stanovení bodu bivalence, kdy tepelné čerpadlo jiţ není schopno pracovat samostatně a musí 

se připojit doplňkový zdroj tepla. Ten pracuje spolu s tepelným čerpadlem nebo jej plně 

nahrazuje. 

 

Obr. 7.15 Ukázka modelace chybějících dat a stanovení potenciální rezervy výkonu 

 

Kde na obr. 7.15: 

COP  je topný faktor tepelného čerpadla (-), 

Pel  je elektrický příkon tepelného čerpadla (kW) 

Q  je výkon tepelného čerpadla (kW), 

Qc  je tepelná ztráta objektu podle ČSN EN 12831 (kW), 

Q/Qc  je potenciální výkonová rezerva, jako poměr výkonu tepelného čerpadla a 

tepelné ztráty objektu (-), 

model  jsou modelované křivky výše uvedených proměnných. 
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8. Tepelná nesoudobost 

Pojem tepelná nesoudobost jsem definoval jako rozdíl mezi skutečnou potřebou a 

výrobou energie. V našem případě se jedná o potřebu a výrobu energie pro vytápění a 

přípravu teplé vody. Tento problém nastává u tepelných čerpadel vzduch/voda ve spojení 

s nárazovým vyuţitím objektu. Různé vyuţití neboli vytíţení tepelného čerpadla zobrazuje 

obr. 8.1, kde jsou patrné odstávky tepelného čerpadla v době nepřítomnosti osob. 

 

 

Obr. 8.1 Vytížení tepelného čerpadla a průběh venkovní teploty. Nulová hodnota výkonu představuje 

tepelné čerpadlo mimo provoz. 

 

8.1 Koeficient tepelné nesoudobosti 

Koeficient tepelné nesoudobosti (dále také jen „KTN“) lze stanovit podle doby provozu 

tepelného čerpadla a celkové moţné doby provozu v daném časovém úseku. Údaje pro 

výpočet je moţno vyuţít z tab. 7.4 a poté dosadit do rovnice (8.1): 

 

Kde: 

nv doba provozu měřeného tepelného čerpadla (min), 

nmax celkově moţná doba provozu v daném časovém úseku (min). 

 

100
max


n

n
k V
TS

 

(%) (8.1) 
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Další moţností stanovení KTN je podle vyrobené energie tepelným čerpadlem (Ev) a 

maximálně potenciálně vyrobitelnou energií v daném časovém období (Emax), podle 

rovnice (8.2): 

 

Parametr Emax představuje maximální dostupnou energii zdroje, v našem případě tepelného 

čerpadla, za dané zvolené období. K určení hodnoty tohoto parametru vyuţiji získanou 

závislost výkonu tepelného čerpadla podle venkovní teploty, jak jej zobrazuje obr. 7.14. 

 

Parametr te představuje hodnotu venkovní teploty, která by měla být opět vztaţená k určitému 

období nebo časovému intervalu. Z rovnice je patrné, ţe s klesající teplotou klesá výkon 

tepelného čerpadla. Průběh závislosti výkonu tepelného čerpadla, jak ukazuje obr. 7.14 není 

extrémně dynamický, proto jsem zvolil průměrnou hodnotu venkovní teploty ve zvoleném 

časovém intervalu. Zatím pro zjednodušení analýzy vyuţiji nadále časový úsek v podobě 

daného měsíce z měřené topné sezóny. 

 

Kde: 

nT je zvolený časový úsek. 

 

Z dosavadní úvahy tedy vyplývá daleko větší vhodnost určení KTN pomocí poměru energií 

podle rovnice (8.2), a to i z toho důvodu, ţe se tento výpočet dá poté zobecnit i pro jiné 

provedení typů tepelných čerpadel nebo úplně jiného zdroje tepla. 

8.1.1 KTN a akumulace tepla 

Úpravou rovnice (4.39) získám vztah pro výpočet velikosti akumulační nádoby. 

Kde: 

Emax je maximálně moţná vyrobitelná energie tepelným čerpadlem (kWh), 

c měrná tepelná kapacita (Wh.kg
-1

.K
-1

), 

ΔT teplotní spád (K). 

 

V rovnici opět uvaţujeme s hustotou vody 1000 kg/m
3
 (poté tedy 1l=1dm

3
=1kg) Tento 

obecný vztah ovšem potřebuji upravit na konkrétní případ a je tedy nutno nastavit okrajové 

provozní podmínky. Podle těchto podmínek výslednou velikost nádrţe stanovím tak, aby její 

velikost měla co nejlepší efekt na provoz systému tepelného čerpadla vzduch/voda. 

100
max


E

E
k V
TS

 

(%) (8.2) 

9946,50786,00026,00006,0
23

 eee tttQ  (kW) (8.3) 

3600
max

TnQ
E




 
(kWh) (8.4) 

Tc

E
VAZ






1000max  (l) (8.5) 
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8.2 KTN na měřeném objektu 

Koeficient KTN a hodnoty v tab. 8.1 jsem modelově určil pouţitím rovnic (8.2) aţ (8.5) 

a dosazením konkrétních parametrů a hodnot pro měřený měsíc prosinec 2012. Výsledky 

výpočtu podle obdobné metodiky pro další měsíce jsem jiţ uvedl do tab. 8.1. Do následující 

rovnice dosadíme průměrnou venkovní teplotu vzduchu pro měsíc prosinec, kterou pouţijeme 

z tab. 7.4. 

 

Výsledný údaj o průměrném topném výkonu tepelného čerpadla dosadím spolu s daným 

časovým úsekem do následující rovnice. Časový úsek je pouze ze změřených hodnot, které 

jsou vyjádřeny v minutových intervalech a je nutno je v rovnici převést na hodiny. 

 

Údaj o maximálně dostupné (potenciálně vyrobitelné) energii v měsíci prosinci, jiţ můţeme 

dosadit do rovnice pro výpočet KTN: 

 

Získaný koeficient KTN z rovnice (8.8) jiţ zobrazuje vytíţenost, resp. nevytíţenost tepelného 

čerpadla v daném období. Hodnotu Emax poté vyuţijeme pro určení velikosti akumulační 

nádrţe. 

8.2.1 Výpočet velikosti akumulační nádrţe 

Z výše uvedených dat jsem poté schopen určit velikost potřebného akumulačního zásobníku 

pro měřený měsíc prosinec 2012. Objem akumulačního zásobníku je vztaţen k pokrytí 

potřeby tepla během 24h.  

 

Teplotní spád pouţitý v rovnici je pro modelový výpočet nastaven na 20°C, protoţe takto je 

také nastaven v měřeném objektu. 

Tab. 8.1 Přehled KTN a navrhované velikosti akumulační nádoby 

Měsíc 
topné 

sezóny 
KTN (%) 

Vyrobená 
energie 
(kWh) 

Potenciální výkon 
tepelného čerpadla 

Emax (kWh) 

Objem VAZ 
pro 24h (l) při 

ΔT=20°C 

Objem VAZ 
pro 8h (l) při 

ΔT=20°C 

Prosinec 39,3 1461,8 3721,2 3739,6 1234,1 

leden 44,6 1603,5 3367,9 3367,9 1111,4 

únor 44,4 1345,1 3028,2 3361,6 1109,3 

969,59946,50786,00026,00006,0
23

 eee tttQ  (kW) (8.6) 

2,3721
3600

3740560969,5
max 


E  (kWh) (8.7) 

3,39100
2,3721

75,1461
TSk  (%) (8.8) 

6,3739
9,2520163,1

75,14612,372110001000)( maxmax 















dTc
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Měsíce, na kterých jsem zkoumal vhodnou velikost akumulační nádrţe pro omezení tepelné 

nepohody a optimalizaci provozu, jsou vč. výsledků uvedeny v tab. 8.1. Zvolená okrajová 

podmínka je doba pokrytí tepelné potřeby objektu po dobu minimálně 8h. Tato podmínka 

vychází z reţimu provozu měřeného tepelného čerpadla, jak je vidět například na obr. 8.1. 

Z výsledků jsem určil vhodnou velikost akumulační nádrţe a to 1234,1 l podle měsíce 

prosince. Tato volba, je z důvodu toho, ţe u měsíců leden a únor je potenciální výkon 

tepelného čerpadla ovlivněn extrémními výkyvy teploty směrem k nejniţším teplotám, coţ 

ovlivnilo i výpočet velikosti akumulační nádoby, jak lze vyčíst z rovnice (8.9). Ukazuje se, ţe 

je vhodné dimenzovat velikost akumulační nádrţe ne podle nejchladnějších měsíců, ale podle 

období na začátku topné sezóny nebo případně na jejím konci. Podobná metodika se ukazuje 

vhodná také při dimenzování provozu solárních kolektorů, které také pracují 

s nízkopotenciální energií, jak je popsáno v kapitole 5.3.1. Velikost akumulační nádoby je 

moţno sníţit o objem topné vody v podlahovém vytápění viz. tab. 7.1. Proto volím hodnotu 

1000 l, coţ je standardně vyráběná velikost. Nádrţe se vyrábějí nejčastěji v sériích o objemu 

500, 1000, 1500 a více litrů [65]. Volba nádrţe s niţším objemem je i z důvodu zachování 

větší dynamiky provozu topné soustavy. Efekt zvolené kapacity akumulační nádrţe si 

můţeme ověřit na modelovém experimentu z naměřených dat, které mám k dispozici. Cílem 

je ověřit schopnost omezení častého spínání tepelného čerpadla, sníţení rozdílu teplotě 

interiéru, sníţení potřeby teploty akumulace a vliv na celkový topný faktor. Porovnání je 

provedeno v následující kapitole 8.3. 

 

 
Obr. 8.2 Vytížení tepelného čerpadla ve dnech 12.12. až 13.12.2012. Nulová hodnota výkonu opět značí 

tepelné čerpadlo mimo provoz. 

 

Obr. 8.2 vykresluje vytíţení tepelného čerpadla vzduch/voda v časovém úseku se zjevným 

přerušením provozu tepelného čerpadla a temperováním objektu z akumulační nádoby. 

Z grafu lze velmi dobře odečíst přerušení provozu, kdy je modrá křivka rovna nule. Při tomto 
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přerušení provozu také dochází k poklesu venkovní teploty mezi půlnocí a dvanáctou 

dopolední hodinou. Tato zvětšená tepelná ztráta objektu je pokrývána energií z akumulační 

nádoby, coţ má za následek výrazný pokles teploty v akumulačním zásobníku. V tomto 

popsaném příkladu je rychlý pokles způsoben malou kapacitou akumulační nádrţe, která činí 

pouze 100 litrů. 

8.3 Zvýšení efektivnosti sytému aplikací ATE 

Provedl jsem porovnání dvou stejně dlouhých časových úseků provozu tepelného 

čerpadla s cílem zjistit rozdíl v hodnotě topného faktor. Navrţená větší akumulační nádrţ by 

měla umoţnit akumulaci energie právě na niţší teplotu, čímţ by se dosáhlo navýšení 

celkového topného faktoru. Tomu musí být uzpůsobeno i nastavení ekvitermní regulace. 

 

Tab. 8.2 Porovnávané časové úseky pro zjištění rozdílu COP 

Datum 

časový 
úsek 
(min) 

Chod 
(min) 

Mimo 
provoz 
(min) 

Teplota 
akumulace 

(°C) 

Venkovní 
teplota 

(°C) 
průměrný 

COP 
Zvýšení 

COP 

13.12.2012 400 381 19 ø45,5 -5,1 2,30 0,0% 

22.12.2012 400 381 19 ø40,9 -5,2 2,43 5,7% 

 

Pokud zvýšení topného faktoru (COP) promítnu do výpočtu spotřeby elektrické energie (ES) 

tepelným čerpadlem podle rovnice (8.10), tak lze následně vypočíst rozdíl v provozních 

nákladech. 

 

Kde: 

qtč je pokrytí potřeby energie pro vytápění tepelným čerpadlem během topné sezóny (-), 

Qodt je potřeba energie na odtávání výparníku (kWh), 

Qel je potřeba doplňkové elektrické energie pro bivalentní zdroj (kWh). 

 

Poté jiţ mohu určit roční předpokládané náklady na vytápění podle rovnice (8.11). 

 

Kde: 

Nee je cena elektrické energie (Kč/MWh). 

 

Tyto roční náklady poté mohu pouţít pro určení ceny energetické bilance, coţ jedno z kritérií 

pouţitých v rámci návrhu metodiky multikriteriální analýzy v kapitole 6. 
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Všechny náklady a vypočtené úspory vč. předpokládané návratnosti jsem uvedl do přehledné 

tabulky, která shrnuje moţný příznivý vliv začlenění navrţené akumulace. 

 

Tab. 8.3 Možný důsledek zvýšení topného faktoru pomocí akumulace a jeho efekt na provozní náklady 

Varianta 
Náklady na 

vytápění (Kč/rok) 

Cena 
akumulačních 

nádrţí (Kč) 

úspora provozních 
nákladů (Kč/rok) 

Návratnost 
Akumulace 

(rok) 

stávající (0,1 m3) 15 592 7 585 Kč 0 Kč 0 

s Akumulací 
(1 m3) 

15 030 14 200 Kč 562 Kč 11,77 

 

Zvýšení objemu akumulačního zásobníku na 10ti násobek, zvýší cenu investice do zásobníku 

pouze na dvoj násobek [65]. Investice do vhodné akumulace je, vzhledem k dlouhodobému 

provozu tepelného čerpadla, ekonomicky návratná. Další moţností úspor, které můţe 

začlenění akumulační nádrţe přinést, je sníţení kolísání teplot v objektu. Tím by bylo 

dosaţeno lepší tepelné pohody. Obecně je známý fakt, ţe pokud by došlo ke sníţení teplot 

uvnitř objektu v průměru o 1 °C, tak by klesla tepelná ztráta a poţadavek na dodávku 

tepla. U tohoto zkoumaného objektu je tento pokles cca. 8,1 %. Toto by opět zkrátilo dobu 

návratnosti investice. Veškeré výpočty jsou vzhledem k rozsahu uvedeny v příloze 11. Nutno 

podotknout, ţe nejsou započteny případné stavební úpravy objektu, které jsou spojeny 

s dodatečnou instalací akumulačního zásobníku. 
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9. Přínosy disertační práce 

9.1 Přínos pro rozvoj vědního rozboru 

Multikriteriální hodnocení systému vytápění 

Přínosem je metodika posouzení různých technických provedení systémů vytápění. Metodika 

posouzení je zaloţena na multikriteriální analýze (MCA) a reálných vstupech. Hlavním cílem 

pro tvorbu metodiky bylo odstranění co největšího podílu subjektivního rozhodování o určení 

vah jednotlivých kritérií. Kritéria byla jasně definována a posouzení jejich důleţitosti bylo 

konzultováno s odborníky s praxe i s akademické sféry. Výsledkem je dostatečně objektivní 

postup stanovení vah kritérií. Tuto metodu posouzení včetně postupu získání relevantní 

důleţitosti kritérií lze aplikovat, jak v soukromé sféře pro optimální volbu vytápěcího systému 

u menších objektů, tak i u rozsáhlejších vytápěcích systémů. V těchto případech se můţe jevit 

jako vhodné, kritéria rozšířit o další, ale stále by měla platit podmínka o dostupnosti 

dostatečně relevantních vstupních hodnot pro dané kritérium. Slabinou této metodiky je 

ovšem stále relevantnost hodnot pro jednotlivá kritéria. Tento problém se dá částečně 

odstranit přesným technickým zadáním daných posuzovaných variant. 

 

Metodika měření energetické bilance tepelných čerpadel 

Výsledky metodiky MCA měly z části vliv na realizaci měření energetických bilancí na 

reálném objektu s nesoučasnou frekvencí vyuţití. Hlavním důvodem byla kombinace 

nárazového vyuţití objektu a vytápění pomocí zdroje tepla s proměnlivým výkonem. Provedl 

jsem návrh měřící metodiky pro záznam dat celé energetické bilance vytápění měřeného 

objektu. Návrh byl proveden s cílem zaznamenávat v reálném čase spotřebovanou elektrickou 

energii pro zdroj tepla, kterým je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Sloţitějším úkolem bylo 

snímání přesných dat o produkované tepelné energii tepelným čerpadlem, proto byla 

nastavena dvojí metodika měření produkovaného tepla. To umoţnilo ověření získaných dat a 

dodalo metodice potřebnou průkaznost a hodnověrnost. Návrh metodiky představuje 

postup, který lze aplikovat v rámci měření příkonu a výkonu tepelného čerpadla a posléze i 

určení topného faktoru v souvislosti s poţadavky normy řady ČSN EN 14511 části 1-4. 

Metodika najde uţití i pro sledování provozu tepelných čerpadel nebo při jejich uvádění do 

provozu ve vytápěných objektech. 

 

Vytvoření databáze energetických bilancí 

Realizací metodiky měření energetické bilance vznikla také rozsáhla databáze naměřených 

hodnot popisující provoz tepelného čerpadla vzduch/voda. Tato databáze můţe najít vyuţití 

pro další analýzu provozu tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Aplikace statistických metod 

je jiţ v této práci nastíněna. 

 

Metodika určení tepelné nesoudobosti 

Metodika měření celkové energetické bilance poskytla rozsáhlou databázi údajů 

k objektu, který je vyuţíván nárazově a vytápěn zdroje s proměnlivým výkonem. Ze 

získaných údajů vyrobené a vyrobitelné energii jsem zavedl metodiku určení „vytíţení“ 

objektu a zavedl jsem pojem tepelná nesoudobost a koeficient tepelné nesoudobosti pro tento 
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typ objektu. Pomocí tohoto koeficientu tepelné nesoudobosti jsem navrhl metodiku vhodné 

úpravy vytápěcího systému v podobě začlenění vhodné velikosti akumulace tepelné energie. 

Součástí metodiky je tedy postup výpočtu vhodné velikosti akumulace na základě rezervy 

výkonu tepelného čerpadla. Provedl jsem také výpočet moţného vlivu akumulace tepla na 

zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla v tomto typu objektu. Z výsledků vyplývá, ţe 

vhodná velikost akumulace umoţňuje plynulejší chod tepelného čerpadla vzduch/voda a 

zajištění tepelné pohody v objektu, tedy menší kolísaní teploty. Všechny tyto skutečnosti se 

také projevují sníţením provozních nákladů.  

9.2 Přínos pro technickou praxi 

Celkový přehled dimenzování a návrhu systému vytápění 

Ucelený přehled problematiky návrhu šesti nejběţnějších způsobu vytápění a základní 

metodika návrhu akumulace tepla pro optimalizaci chodu vytápěcího systému. Přehled 

obsahuje souhrn základního postupu při dimenzování a vhodné způsoby provozu daného 

systému tak, aby bylo dosaţeno co nejefektivnějšího provozu. 

 

Upřesnění pro projekční činnost v oblasti tepelných čerpadel 

Výsledek návrhu metodiky určení koeficientu tepelné nesoudobosti a analýza získané 

databáze údajů pro zkoumaný objekt také poukázala na některé mylné předpoklady pro 

dimenzování tepelných čerpadel vzduch/voda. Zjištěná data o reálném topném faktoru 

dokazují, ţe tento je v provozu niţší neţ podle údajů změřených v souladu s poţadavky 

normy řady ČSN EN 14 511. Zjištěné hodnoty jsou aţ o 20 % niţší. To znamená, ţe tepelné 

čerpadlo produkuje méně tepelné energie. To má za následek, ţe dimenzování tepelných 

čerpadel vzduch/voda podle rovnice 5.1 je velmi nepřesné a pokud by tato metodika 

dimenzování měla být dodrţena, tak bod bivalence by se posunul více do kladných teplot 

venkovního vzduchu. Nutnost spuštění provozu bivalentního zdroje by bylo daleko větší. 

Pokud jiţ dojde k úmyslnému předimenzování jako u tohoto zkoumaného objektu, tak je 

nutno správně určit velikost akumulačního zásobníku. Vzhledem k cenové náročnosti pořízení 

tepelného čerpadla by jinak byla jeho ekonomická návratnost velmi diskutabilní. Dále se 

podařilo stanovit metodiku výpočtu vhodné velikosti akumulace pro zdroj s proměnlivým 

výkonem. 

 

Optimální nastavení provozu tepelného čerpadla 

Metodika měření energetické bilance tepelného čerpadla najde uţití i pro sledování provozu 

tepelných čerpadel nebo při jejich uvádění do provozu ve vytápěných objektech a můţe být 

efektivním nástrojem pro správnou optimalizaci jejich chodu. Metodikou měření energetické 

bilance tepelného čerpadla vzduch/voda lze přímo ověřit správné nastavení regulace 

vytápění, hydraulického nastavení topného systému, apod. 
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10. Moţnosti dalšího rozvoje výzkumu 

Metodika multikriteriální analýzy je sama o sobě velmi dobře zvládnuta vědní disciplína, ale 

nikdy se nepodaří odstranit subjektivní názor na určení důleţitostí kritérií, coţ není případ jen 

multikriteriální analýzy, ale metod hodnocení obecně. Další rozvíjení metodiky pro získání 

relevantních vah kritérií oslovením určitého spektra expertů s jasně vydefinovaným zadáním. 

Oslovení většího mnoţství expertů a pozorování vlivu na výslednou váhu kritérií. 

 

Realizace měření energetické bilance na jiných typech objektů s jinou permanencí vyuţití. 

Zacílení na mohutnější objekty a s větší tepelnou ztrátou s cílem získání dat pro moţnost 

zobecnění koeficientu tepelné nesoudobosti i u jiných objektů. Ověření metodiky měření i 

v jiných klimatických podmínkách a doplnění měřícího systému např. o dálkovou kontrolu 

pro moţnost uplatnění v praktické sféře. 

 

Způsob určení vhodné akumulace stanovené podle tepelné nesoudobosti objektu by bylo 

vhodné dále ověřit na modelovém měření a například navrhnout začlenění do výpočtu 

tepelných ztrát podle normy ČSN EN 12 831, protoţe výsledky zkoumání jasně dokazují, ţe 

vhodnější je volba větší akumulace na úkor předimenzování tepelného čerpadla. 
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11. Zhodnocení 

První část poukazuje na nové poznatky v oblasti dimenzování výkonu zdrojů pro 

vytápění, respektive postupy při výpočtu potřebného výkonu (tepelných ztrát). Jsou uvedeny 

rozdíly podle jiţ neplatné české technické normy, a také podle nové evropské normy, která 

národní normu nahradila. Rozdíly jsou poměrně markantní. 

V další části je popsáno posouzení v praxi nejčastěji vyuţívaných variant vytápění podle 

stanovených kritérií. Vyuţity jsou dvě metody multikriteriální analýzy. Nejdůleţitější 

parametr, kterým je váha kritérií, byl určen ve spolupráci s experty z akademické sféry i 

technické praxe. Výsledkem je metodika posouzení, která po zadání hodnot dává k dispozici 

nejlepší variantu pro dané zadání. Jako vstupní podklad pro určení hodnot kritérií nám 

poslouţil reálný objekt leţící nedaleko města Bruntál. Tento objekt je vyuţíván pravidelně a 

potřeba tepla je v něm dobře předpověditelná. Jelikoţ výsledky hodnocení multikriteriální 

analýzou poukázali na tepelné čerpadlo jako na nejvhodnější způsob vytápění.  

Rozhodl jsem se zaměřit v další části na návrh metodiky měření takového tepelného 

čerpadla typu vzduch/voda, protoţe jeho výkon je naopak hůře předvídatelný, a to uţ 

z principu funkce tohoto typu tepelného čerpadla. Navíc jsem přistoupil ke změně typu 

objektu, respektive jeho způsobu vyuţití, které je velmi proměnlivé a nárazové. To způsobuje 

nesoučasnost z pohledu potřeby tepelné energie. Zde se protnula problematika nesoučasné 

potřeby tepla a moţnosti jeho produkce tepelným čerpadlem. Cílem tohoto měření bylo 

nastavit metodiku zjištění všech energetických bilancí tak, abych jejich přesnou znalost mohl 

vyuţít v další analýze pro řešení problému tepelné nesoučasnosti a zvýšení vyuţitelnosti 

provozu tepelného čerpadla za pouţití akumulace tepla. Toto se povedlo a výsledkem je 

rozsáhlá databáze hodnot v období září 2012 aţ květen 2013, tedy za celou topnou sezónu. 

Tento soubor dat bylo nejprve nutno zkontrolovat a očistit od tzv. vzdálených pozorování a 

nekorektních dat, k čemuţ byla pouţita metoda statistické analýzy. Poté jiţ jsem mohl 

zpracovávat matematické závislosti měřených parametrů tak, abych z nich mohl vytvořit a 

zobecnit podklady pro stanovení skutečného průběhu výroby tepla tepelných čerpadlem, 

stanovit přebytky tepla a dále pracovat s moţností jejich akumulace. Metodiku analýzy dat 

jsem vytvořil na naměřených údajích v měsíci prosinci 2012 a poté byla aplikována na 

všechny měřené měsíce. S tím, ţe pro další analýzu byly vyuţity měsíce nejhodnotnější, a to 

leden a únor 2013. 

Analyzovaná data jsem vyuţil pro určení metodiky koeficientu tepelné nesoudobosti a 

konkrétního postupu určení výkonové rezervy. Na základě těchto údajů jsem navrhl výpočetní 

postup pro stanovení vhodné velikosti akumulace tepla pro optimalizaci provozu tepelného 

čerpadla. Podařilo se také z dat určit skutečný topný faktor tepelného čerpadla, coţ lze vyuţít 

v projekční praxi.  

Metodika měření energetické bilance byla nastavena, lze jí vyuţít pro nastavení 

provozních parametrů k dosaţení efektivního chodu tepelného čerpadla, nejen systému 

vzduch/voda. 

11.1 Aplikace poznatků 

Výsledky analýzy celého měření energetické bilance tepelného čerpadla budou 

poskytnuty provozovateli měřeného tepelného čerpadla Ing. Pavlu Viertigrochovi, a také 

výrobci, společnosti HOTJET CZ s.r.o. 
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12. Possibilities of further development of research 

Methodology for multi-criteria analysis is in itself a very well managed discipline, but 

never fails to remove the subjective opinion of determining the importance of the criteria, 

which is not only case of multi-criteria analysis, but evaluation methods in general. Further 

development of the method is obtaining the more relevant strength of the criteria by reaching 

a certain range of experts with clearly defined instructions. Addressing a larger number of 

experts and observing the effect of the final strength of the criteria.  

 

Implementation of energy balance measurements on other types of objects with different 

permanence use. Focus on larger objects with higher heat loss with target to obtain data for 

the possibility of generalization of the coefficient of thermal incontemporaniety for other 

objects. The verification method of measuring in the other climatic conditions and addition to 

the measuring system, for example remote control for possibility of application of measuring 

system in practice. 

 

Method of determining an appropriate set of accumulation by thermal incontemporaneity 

of object would be appropriate to validate further on the model measurement and suggest the 

inclusion to the calculation of heat loss according to standard EN 12831, because as the 

results clearly show that the better option is greater accumulation at the expense of over-

sizing of the heat pump power. 
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13. Conclusion 

The first part of this thesis refers to new knowledge in designing power sources for 

heating, respectively procedures for calculating the heat load (heat loss). There are presented 

differences that are no longer valid according to Czech technical standards, and also 

according to the new European standard which replaced the national standard. The differences 

are quite striking. 

The next section describes the assessment in practice very often used variations of 

heating according to set criteria. They are two methods of multi-criteria analysis used. The 

most important parameter, which is the strength of criteria, was put together in cooperation 

with experts from academia and engineering practice. The result is an assessment method that 

after entering values gives the best option available for the task. As an initial basis for 

determining the values of the criteria a property was used as real object lying near the town of 

Bruntál. This object is used regularly and heat load is easily predictable. Results of the 

assessment multi-criteria analysis pointed at the air/water heat pump as the best way of 

heating. 

I decided to focus in the next part on the proposed method of measuring such as air/water 

heat pump, because its performance is less predictable due to the operating principle of this 

type of heat pump. In addition, I decide to change the type of the object, respectively its use, 

which is highly variable. It causes incontemporaneity of thermal energy demands. This is 

because the object is used all year round, but also occasionally. There is an intersected issue 

of not simultaneous heat demand and production possibilities of heat pump. The aim of this 

measurement was to set method for determining all the energy balances and to their exact 

knowledge could be used in further analysis to the solve problems of thermal 

incontemporaneity and enhance the usability of the heat pump by using heat accumulation. 

This has been achieved and the result is an extensive database of values for the whole heating 

season from September 2012 to May 2013. Firstly this data was to be checked and cleaned 

from remote observation and incorrect data, where the statistical analysis method was applied. 

After that I could derive mathematical dependence of the measured parameters so that I could 

create from them and generalize basis for determining the real course of heat production by 

heat pump, determine the excess heat and continue working with the possibility of 

accumulation. I have created the method of data analysis from the measured data in December 

2012 and then the method was applied to all measured months. In further analysis were used 

January and February as the most valuable months of 2013.  

The analyzed data were used to determine the coefficient of thermal incontemporaniety 

method and the determination of the specific power reserve of heat pump. On the basis of 

these data, I proposed computational procedure in order to determine appropriate size of heat 

storage to optimize operation of the heat pump. We also identified the data to determine the 

real coefficient of performance of the heat pump, which can be used for design in practice.  

Method of measuring energy balance has been set, it can be used to set the operating 

parameters in order to achieve efficient heat pump operation, not only the air/water type 

13.1 Application of knowledge 

Results of the analysis of the measurement of the energy balance of the heat pump will 

be provided to the owner of measured heat pump Ing. Paul Viertigrochovi and to the 

manufacturer of the heat pump, the company HOTJET CZ Ltd. 
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