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Seznam použitých značek 

Symbol veličiny  Jednotka  Veličina 

 B [Pa0,67] charakteristické číslo 

budovy 

 D [K·den] počet denostupňů 

 E [Wh] energie 

 L [m] délka spár 

otvíratelných částí oken a 

dveří 

 M [1] charakteristické číslo 

místnosti 

 N [Kč] investiční náklady 

 Q&  [W]  tepelný tok (ztráta)  

 Q [J, Wh] teplo 

 S [m2] plocha 

 T [rok] doba trvání 

 a0 [1] výpočtová konstanta 

 c [J/kg· K-1] měrná tepelná 

kapacita 

 d [1] počet dnů v topném 

období 

 ed [1] zkrácení doby 

vytápění během dne 

 ei [1] nesoučasnost tepelné 

ztráty 

 et [1] snížení teploty během 

dne 

 iLV [m3·s/m·Pa0,67] součinitel spárové 

průvzdušnosti 

 k [W/m2· K-1] součinitel prostupu 

tepla 

 ℓ [m] délka 

 p1 [1] přirážka na vyrovnání 

vlivu chladných stěn 

 

 p2 [1] přirážka na urychlení 

zátopu 
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 p3 [1] přirážka na světovou 

stranu 

 q [W/m3· K-1] tepelná  

charakteristika budovy 

 t [°C] teplota 

 ∆ [1] rozdíl hodnot 

 α [W/m-2·K-1] součinitel přestupu 

tepla 

 ε [1] opravný součinitel 

 η [1] účinnost 

 λ [W/m-1· K-1] součinitel tepelné 

vodivosti 

 υ 0 [°C] výpočtová konstanta 

 υ [°C] výpočtová konstanta 

 ξ [hod/hod] četnost výskytu teplot 

 

Indexy 

 c    celkový 

 d    dnů 

 EK    elektokotel 

 h    hodin 

 H    hygienický 

 m    střední, mezní 

 o    základní 

 p    prostupem tepla 

 pr    průměrná 

 R    ročně 

 stř    střední  

 TČ    tepelného čerpadla 

 TUV    teplé užitkové vody 
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Seznam použitých zkratek 

 
 DPH    daň z přidané hodnoty 

 NT    nízký tarif 

 TČ    tepelné čerpadlo 

 TUV    teplá užitková voda 

 VT    vysoký tarif 
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1. Úvod 

Energie je nezbytná k jakékoliv činnosti, proto je lidské tělo stejně jako všechny 

ostatní živé organismy závislé na přísunu dostatečného množství energie. Stejně tak je 

energie nepostradatelná pro celou naši civilizaci, která si tuto svou závislost začíná stále 

intenzivněji uvědomovat. Ačkoliv nám v dohledné době nehrozí vyčerpání fosilních paliv, 

z nichž v současnosti produkujeme většinu energie, v dlouhodobém horizontu si tím být 

jistí nemůžeme. Otázka omezenosti těchto zdrojů se stejně jako problematika klimatických 

změn stala důležitým tématem posledního desetiletí.  

Výše zmíněné faktory výrazně přispívají k popularitě alternativních energetických 

zdrojů, což se odráží v energetické politice vyspělých států i Evropské unie. Do této 

kategorie spadá spalování biomasy, přeměna kinetické energie větru a vody 

prostřednictvím turbín na elektrickou energii, přeměna sluneční energie na tepelnou, nebo 

elektrickou energii pomocí solárních kolektorů, termické způsoby likvidace odpadů, 

využívání geotermální energie horských pramenů a nízkopotenciálního tepla přírodních 

hmot. Posledně zmiňovaný způsob využívá tepelnou energii vzduchu, vody či půdy. 

Prostřednictvím tepelného čerpadla je tato energie transformována na energii využitelnou 

pro vytápění lidských obydlí.  

Tato diplomová práce, která je strukturována do tří částí, se věnuje konkrétnímu 

návrhu tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu. V části první jsou uvedena 

teoretická východiska, principy fungování tepelných čerpadel a jejich základní rozdělení. 

Druhá část je zaměřena na zhodnocení tepelných ztrát budovy a výpočet návrhu tepelného 

čerpadla. Ve třetí části jsou nastíněny ekonomické a environmentální přínosy použití této 

technologie. V závěru práce je uvedena výkresová dokumentace.   
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2. Historie tepelných čerpadel 

Princip tepelného čerpadla byl vymyšlen a popsán anglickým fyzikem W.T. Kelvinem 

v 19. století. K většímu využití tepelných čerpadel dochází v 70.-80. letech , kdy stoupá 

cena energií vlivem ropné krize. [23] 

3. Vývoj tepelných čerpadel u nás a v zahraničí 

3.1 U nás 

Před rokem 1990 bylo v Československu  instalováno jen pár kusů tepelných čerpadel, 

které většinou sloužili výzkumným účelům. Od roku 1990 se k nám začínají dostávat 

kvalitní tepelná čerpadla zejména ze Švédska, Rakouska nebo Německa. [24] 

K opravdovému rozmachu tepelných čerpadel dochází v České Republice až kolem roku 

2000,  viz. obr.3.1 

 

Obr.3.1 Instalace TČ v ČR [16 ] 

 V té době dochází ke zvyšování cen energií a tepelná čerpadla se začínají stávat 

finančně zajímavou investicí s dobrou návratností i díky možnosti získání státní dotace. Od 

1.dubna 2009 byl spuštěn program Zelená úsporám, který právě mimo jiné poskytuje 

možnost získat dotaci na tepelná čerpadla až do výše  75 000 Kč.  

3.2 V zahraničí  

V zahraničí se podpora tepelných čerpadel liší. V některých zemích  je cena energií 

natolik vysoká, že není třeba žádných dotací a s kvalitním tepelným čerpadle se investice 

do něj vložená vrátí i do 5 let. Naopak například Francie se rozhodla snížit energetickou 

náročnost země a dotuje tepelná čerpadla až z 50%. Ve Finsku po pořízení tepelného 

čerpadla získává domácnost možnost odebírat 2 roky bezplatně elektrickou energii. [24] 
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4. Tepelná čerpadla 

4.1 Princip tepelného čerpadla 

Na primární straně  TČ  je výměník tepla/výparník, zde se přivádí nízkopotenciální 

teplo z venku pomocí vody/vzduchu/nemrznoucí směsi. Do druhé části výparníku se 

vstřikuje tryskou pod tlakem kapalné chladivo z termostatického expanzního ventilu. Tlak 

ve výparníku za TEV je nižší a kapalné chladivo se proto rychleji odpařuje. Tím se celý 

výparník podchlazuje na teplotu nižší , než je teplota prostředí , ze kterého se odebírá teplo. 

Kompresor nasává předehřátý plyn z výparníku, stlačí jej, čímž se plyn silně zahřeje na 

teplotu vyšší než je voda v topném systému. Z kompresoru postupuje ohřátý plyn do 

kondenzátoru, kterým proudí i topná voda. V kondenzátoru horký plyn zkapalní a předá 

teplo chladnější topné vodě. Ohřátá topná voda míří do otopné soustavy. Zkapalněná 

kapalina jde do expanzního ventilu. A děj se znovu opakuje. [1] 

 

Obr.4.1 Zjednodušený princip TČ 

4.2 Zdroje tepla  a druhy tepelných čerpadel 

TČ je zařízení, které dokáže využívat nízkopotenciální energii, která se nachází všude 

kolem nás. TČ rozlišujeme do několika skupin, podle zdroje  nízkopotenciálního tepla. 

TČ země-voda teplo získává pomocí výměníků (kolektorů) zhotovených z plastu ze 

země. Primární okruh je uzavřený a naplněn nemrznoucí směsí. 

TČ voda-voda teplo získává z vody, která protéká výměníkem na primární straně TČ. 

Primární okruh je otevřený. 
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TČ vzduch-voda teplo získává z okolního nebo odpadního vzduchu. 

4.2.1 Zdrojem tepla je zemský povrch 

Ze země můžeme odebírat  teplo dvěma způsoby. Toto teplo je v půdě naakumulované 

ze slunce, deště a okolního vzduchu a lze jej odebírat jak z povrchu, tak z hloubky země 

pomocí kolektorů. 

Plošný kolektor - teplo odebíráme z půdy do hloubky 2m. Doporučená hloubka pro 

ukládání plošných kolektorů je 1,2-1,5m. Takto instalovaný plošný kolektor musí být 

umístěn v nezastavěné části pozemku a v dostatečné vzdálenosti od vytápěného objektu, 

aby nedocházelo k promrzání základů. Plocha, ze které teplo budeme odebírat, by měla být 

asi 3x větší než je ta vytápěná. [1] 

 

 

Obr.4.2 TČ země/voda – plošný kolektor [13] 

Měrný chladící výkon kolektoru závisí na typu půdy. Pohybuje se v rozmezí od 

10 W.m-2  u suché půdy do 40 W.m-2  při výskytu spodní vody v půdě. PE trubky, které jsou 

uloženy v zemi jsou naplněny solankou (nemrznoucí směsí). Vnější průměr trubek bývá 

32mm nebo 40mm. Rozteč trubek by měla být 0,6-1m. Délka větve by neměla přesáhnout 

100m. [23] 

Při budování vertikálního zemního kolektoru či jinak zemní sondy se nejprve 

zhotoví vrty, které mívají délku 50-120m v závislosti na požadovaném výkonu a 

geologických podmínkách. Průměr vrtů je okolo 150mm. Poté se do vrtu instaluje sonda. 

Po vložení trubek jsou vrty zpevněny vhodnou suspenzí např. bentonitem. Suspenze nám 
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po vytvrdnutí zabezpečí trvalé a fyzikálně stabilní spojení zemní sondy s okolní horninou. 

Cena jednoho vrtu o délce 100m se pohybuje okolo 100 000 Kč.  Teplota v zemi v hloubce 

pod 10m bývá během roku stabilní 5-8°C. Čím je vrt hlouběji, tím větší je stálá teplota. 

[22] 

 

 

Obr.4.3 TČ země/voda – vertikální kolektor [13] 

4.2.2 Zdrojem tepla je vzduch 

Tento zdroj nízkopotenciálního tepla je nejlépe přístupný. Nachází se všude kolem nás. 

Výhodou TČ vzduch/voda je, že TČ dokáže získávat teplo ze vzduchu i za velmi 

nepříznivých teplotních podmínek a to až do teploty kolem -18°C. V těchto nepříznivých 

teplotních podmínkách, musí ale TČ vypomáhat s vytápěním objektu další zdroj tepla, 

většinou jde např. o elektrokotel. Teplota, od které se  k vytápění TČ přidává druhý zdroj 

tepla, se liší podle nadimenzování bivalentního bodu. Pak TČ pracuje v těchto velmi 

chladných dnech v bivalentním provozu. TČ využívající vzduch  dělíme podle provedení 

do dvou skupin - s vnitřním či venkovním provedením. Výhodou těchto TČ je jejich malá 

pořizovací cena oproti TČ země/voda a voda/voda. [1] 
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Obr.4.4 TČ vzduch/voda – venkovní provedení [13] 

U některých TČ vzduch/voda může být problémem jejich hlučnost. Ta je způsobena 

vysokootáčkovými ventilátory , nebo kompresorem z klimatizace ve vnější jednotce. 

Vnější jednotka musí být umístěna v prostoru s dobrým přístupem vzduchu. Vzdálenost 

vnější a vnitřní jednotky by měla být max. 12m. 

Využití odpadní vzduchu -  zdrojem tepla je vzduch odveden z objektu větracím 

systémem. Teplota tohoto odpadního vzduchu bývá 20°C. [1] 

4.2.3 Zdrojem tepla je voda 

Spodní voda – její výhodou je stálá teplota i v těch nejchladnějších dnech ročního 

období. Její teplota se pohybuje v rozmezí 8-10°C. Počet vhodných lokalit, ve kterých by 

se dalo odebírat teplo ze spodní vody je však na našem území omezen. Pokud se ale na 

takovém místě vyskytuje náš dům není co řešit. Nejprve se musí provést čerpací zkouška , 

podle které se zjistí, zda je studna schopna dodávat požadované množství vody. Tato 

zkouška se provádí po dobu 28 dnů. Vydatnost studny by měla být aspoň 0,5 l/s. 

V neposlední řadě je také třeba zajistit analýzu vody. Abychom mohli využívat vodu ze 

studny, musíme požádat vodohospodářský úřad o povolení. Vyčerpaná voda se vrací do 

země pomocí druhé tzv. vsakovací studny, její vzdálenost od zdrojové (odčerpávací) 

studny by měla být 8-15m. Vsakovací studna musí být umístěna tak, aby tok podzemní 

vody směřoval od studny, ze které se voda čerpá. Vsakovací studna mívá hloubku 15-30m. 

Přičemž 1m stojí 1500 až 3000 Kč. [1] 
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Tekoucí nebo stojatá voda – teplota vody se během roku mění, v zimních měsících 

může klesnout pod 4°C. Tato varianta je těžko proveditelná, proto se vyskytuje jen 

v ojedinělých případech.  

Nepřímý odběr tepla z tekoucí vody, nebo stojaté vody se provádí pomocí kolektorů, 

které jsou uloženy na dně toku. Primární okruh, který je uzavřen není závislý na čistotě a 

chemickém složení vody. K instalací kolektorů je zapotřebí mít povolení od správce toku. 

 

 

Obr.4.5 TČ voda/voda – čerpání spodní vody [13] 

4.3 Topný faktor TČ 

Jde  o poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Mění se 

podle podmínek, ve kterých zařízení pracuje. Proto pokud srovnáváme topné faktory, měli 

bychom je srovnávat za stejných podmínek. [4] Topný faktor je lepší, pokud je nižší 

výstupní teplota topné vody, proto je velmi výhodné používat v kombinaci s TČ podlahové 

vytápění. Platí, že čím větší je topný faktor, tím je provoz zařízení ekonomičtější. 

Zpravidla se pohybuje v rozmezí 2 -5. 

V praxi není důležitý topný faktor samotného TČ, ale dlouhodobý topný faktor. Ten se 

stanoví dlouhodobým měřením tak, že se do příkonu zahrnuje veškerá energie. Je nutné 

sečíst nejen energii pro pohon kompresoru, ale také energii pro pohon oběhových čerpadel, 

energie pro ohřev oleje kompresoru a další vynaložené energie.  
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5.Výpočet tepelné ztráty rodinného domu 

Výpočet je proveden podle normy ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při 

ústředním vytápění. Venkovní výpočtová teplota te = -15 °C pro Novojičínsko je dána dle 

literatury [2]. 

5.1 Základní informace o objektu 

Rodinný dům se nachází v obci Nová Horka, asi 2 km od města Studénka, 

v nadmořské výšce 284m. Dům je z části podsklepen. Před 4 roky proběhlo jeho celkové 

zateplení, byla také vyměněna stará dřevěná okna za nové eurookna. V domě je 

instalováno podlahové vytápění. Pro vytápění objektu je využíván plynový kotel. 

5.2 Konstrukční prvky objektu 

Hodnoty jsou dosazeny z literatury [12]. 

Složení vnější obvodové stěny 1. a 2. podlaží – 0,44 m 

• 0,01 m vnitřní vápenná omítka λ1 = 0,88 W/m·K-1  

• 0,30 m cihly červené λ 2 = 0,44 W/m·K-1 

• 0,1 m polystyren Baumit λ 3 = 0,041 W/m·K-1  

• 0,02 m vnější vápenocementová omítka λ 4 = 0,99 W/m·K-1 

• 0,01m perlitová omítka  λ 5 = 0,1 W/m·K-1 

 
Složení podlahy 1. podlaží – nepodsklepené – 0,25 m 

• 0,01 m podlahová krytina λ 1 = 0,046 W/m·K-1  

• 0,02 m cementový potěr λ 2 = 1,16 W/m·K-1 

• 0,04 m betonová deska λ 3 = 0,7 W/m·K-1 

• 0,08 m tepelná izolace λ 4 = 0,044 W/m·K-1  

• 0,1 m podkladní škvárobeton beton λ 5 = 0,7 W/m·K-1 

 
Složení podlahy 1. podlaží –podsklepené – 0,3 m 

• 0,01 m podlahová krytina λ 1 = 0,046 W/m·K-1 

• 0,02 m cementový potěr λ 2 = 1,16 W/m·K-1 

• 0,04 m betonová deska λ 3 = 0,7 W/m·K-1 

• 0,08 m tepelná izolace λ 4 = 0,044 W/m·K-1 

• 0,15 m podkladní škvárobeton beton λ 5 = 0,7 W/m·K-1 
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Složení  podlahy 2. podlaží – 0,3 m 

• 0,01 m podlahová krytina λ 1 = 0,046 W/m·K-1 

• 0,02 m cementový potěr λ 2 = 1,16 W/m·K-1 

• 0,04 m betonová deska λ 3 = 0,7 W/m·K-1 

• 0,08 m tepelná izolace λ 4 = 0,044 W/m·K-1 

• 0,2 m podkladní beton λ 5 = 0,7 W/m·K-1 

• 0,01 m vnitřní vápenná omítka λ 6 = 0,88 W/m·K-1 

 
Složení střechy – 0,28 m 

• 0,02 m plechová krytina λ 1 = 204 W/m·K-1 

• 0,02 m izolace proti vlhkosti λ 2 = 17 W/m·K-1 

• 0,04 m dřevěné desky λ 3 = 0,18  W/m·K-1 

• 0,15 m izolace skelná vata λ 4 = 0,046 W/m·K-1 

• 0,01 m parazábrana λ 5 = 0,25 W/m·K-1 

• 0,04 m vnitřní obložení – desky λ 6 = 0,18  W/m·K-1 

5.3 Výpočet součinitele prostupu tepla 

Nejprve je nutné  vypočítat  součinitele prostupu tepla k jednotlivých stavebních 

prvků, jejichž vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab.5.1 . Výpočet je proveden podle 

literatury [9 ]. 

 

∑
=

++
=

n

i ii

i

e

k

1

11
1

αλα
l

 [ W/m2·K-1] (5.1) 

kde: 

k = součinitel prostupu tepla [ W/m2·K-1] 

αe = součinitel přestupu tepla na vnější straně [ W/m2·K-1] 

αi = součinitel přestupu tepla na vnitřní straně [ W/m2·K-1] 

λ i = součinitel tepelné vodivosti daného materiálu [ W/m·K-1] 

ℓi = tloušťka daného materiálu [ m ] 

 

dle ČSN 73 0542 volím součinitele přestupu tepla: 

αe = 23 W/m2·K-1 

αi = 8 W/m2·K-1 
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Dosazením do vztahu 5.1 platí pro stěnu vnější obvodovou: 

307,0

23

1

1,0

01,0

99,0

02,0

041,0

1,0

44,0

3,0

88,0

01,0

8

1
1

11
1

1

=
++++++

=
++

=
∑

=

n

i ei

i

i

l
k

αλα

 W/m2·K-1 

 

Popis 
Součinitel prostupu 

tepla [W/m2
·K -1] 

stěna vnější obvodová – 1. a 2. podlaží 0,307 

Podlaha 1. podlaží - nepodsklepená 0,413 

Podlaha 1 .podlaží  podsklepená 0,423 

Podlaha 2. podlaží  0,415 

střecha 0,258 

eurookna  s izolačním dvojsklem 1,3 

venkovní dřevěné dveře s jedním sklem 4,7 

Tab.5.1 Součinitele prostupu tepla 

5.4 tepelná ztráta prostupem jednotlivých částí budovy 

Základní tepelná ztráta prostupem tepla Q0, se rovná součtu tepelných toků prostupem 

tepla v ustáleném tepelném stavu jednotlivými konstrukcemi ohraničující vytápěnou 

místnost do venkovního prostředí nebo do sousední místnosti. 

 

( )∑ −⋅⋅= eiO ttSkQ&  [ W ] (5.2) 

kde: 

k = součinitel prostupu tepla [W/m2·K-1] 

S = ochlazovaná část stavební konstrukce [ m2 ] 

ti = vnitřní teplota místnosti [ °C ] 

te = vnější teplota místnosti [ °C ] 

 

Dosazením do vztahu 5.2 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

24,97))15(20(05,9307,0 =−−⋅⋅=−stětěOQ& W 

Součtem všech ztrát dostaneme základní ztrátu prostupem místnosti 1 – ložnici: 

5,4486,1158,1228,1122,97. =+++=− pokojobOQ& W 
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5.5 Tepelná ztráta prostupem stěnami (i okny a dveřmi) 

Tepelná ztráta prostupem pQ&  je dána základní tepelnou ztrátou prostupem a 

přirážkami podle rovnice [5]: 

( )3211 pppQQ Op +++⋅= &&  [ W ] (5.3) 

kde: 

0Q&  = základní tepelná ztráta prostupem tepla [ W ]  

p1 = přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn [ 1 ] 

p2 = přirážka na urychlení zátopu [ 1 ] 

p3 = přirážka na světovou stranu [ 1 ] 

 

Dosazením do vztahu 5.3 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

( ) 4,477088,015,448. =+⋅=− pokojobpQ& W 

Přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn se stanoví ze vztahu : 

ckp ⋅= 15,01  [ 1 ]  (5.4) 

Dosazením do vztahu 5.4 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

064,043,015,01 =⋅=p  

Průměrný součinitel prostupu tepla všech konstrukcí místnosti kc se stanoví ze vztahu: 

( )∑ −⋅
=

ei

o
c ttS

Q
k

&

 [W/m2·K-1] (5.5) 

Dosazením do vztahu 5.5 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

43,0
158,183510357,11

5,448 =
⋅+⋅+⋅

=ck  W/m2·K-1 

S přirážkou na urychlení zátopu p2 se za normálních okolností nepočítá, neboť při 

výpočtových podmínkách ( při výpočtové venkovní teplotě) se předpokládá  

nepřerušovaný provoz vytápění. 

Ale v případě kdy nelze zajistit  nepřerušovaný provoz počítáme  s přirážkou p2 = 0,1. 

O výši přirážky na světovou stranu p3 rozhoduje poloha nejvíce ohlazované stavební 

konstrukce místnosti. Hodnota přirážky je stanovena v tabulce A.8 normy ČSN 06 0210. 
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5.6 Tepelná ztráta větráním 

Tepelná ztráta větráním se stanoví ze vztahu: 

( )eivvv ttVcQ −⋅⋅= &&  [ W ] (5.6) 

kde: 

vV&  = objemový tok větracího vzduchu [ m3/s ] 

Za vV&  se dosadí větší z hodnot vHV&  a vPV&  

cv = objemová tepelná kapacita vzduchu při teplotě 0°C, přibližně při střední teplotě tm 

( )eim ttt +⋅= 5,0  [ °C ] (5.7) 

cv = 1 300 J/m3·K 

Dosazením do vztahu 5.6 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

( ) 297)15(20006528,01300 =−−⋅⋅=vQ&  W  

Objemový tok větracího vzduchu prostoru (místnosti) musí vycházet z hygienických 

norem nebo technologických požadavků. Hygienické a technologické požadavky jsou dány 

potřebnou intenzitou výměny vzduchu nh. potřebný průtok se potom stanoví ze vztahu: 

m
h

vH V
n

V ⋅=
3600

&  [ m3/s ] (5.8) 

kde: 

Vm = vnitřní objem místnosti [ m3 ] 

nn  = intenzita výměny vzduchu  [ h-1 ] 

 

Dosazením do vztahu 5.8 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

006528,047
3600

5,0 =⋅=vHV&  m3/s 

Protože platí, že VPvH VV
.

>&  proto budu nadále ve výpočtu užívat hodnotu vHV& . 

Při přirozeném větrání infiltrací se objemový tok větracího vzduchu vPV&  stanoví ze vztahu: 

( ) MBLiV LVvP ⋅⋅⋅Σ=&  [ m3/s ] (5.9) 

kde: 

(iLV · L) = součinitel průvzdušnosti oken a venkovních dveří dané  

 místnosti [ m3·s/Pa0,67 ] 

iLV = součinitel spárové průvzdušnosti [ m3·s/m·Pa0,67 ] 

L = délka spár otvíratelných částí oken a dveří [ m ] 

B = charakteristické číslo budovy [ Pa0,67 ] 

M = charakteristické číslo místnosti [ 1 ] 
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Volené hodnoty u všech místností dle ČSN 06 0210: 

iLV =0,00014 m3·s/m·Pa0,67 

B =9 Pa0,67 

M = 0,7 

Dosazením do vztahu 5.9 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

( ) 005821,07,096,600014,0 =⋅⋅⋅=vPV&  m3/s  

5.7 Celková tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta CQ&  se rovná součtu tepelné ztráty prostupem tepla 

konstrukcemi PQ&  a tepelné ztráty větráním vQ& .  Celkovou tepelnou ztrátu pro dům 

najdeme v Tab.5.2 

ZVPC QQQQ &&&& −+=  [ W ]  (5.10) 

kde: 

PQ&  = tepelná ztráta prostupem tepla 

vQ&  = tepelná ztráta větráním 

ZQ&  = trvalý tepelný zisk 

Dosazením do vztahu 5.10 platí pro místnost 1 – obývací pokoj: 

5,7742975,477 =+=CQ&  W  

 

Číslo místnosti 

Tepelná 
ztráta 

prostupem 
tepla 
 Qp 

Tepelná 
ztráta 

větráním 
 Qv 

Celková 
tepelná 
ztráta 

Qc 

jednotka W W W 
Místnost 1 - obývací pokoj 477,5 297 774,5 
Místnost 2 - ložnice 2 385 265 650 
Místnost 3 - kuchyň 347 281,5 628,5 
Místnost 4 - koupelna 356 295 651 
Místnost 5 - předsíň 519 421 940 
Místnost 6 - WC 65 88 153 
Místnost 7 - předsíň 2 445 252 697 
Místnost 8 - dětský pokoj 549 330 879 
Místnost 9 - ložnice 456 253 709 
Místnost 10 - obývací pokoj 747 563 1310 
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Číslo místnosti 

Tepelná 
ztráta 

prostupem 
tepla 
 Qp 

Tepelná 
ztráta 

větráním 
 Qv 

Celková 
tepelná 
ztráta 

Qc 

jednotka W W W 
Místnost 11 - kuchyň 2 306 253 559 
Místnost 12 - koupelna 266 174 440 
Místnost 13 - chodba 123 208 331 
Místnost 14 - pro hosty 667 505 1172 

ΣΣΣΣ 5709 4187 9 896 

Tab.5.2 Celková tepelná ztráta objektu 
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6. Výpočet potřeby tepla objektu 

Výpočet lze provést několika způsoby. Např. pomocí denostupňové metody, nebo 

metodou četnosti teplot okolního vzduchu. V této práci jsou použity obě. Při výpočtu je 

vycházeno z klimatických podmínek, které jsou charakteristické pro lokalitu, v níž se dům 

nachází. 

6.1 data otopného období pro danou lokalitu 

Jednotlivé údaje jsou získány z literatury [2] a ČSN 06 0210. 

Místo:       Nový Jičín 

Nadmořská výška:     284 m 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota:  te,N = -15°C 

Nejvyšší venkovní výpočtová teplota:  te,M =26 °C 

Počet dnů otopného období:    229 

Průměrná teplota topného období:   tpr = 3,3 °C 

Mezní teplota topného období:   tm = 12 °C 

Výpočtové konstanty:     a0 = 11,1 

       υ0 = - 1,5 °C 

       υ 1 = 20 °C 

       ∆ υ 0 = 13,5 °C 

       ∆ υ 1 = 6°C 

Výpočtová tepelná ztráta objektu:   QC = 9900 W 

6.2 Výpočet spotřeby tepla donostupňovou metodou 

Roční potřeba tepla se spočítá ze vztahu  z literatury [16]. 

eim

C
RVYT tt

DQ
Q

−
⋅⋅⋅

=′ ε&24
,  [ kWh/rok ]  (6.1) 

kde: 

ε = opravný součinitel na snížení teploty, zkrácení doby vytápění a nesoučasnost 

tepelné ztráty infiltrací [ 1 ] 

D = počet denostupňů [ K·den ] 

tim = průměrná vnitřní výpočtová teplota [ °C ] 

tim = 19,64 °C 

te = výpočtová teplota vnějšího vzduchu  [ °C ] 
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Opravný součinitel ε se určí pomocí vztahu: 

r

dti eee

ηη
ε

⋅
⋅⋅

=
0

 [ 1 ] (6.2) 

kde: 

ei = nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

et = snížení teploty v místnosti během dne resp. noci 

ed = zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu 

η0 = účinnost rozvodu 

η r = účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy 

 

Volené konstanty: 

ei = 0,9 

et = 0,9 

ed = 1,0 

η 0 = 0,98 

η r = 1,0 

 

Dosazením do vztahu 6.2 platí: 

82,0
198,0

19,09,0 =
⋅

⋅⋅=ε  

Dále určíme počet denostupňů ze vztahu: 

( ) dttD prim ⋅−=  [ K·den ] (6.3) 

kde: 

tpr = průměrná teplota topného období  [ °C ] 

tpr =3,3  °C  

d = počet dnů topného období 

Dosazením do vztahu 6.3 platí: 

( ) 37412293,364,19 =⋅−=D K·den 

 

Dosazením do vztahu 6.1 platí: 

 

21042
1564,19

374182,0990024
, =

+
⋅⋅⋅=′ RVYTQ  kWh/rok 
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6.3 Podle četnosti teplot okolního vzduchu 

Při výpočtu se vychází z tzv. křivky četnosti za topné období. Ta se dle [3] určí ze 

vztahu: 

( ) ( ) ( )ξξ ϑϑξϑϑϑξ −⋅−⋅− ⋅∆+⋅∆−⋅−+= 1
10010

10 aa
e eet  [ °C ] (6.4) 

Množství tepla potřebného na vytápění je potom dáno integrací dílčích hodnot pro 

elementární oblasti četnosti výskytu jednotlivých teplot a to od dolní meze s hodnotou ξ=0, 

které je přiřazena nejnižší teplota venkovního vzduchu, po horní mez s hodnotou ξM, které 

odpovídá mezní teplota topného období. 

( )[ ]∫
=

−⋅
−

⋅=′′
M

dtt
tt

Q
Q ei

Nei

C
RVYT

ξ

ξ

ξξ
0,

, 8760
&

 [ kWh/rok ] (6.5) 

kde: 

dolní mezi ξ = 0 je přiřazena nejnižší teplota okolního vzduchu 

horní mezi ξM odpovídá mezní teplota otopného období 

Potom tedy počet hodin výskytu určité teploty v topném období určuje křivka četnosti 

dle obr. 6.1 

Četnost teplot

-20,0
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(ξ

) 
[º

C
]

Četnost teplot

 

Obr.6.1 Četnost výskytu venkovních teplot v topném období 

Teploty venkovního vzduchu v topném období jsou rozděleny po 1°C v intervalu te,N = 

-15°C ÷ tM = 12°C. Ke každé teplotě je vypočtena hodnota četnosti ξ. 

Příklad výpočtu potřeby tepla pro rozmezí teplot te1 = 5 ÷ te2 = 4°C: 

Nejprve se vypočítá střední teplota: 
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2
21 ee

stř

tt
t

+
=  [°C ] (6.6) 

Dosazením do vztahu 6.6 platí: 

5,4
2

45 =+=střt °C 

Potřeba tepla pro daný interval teplot: 

Neim

střim
CteZT tt

tt
QQ

,
, −

−
⋅= &&  [ W ] (6.7) 

Dosazením do vztahu 6.7 platí: 

( ) 9,4326
1564,19

5,464,19
9900, =

−−
−⋅=teZTQ& W 

Následně se podle teplot te určí četnosti ξ dle rovnice 6.4. Hodnoty jsou následné: 

te1 = 5°C..........ξ12 = 0,3203 hod/hod 

te2 = 4°C..........ξ11 = 0,2830 hod/hod 

Z vypočtených četností se určí celkový počet hodin výskytu teplot daného intervalu za 

celý rok ze vztahu: 

8760
8760

⋅∆=⇒=∆ ξξ h
h n

n
 [ hod ] (6.8) 

kde: 

nh = počet hodin výskytu teplot [ hod ] 

8760 = počet hodin za kalendářní rok [ hod ] 

Dosazením do vztahu 6.8 platí: 

( ) 7,32687602830,03203,0 =⋅−=hn  hod  

Potřeba tepla pro toto rozmezí teplot je dána vztahem: 

hteZCZT nQQ ⋅= ,,
&  [ kWh ] (6.9) 

Dosazením do vztahu 6.9 platí: 

6,14137,3269,4326, =⋅=CZTQ  kWh 

Sečtením všech potřeb tepla za celé topné období dostaneme celkovou potřebu tepla za 

rok: 

25584, =′′ RVYTQ kWh 

Pro další výpočet budu používat roční potřebu tepelné energie na vytápění ve výši 25 

584kWh/rok. 



 30 

6.4 Výpočet tepla pro ohřev TUV 

Při výpočtu se uvažuje, že je objekt obydlen 6 osobami, při spotřebě 50 litrů/osobu za 

den . TUV se bude předehřívat tepelným čerpadlem z teploty 10°C na teplotu 35°C. 

Celková potřeba tepla za celý rok je dána potřebou tepla na vytápění a potřebou tepla na 

ohřev TUV. Potřebné teplo pro ohřátí požadovaného množství TUV, společně s vodou 

v topném systému, se určí: 

τ
tcm

Q v
TUV

∆⋅⋅
=&   [W]             (6.10) 

kde: 

τ    doba ohřevu 6 hodin = 21 600  [s]   

cv  měrná tepelná kapacita vody   [J.kg-1.K-1]   

m – hmotnost ohřívané vody – 6 osob x 50 l = 300 [kg]  

Dosazením do vztahu 6.10 platí:                                                  

1451
21600

254180300 =⋅⋅=TUVQ& W 

Jelikož tepelné čerpadlo potřebuje pro ohřev TUV ¼ dne, bude pro celkovou potřebu 

tepla uvažována hodnota  hn /4. 

nh = počet hodin výskytu teplot                                                                             








 ⋅+=− TUV
h

CztTUVCzt Q
n

QQ
4,,  [Wh/rok]      (6.11) 

Pro nejvyšší výpočtový teplotní průměr 11,5°C, bude celková potřeba tepla: 

10483161451
4

82,389
 906871, =







 ⋅+=−TUVCztQ  Wh/rok 

Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV na 35°C během celého topného 

období  je pak dána součtem dílčích potřeb tepla za jednotlivá teplotní rozmezí.     

42,27568, =−− RTUVCztQ  kWh/rok 
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7. Návrh tepelného čerpadla 

7.1 Volba chladiva 

Chladivo je nositelem energie v TČ, bez něj by nemohl systém fungovat. Pro použití 

v TČ se však hodí jen některá chladiva.  

Pro TČ uvažované v této práci je nejvhodnější chladivo R134a patřící do skupiny 

bezchlorových chladiv typu HFC.  

Toto chladivo je tetrafluoretan, C2H2F4 a používá se pouze s oleji POE. Bod varu je při 

atmosférickém tlaku -26,3°C. Je azeotropní, nehořlavé, nejedovaté a nevýbušné.   

V kapalné a plynné formě je bezbarvé. Není agresivní vůči kovům. Má o něco nižší 

kompresní tlaky než R12. [1] 

7.2 Výpočet tepelného čerpadla 

Základní hodnoty: 

• topný výkon 9,9 kW 

• teplota topné vody na výstupu z TČ Tvod,výs= 35°C => Tk = 40°C 

• Teplota vratné vody na vstupu do TČ Tvod,vs = 30°C 

• teplota nemrznoucí směsi na vstupu Tns,vs = -2 °C 

• teplota nemrznoucí směsi na výstupu Tns,výs = -5°C => T= -10°C  
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Obr.7.1 Diagram chladiva R134a 
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Rychlosti proudění pro stanovení průřezu dle lit. [1] : 

• v sacím potrubí w1 = 11 m/s 

• výtlačném potrubí w2 = 12 m/s 

• kapalinovém potrubí  w3 = 0,7 m/s 

Pomocí programu EES jsem vypočítal následující entalpie a tlaky. 

i1 = 244,5 kJ/kg pk =1017 kPa  

i2 = 278,3 kJ/kg p0 = 200,7 kPa 

i3 = i4 = 108,3 kJ/kg 

 

1. Hmotová chladivost 

• chladící výkon při jednotkovém průtoku 

410 iiq −=  (7.1) 

3,1363,1085,244410 =−=−= iiq  kJ/kg 

2. Izoentropická měrná práce 

• množství energie potřebné ke kompresi 1 kg chladiva. 

12 iiaie −=  (7.2) 

8,335,2443,27812 =−=−= iiaie  kJ/kg 

3. Hmotnostní topivost  

• množství tepla, které 1 kg pracovní látky předá do okolí 

42 iiqt −=  (7.3) 

1703,1083,27842 =−=−= iiqt  kJ/kg  

4.Hmotnostní průtok chladiva m 

• průtok pracovní látky za jednotku času 

t

k

q

Q
m =  (7.4) 

05821,0
170000

9900 ===
t

k

q

Q
m  kg/s = 209,5 kg/h 

5. Topný faktor - ideální 

• poměr hmotové topivosti k izoentropické měrné práci – ideální topný faktor 

ie

t
it a

q
=,ε  (7.5) 

02,5
8,33

170
, ===

ie

t
it a

qε  
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6. Chladící výkon 

• množství tepla přivedeného do výparníku k odpařování 1 kg chladiva 

0qmQch ⋅=  (7.6) 

93,73,13605821,00 =⋅=⋅= qmQch  kW 

7. Chladící faktor  

• výkonové číslo chladícího zařízení – ideální 

1,, −= itich εε  (7.7) 

02,4102,51,, =−=−= itich εε  

8. Izoentropický příkon  

• příkon ideálního kompresoru 

ieie amP ⋅=  (7.8) 

98,18,3305821,0 =⋅=⋅= ieie amP  kW 

9.Chladící faktor vnitřní 

ie
vn a

q0=ε  (7.9) 

03,4
8,33

6,1360 ===
ie

vn a

qε  

10. Kompresní poměr 

0p

pk=σ  (7.10) 

06,5
7,200

1017

0

===
p

pkσ  

11.Výkon na spojce 

spie

ie
sp

P
P

−

=
η

 (7.11) 

75,2
7,0

98,1 ===
−spie

ie
sp

P
P

η
 kW 

ηie-sp = 0,7 

12. Příkon elektromotoru 

el

sp
el

P
P

η
=  (7.12) 

96,2
93,0

75,2 ===
el

sp
el

P
P

η
 kW 
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ηel = volím 0,93 

13. Topný faktor – skutečný 

el

k
t P

Q
=ε  (7.13) 

4,3
96,2

9,9 ===
el

k
t P

Qε  

14. Čerpací poměr 

ch

t

tch

k

q

Q

ε
ε

εε
ϕ =

−
+=+==

1

1
1

1
1

0

 (7.14) 

49,1
24,2

34,3

1

1
1

1
1

0

===
−

+=+==
ch

t

tch

k

q

Q

ε
ε

εε
ϕ  

15. Tepelná bilance  

• pro celý oběh 

hceiob QPQ +=  (7.15) 

91,993,798,1 =+=+= hceiob QPQ  kW 

• pro kondenzátor 

tk qmQ ⋅=  (7.16) 

9,917005821,0 =⋅=⋅= tk qmQ  kW 

• pro výparník 

)( 41 iimQo −⋅=  (7.17) 

( ) 93,73,1085,24405821,0)( 41 =−⋅=−⋅= iimQob  kW 

16. Návrh průměru potrubí 

• sací potrubí – pára – hustota chladiva: ρ1 =10,04 kg/ m3 

• výtlačné potrubí – pára – hustota chladiva: ρ2 =47,98 kg/ m3 

• kapalinové potrubí – kapalina – hustota kapaliny: ρ3 =1147 kg/ m3 

 

• objem chladiva na 1kg: 

 
ρ

ν 1=  (7.18) 

 0996,0
04,10

11

1
1 ===

ρ
ν  

 0208,0
98,47

11

2
2 ===

ρ
ν  
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 000871,0
1147

11

3
3 ===

ρ
ν  

• Objemový průtok chladiva – sací: 

mV ⋅= 11 ν  (7.19)  

87,205,2090996,011 =⋅=⋅= mV ν m3/h 

• Objemový průtok chladiva – výtlačný 

mV ⋅= 22 ν  (7.20) 

368,45,2090208,022 =⋅=⋅= mV ν   m3/h 

• Objemový průtok kapaliny 

mV ⋅= 33 ν  (7.21) 

1827,05,209000872,033 =⋅=⋅= mV ν  m3/h 

 

• Výpočet průřezu potrubí 

 
3600⋅

=
w

V
S  (7.22) 

- Sací 

 000527,0
360011

87,20

36001

1
1 =

⋅
=

⋅
=

w

V
S  m2 

- Výtlačné 

0001011,0
360012

368,4

36002

2
2 =

⋅
=

⋅
=

w

V
S  m2 

- Kapalinové 

 0000725,0
36007,0

1827,0

36003

3
3 =

⋅
=

⋅
=

w

V
S  m2 

• Stanovení průměru potrubí 

 
π
S

d
⋅

=
4

 (7.23) 

- Sací 

 9,251000
000527,044 1

1 =⋅⋅=
⋅

=
ππ

S
d  mm 

- Výtlačné 

 35,111000
0001011,044 2

2 =⋅⋅=
⋅

=
ππ

S
d  mm 



 36 

- Kapalinové 

6,91000
0000725,044 3

3 =⋅⋅=
⋅

=
ππ

S
d  mm 

Trubky pro chladící techniku jsou zhotoveny z bezkyslíkaté mědi. Tyto trubky snesou 

vysoké tlaky. Spočítané průměry jsou vnitřní. Tloušťka stěn Cu trubek je 1 mm, proto jsou 

vnější průměry o 2 mm větší. 

Sací potrubí: d1 = 30 mm 

Výtlačné potrubí: d2 = 16 mm 

Kapalinové potrubí: d3 = 12 mm  

7.3 Chladivový okruh TČ země – voda 

Výtlačné potrubí kompresoru je vedeno do horního vývodu kondenzátoru. 

V kondenzátoru chladivo předá své teplo vodě, která jde do topného okruhu a chladivo 

zkapalní. Zkapalněné chladivo se shromažďuje ve sběrači kapalného chladiva, kde se 

zbavuje bublinek. Trubkou, která je vedena ode dna sběrače se vede kapalina přes 

filtrdehydrátor, elektromagnetický uzavírací ventil a průhledítko do termostatického 

expanzního ventilu. Výstup z termostatického expanzního ventilu je napojen do spodní 

části výparníku. Kapalné chladivo se zde odpaří  a jako plyn se silně podchladí. Odebere 

teplo přivedené z primární strany (ze solanky, nebo vody) a ohřáté chladivo je nasáváno do 

kompresoru. Uzavírací ventily kompresoru jsou opatřeny presostaty  

Pro návrh chladivového okruhu TČ byl použit příklad a obrázek z literatury [1 ]. 

 

Obr.7.1 Chladivový okruh TČ 
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7.4 Volba dílů chladivového okruhu TČ 

7.4.1 Cu trubky 

Průměry měděných trubek byly vypočítány v kapitole 7.2 . 

pro: 

Sací potrubí: d1 = 30 mm 

Výtlačné potrubí: d2 = 16 mm 

Kapalinové potrubí: d3 = 12 mm 

7.4.2 Kompresor 

Stlačuje páry chladiva, které vznikají ve výparníku. Stlačené zahřáté páry jsou pak 

vedeny do kondenzátoru, kde zkapalní a předají teplo do topné vody. V dnešní době se TČ 

vybavují kompresory Scroll od firmy Copeland, které: 

• mají vysokou objemovou účinnost 

• nízká úroveň hluku oproti pístovým kompresorům 

• vysoký chladící faktor 

• objemová účinnost téměř 100% 

• minimální vnitřní tepelné ztráty 

Na základě výpočtů z kapitoly 7.2 

je pro toto TČ vhodný kompresor: ZR 94 KCE-TDF  lit .[20] 

• Výkonnost = 22,1 m3/h 

• Příkon = 3,37 kW 

Rozměry: 

• H = 495 mm 

• D = 463 mm 

• S = 113 mm 

 

 

 

 
 

 

  

 Obr.7.2 Kompresor ZR 94 KCE-TDF 
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7.4.2 Výměníky 

Výměníky slouží k výměně tepla mezi dvěma médii tak, že nedojde k jejich kontaktu. 

U TČ slouží výměníky pro předávání tepla  z vnějšího prostředí do chladiva kolující 

výparníkem v chladivovém okruhu. Chladivo se pak přes kompresor dostane do druhého 

výměníku – kondenzátoru, kde předá nabyté teplo vodě do topného systému. Podle použití 

rozdělujeme výměníky u TČ na kondenzátory nebo výparníky. 

TČ využívají pro přenos tepla mezi kapalinou a chladivem většinou deskové nebo 

trubkové výměníky.  

Deskový výměník se skládá z nerezových desek, které mají speciálně tvarovány 

prolisy. Mívají vysokou účinnost a přenášejí vysoký výkon při malých rozměrech. Jejich 

nevýhoda spočívá ve vyšších tlakových ztrátách, které lze ovšem omezit osazením 

výměníku větším počtem desek. [1] 

 Trubkový výměník např. trubka v trubce – do jedné trubky o větším průměru, kterou 

proudí voda nebo solanka, je zastrčena další vystředěná trubka menšího průměru, ve které 

proudí chladivo. Trubky bývají dlouhé a svinuté do kruhů, kvůli větší teplosměnné ploše. 

Pro mnou navrhované TČ jsou nejvhodnější deskové výměníky, které byly spočteny 

pomocí programu Cas 200 společnosti Alfa-Laval. [21] 

Navrhuji: Kondenzátor – typ: CB51-H14 (H21,B21) 

  Výparník – typ: CB26–H30 (H21,B21) 

7.4.3 Sběrač kapalného chladiva 

Sběrač kapalného chladiva je zásobník celého množství kapalného chladiva v TČ ve 

formě tlakové nádoby. Také slouží k odlučování bublin a k zajištění toho, aby do TEV 

protékala pouze kapalina. Výstup čisté kapaliny tvoří trubka, která sahá až ke dnu. Ve 

většině případů bývá konstrukčně navržen na výšku. Dimenzuje se na nejvyšší možný 

provozní tlak v systému. [1] 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je sběrač chladiva s ventilem 

Rotalock CR 104 5.2 l lit. [18]. 

 

Obr. 7.3 Sběrač chladiva 
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připojení- vstup 1/2", výstup 1/2". 

7.4.4 Filtrdehydrátor 

Filtrdehydrátor pohlcuje škodliviny a drobné pevné částice z okruhu chladiva a vody. 

Montáž probíhá ve svislé poloze, z důvodu rovnoměrného průtoku chladiva tak, aby přívod 

kapaliny byl nahoře. [1] 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je filtrdehydrátor od firmy Alco: 

BFK – 164 lit.  [19]. 

Připojení: 1/2“ (12mm) SAE  

 

Obr.7.4 Filtrdehydrátor 

Se šroubovecím spojem, kvůli případné výměně. 

7.4.5 Elektromagnetický ventil 

Elektromagnetický ventil se zapojuje do kapalinového potrubí před TEV. Po vypnutí 

kompresoru, uzavírá přívod kapalného chladiva. Elekromagnetický ventil se znovu otevře 

až ve chvíli, kdy se opět spustí kompresor. [1] 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je elektromagnetický ventil od 

firmy:Alco: 200 RB6-T4 lit.  [19]. 

Pájecí hrdlo pro Cu – 12 mm 

 

Obr.7.5 Elekromagnetický ventil 
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7.4.6 Průhledítko 

Průhledítko umožňuje sledovat tok kapaliny v potrubí. Bývá vybaveno indikátorem 

vlhkosti, kterou poznáme podle změny barvy mezikruží. Průhledítko řadíme za sběrač 

chladiva a fildehydrátor blízko vstupu do TEV. Pomocí něj kontrolujeme, zda se 

v chladivu nenacházejí bublinky. [1] 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je  průhledítko od firmy Alco: 

MIA M12 lit.  [19]. 

Rozměry: Výška = 35,5 mm 

 Délka = 113 mm 

 

Obr.7.6 Průhledítko 

7.4.7 Termostatický expanzní ventil - TEV 

TEV vstřikuje do výparníku správné množství kapalného chladiva tak, aby měl 

výparník  optimální provozní režim a aby byl správně plněn. Důležitou částí TEV je 

teplotní čidlo, kterému říkáme tykavka – malá nádobka naplněná vhodným médiem, u 

kterého se při zvyšování teploty zvyšuje tlak. 

Tykakavka se umisťuje k rovné části sacího potrubí těsně za výparník. Musí být dobře 

tepelně spojena s potrubím a nesmí ji ovlivňovat okolní vzduch. Upevní se pomocí spony a       

posléze se musí tepelně zaizolovat. Nikdy ji neumisťuje ze spod potrubí! 

V kapalném chladivu , které vstupuje do TEV, se nesmí vyskytovat plynové bublinky. 

Z tohoto důvodu se před TEV instaluje průhledítko. Pokud se v průhledítku objeví pěna 

nebo bublinky, pak je něco v nepořádku. Např. může jít o nedostatek chladiva, nebo může 

být poddimenzováno kapalimové potrubí. [1] 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je TEV od firmy Alco: TX3-

M27 lit.  [19]. 

• TEV s vnějším vyrovnáním tlaku 

• Hrdlo -  vstup/výstup – 1/2“ / 5/8“ 
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Obr.7.7 TEV 

7.4.8 Presostat 

Presostat je nastavitelný tlakový spínač, který rozdělujeme podle použití na sací a 

výtlačný. Presostaty mívají nastavitelnou hysterezi, což je rozdíl mezi tlakem vypnutí a 

zapnutí. 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je presostat od firmy Frigomont 

lit. [26] 

• Nízkotlaký HLP 506 – rozsah: (-0,7 – 6) bar 

• Vysokotlaký HLP 530 – rozsah: (8-30) bar 
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8. Zapojení TČ do systému vytápění a přípravy TUV 

8.1 Návrh systému 

Schéma zapojení TČ do systému je součástí výkresové dokumentace. 

8.2 Návrh hlavního příslušenství systému 

8.2.1 Akumulační zásobník 

Akumulační zásobník slouží jako zásobník topné vody pro vytápěcí systémy. 

Umožňuje hospodárný provoz zařízení. Do systému se zařazuje mezi TČ a vytápění. 

Dodává naakumulovanou tepelnou energii do systému vytápění při vypnutí TČ v době 

vysokého tarifu – 2 hodiny denně. [1] 

Mnou zvolený akumulační zásobník je vybaven elektrickým topným tělesem. Toto 

elektrické těleso bude dohřívat topnou vodu na požadovanou teplotu v době, kdy TČ 

dosáhne bodu bivalence. 

Volím akumulační zásobník od firmy Stiebel Eltron typ: SBP 400E o objemu 400 l 

Podle nedostatku tepla pro ohřev TUV a topné vody je pro mnou diskutované TČ 

nejvhodnějším elektrické topné těleso o výkonu 3 kW od výrobce Stiebel Eltron lit. [17] 

typ: BGC 3 

8.2.2 Zásobník TUV 

Zásobník TUV se užívá pro ohřev  a akumulaci užitkové a pitné vody. Mnou navržený 

zásobník TUV bude vybaven elektrickým topným tělesem, pomocí kterého bude dohřívat 

vodu z 35°C (teplota na kterou vodu ohřeje TČ) na požadovanou teplotu 60°C.  Mimo 

topné období bude elektricky topné těleso ohřívat vodu samostatně. 

Při výpočtu se uvažuje, že je objekt obydlen 6 osobami, při spotřebě 50 litru/osobu za 

den . TUV se bude předehřívat z teploty 10°C na teplotu 60°C. Potřebné teplo pro ohřátí 

požadovaného množství TUV určím: 

3600

tcm
Q v

TUV

∆⋅⋅
=   [Wh]             (8.1) 

kde: 

cv  měrná tepelná kapacita vody   [J.kg-1.K-1]   

m – hmotnost ohřívané vody – 6 osob x 50 l = 300 [kg]  

Dosazením do vztahu 8.1 platí:                                                  

17417
3600

504180300 =⋅⋅=TUVQ Wh 
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Potřebný výkon elektrického topného tělesa určím:                                                                                    

t

Q
P TUV

el =  [W]      (8.2) 

kde: 

t doba ohřevu 6 hodin 

Dosazením do vztahu 8.2 platí: 

2903
6

17417==elP  W 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je zásobník TUV od firmy 

Stiebel Eltron typ – SBB 301 WP, elektrické topné těleso od téže firmy typ – BGC 3  - 

s topným výkonem 3 kW. [13] 

8.2.3 Oběhová čerpadla 

Potřebný objemový průtok čerpadla se určí: 

ρ⋅⋅∆
=

ct

Q
V

.

 [m3.s-1]    (8.3)  

kde: 

Q = potřeba tepla [W]   

∆t = teplotní spád [°C]   

P = měrná hmotnost vody [kg.m-3]   

Cv = měrná tepelná kapacita vody [J.kg-1.K-1]   

Dosazením do vztahu 8.3 platí: 

( ) 71,1
18,99241803035

36009900.

=
⋅⋅−

⋅=V [m3.h-1]    

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci jsou oběhová čerpadla WPSB 

307 od firmy Stiebel Eltron, které jsou součástí kompaktní sady. [17] Tato sada obsahuje 

oběhové čerpadlo včetně uzavíracích kohoutů a stěnového držáku. Dále obsahuje expanzní 

nádrž 12 l (vstupní tlak 1,5 bar) se stěnovým držákem, manometrem, pojistným ventilem 

2,5 bar a plnící a vypouštěcí kohout. 

8.2.4 Sběrač a rozvaděč topného okruhu 

Nejvhodnějším typem pro TČ navrhované v této práci je  sběrač a rozvaděč od firmy 

Hennlich typ – SBK 3000 – který obsahuje ruční uzavírací ventil. [25]  
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Dále lze vybavit napouštěcím/vypouštěcím ventilem, teploměrem, odvzdušněním, 

přípojným kulovým kohoutem. 

 

Obr.8.2 sběrač a rozvaděč [25] 

9.Provozní režim tepelného čerpadla 

Monovalentní provoz – TČ samo vytápí objekt (je jediným zdrojem tepla v objektu). 

Tento způsob se používá u nízkoteplotního vytápění s teplotou topné vody max. 60°C .  [1]   

Monoenergetický provoz – Vytápěcí systém nevyžaduje žádné další vytápěcí 

zařízení. Ale od určité venkovní teploty, kdy již výkon TČ nestačí, se připíná přídavný 

elektrický ohřev. [1]  

Alternativn ě bivalentní provoz – TČ pokrývá celou potřebu tepla až do určité 

teploty. Po dosažení této teploty se TČ vypne a výrobu tepla přebírá jiný tepelný zdroj. 

Tento způsob se využívá u vytápěcích systémů s teplotou topné vody max. 90°C. [6]   

Paralelně bivalentní provoz – TČ do určité teploty zajišťuje vytápění objektu samo, 

po dosažení této teploty se k TČ připne (připojí) další zdroj tepla. Tento způsob se používá 

pro podlahové a radiátorové výtápění do teploty max. 60°C. [6]   

Částečně paralelní bivalentní provoz – TČ vyrábí teplo až do určité venkovní teploty 

samo. Po dosažení této teploty se k TČ připne další zdroj tepla. Pokud TČ nevyrábí vodu o 

teplotě odpovídající teplotě topné vody, pak se TČ vypne. [1]  

Pro mnou navržené TČ je nejvhodnější monoenergetický provoz. TČ pokrývá jen část 

tepelné ztráty, zbytek je pokryt elektrickým topným tělesem, kterým je vybaven 

akumulační zásobník tepla a také i zásobník TUV. 
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9.1 Určení bivalentního bodu 

Bod bivalence je bod (teplota), od které se k TČ připíná druhý tepelný zdroj. Tento 

bod je určen jako průsečík přímek okamžitého topného výkonu TČ a celkové spotřeby 

tepla na vytápění a přípravu TUV.  

 

Obr.9.1 Závislost tepelného výkonu TČ a tepelných ztrát domu + TUV 

Z obrázku 9.1 vyplývá, že bod bivalence pro mnou navržené TČ bude v bodě -6 °C. 

Procentuální pokrytí  celkové potřeby tepla TČ při nejnižší výpočtové teplotě - 15°C se 

určí: 

100⋅
+ TUVC

TČ

QQ

Q
 [%] (9.1) 

Dosazením do vztahu 9.1 platí: 

79100
14519900

9000 =⋅
+

% 

10.Ekonomické zhodnocení 

10.1 Spotřeba energie 

 Kompresor TČ spotřebovává elektrickou energii, kterou potřebuje pro svůj pohon. Její 

spotřeba se odvíjí od celkové doby provozu a požadovaného topného výkonu. 

Hodinový provoz TČ pro rozmezí teplot  0 až -1°C se určí: 
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TČ

TUVtez

TČh Q

Q
n +

− = ,  [h.rok-1] (10.1) 

Dosazením do vztahu 10.1 platí: 

124
9

1120 ==−TČhn h.rok-1 

Spotřebovanou elektrickou energie za dané teplotní období se určí: 

TČhTČTČ nPE −⋅=  [kWh] (10.2) 

Dosazením do vztahu 10.2 platí: 

41712437,3 =⋅=TČE kWh 

Celkové množství el. energie spotřebované TČ za celou jeho dobu provozu je pak:  

ETČ-celkové = 10322,8 kWh.rok-1 

Celkovou spotřebu el. energie topného tělesa, které se zapojí do výtápění při dosažení 

bivalentního bodu -6°C lze určit podobným způsobem jako spotřebu TČ. Tato spotřeba pak 

je EET-celkové = 592 kWh.rok-1 

Dohřátí TUV z 35°C na 60°C v zásobníku pomocí elektrického topného tělesa je 

určeno:  

+⋅
∆⋅⋅

= h
v

TUV n
tcm

Q
3600

 [kWh.rok-1] (10.3) 

Dosazením do vztahu 10.3 platí: 

( )
3,1393160

3600

35604180300 =⋅−⋅⋅=TUVQ  kWh.rok-1 

10.2 Výpočet nákladů na elektrickou energii 

Pro využívání TČ je zaveden zvýhodněný speciální tarif D56d. Podmínky pro jeho 

využití jsou [15]: 

• Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, 

distribuci elektřiny, nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v 

této sazbě. 

• Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným 

způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán 

systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám 

vytápěného objektu. 

• Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem 

elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může 

distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 
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• Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 

jednotlivé dny, a ani nemusí být v souvislé délce. 

• Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách 

platnosti vysokého tarifu. 

• Pokud je dvaceti dvou hodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během 

dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší 

než 1 hodina. 

• Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je 1 hodina. 

V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický 

spotřebič v maximální celkové délce 2 hodin denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být 

delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než 1 hodina 

Celková kalkulace a srovnání vytápění TČ se stávajícím plynovým kotlem byla 

provedena pomocí programu od firmy IVT [14]. Celkové provozní náklady objektu  pro 

vytápění kotlem na zemní plyn je uvedena v příloze č.10. 

• Náklady na vytápění pomocí TČ – 42 130 Kč 

• Náklady na vytápění pomocí původního zdroje tepla plynového kotle 

62 967 Kč  

V tabulce 10.1 jsou uvedeny aktuální ceny elektrické energie pro TČ platné od 

1.1.2010 dle literatury [16]. 

Cena za 1 MWh v VT 2925,88 Kč 

Cena za 1 MWh V NT 2198,88 Kč 

Cena za jistič do 3 x 32A 486 Kč 

Ostatní energie NT – 22 hodin 3800 kWh 

Ostatní energie VT – 2 hodiny 300 kWh 

 

Tab. 10.1 Vytápění pomocí TČ 

Celkové množství elektrické energie odebrané TČ je pak: 

 ETČ-celkové = 10322,8 kWh.rok-1, což dělá při cenně z tabulky 10.1 celkem  22 698 Kč. 

Celkové množství elektrické energie odebrané topným tělesem je: 

 EET-celkové = 592 KWh.rok-1 což dělá při cenně z tabulky 10.1 celkem 1 301 Kč. 

Cena za odebranou elektrickou energii pro dohřátí TUV na teplotu 60 °C  je 3 063 Kč. 
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Celkové náklady jsou rovny součtu nákladů za elektrickou energii spotřebovanou 

kompresorem TČ, bivalentmím zdrojem a elektrickým topným tělesem při dohřevu vody 

v zásobníku TUV.  

Cena za provoz TČ 22 698 Kč 

Cena za provoz bivalentního zdroje  1 301 Kč 

Cena za dohřev TUV 3 063 Kč 

Cena za jistič do 3 x 40A        5 832 Kč 

Cena za ostatní en. - NT 8 360 Kč 

Cena za ostatní en. - VT 876 Kč 

Celková cena 42 130 Kč 

 

Tab. 10.2 Celková cena za energie 

Po sečtení všech nákladů na elektrickou energii dojdeme k celkové částce                  

42 130 Kč/rok. 

10.3 Náklady na uvedení TČ do provozu 

Ke zkonstruování navrženého TČ jsou zapotřebí komponenty jejichž výčet, včetně cen, 

je uveden v následující tabulce. 

  Cena v Kč 
Sběrač kapalného chladiva 1 496 

Kompresor 35 999 
Kondenzátor 18 450 

Výparník 35 459 
Filtrdehydrátor 859 

Elektromagnetický ventil 1 500 
Průhledítko 489 

Termostatický expanzní ventil -TEV 1 060 
Presostat NT 999 
Presostat VT 999 

Rozdělovač + sběrač prim. Okruhu 16 162 
Sada pro připojení prim. Okruhu 18 478 

Cu potrubí 4 500 
Chladivo 2 496 

Akumulační zásobník 30 450 
El. topné těleso 2x 4 990 

Zásobník TUV 17 539 
Oběhová čerpadla 4x 3899 
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Sběrač  31 679 
Rozdělovač 34 679 

Ostatní příslušenství 25 000 
Celkem 287 182 

Tab. 10.3 Ceny komponentů pro sestavení a uvedení do chodu TČ 

Náklady na pořízení součástí nutných k sestavení TČ a dalších komponentů 

nezbytných pro provoz systému vytápění a přípravy TUV činí  287 182 Kč. 

Cena vrtu se pohybuje okolo částky 100 000 Kč za 100m. V mém případě, kdy 

počítám, že z půdy získám 60 W/m, při výkonu TČ 9 kW, vychází celková částka na 

pořízení 2 vrtů o délce 75 m na 150 000Kč.  

Do celkových investičních nákladů, shrnutých v tab.10.4, jsou zahrnuty ceny za 

všechny výše zmíněné součástky a také náklady na realizaci vrtu. Celková částka pak je 

437 182 Kč. 

Cena za zhotovení vrtu 2x75m 150 000 Kč 

Cena za TČ + ostatních komponentů 287 182 Kč 

Celková cena 437 182 Kč 

Tab. 10.4 Celková investice pro pořízení TČ 

10.4. Návratnost investice 

Návratnost investice a následné úspory za vytápění rodinného domu a přípravu TUV 

jsou klíčovými faktory při volbě způsobu vytápění. Od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 

je možno prostřednictvím vládního programu Zelená úsporám získat dotaci na výstavbu 

v pasivním energetickém standardu, využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a 

ohřev TUV a na realizaci opatření vedoucích k energetickým úsporám při vytápění. [2]. 

V rámci programu je proto možné získat dotaci také na vybudování systému TČ pro 

potřeby rodinného domu. Její maximální výše je 75 000 Kč. 

Při přechodu ze stávajícího vytápění plynovým kotlem na TČ je roční úspora energie 

dle výše uvedených údajů a výpočtů 20 837 Kč 

 

Prostá návratnost investic se spočítá ze vztahu: 

R

C
N Z

N
T =  [roky] (10.4) 
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kde: 

TN = doba prosté návratnosti investic [roky] 

NC = celkové inv. náklady do pořízeného zařízení [Kč] 

ZR = hodnota úspor energie za rok, která je úměrná rozdílu celkových provozních 

nákladů pro jednotlivé varianty vytápění. [Kč] 

Dosazením do vztahu 10.4 platí: 

( ) 21
4213062967

437182 =
−

=NT  roků 

Dosazením do vztahu 10.2 se započtením nejvyšší možné dotace platí: 

( ) 17
4213062967

75000437182 =
−
−=NT  roků 

11.Environmentální zhodnocení  

Při provozu TČ nedochází k žádnému spalování paliva. O všem součástí TČ je 

kompresor, který potřebuje pro svůj pohon elektrickou energii, jenž se vyrábí 

v elektrárnách, které většinou spalují fosilní paliva. Proto se TČ nepřímo podílí na 

znečištění ovzduší. 

Pro srovnání je zde uveden vznik znečišťujících látek, které vzniknou při vytápění 

pomocí plynového kotle a při výrobě elektrické energie, potřebné pro pohon kompresoru 

tepelného čerpadla. 

Zemní plyn jako zdroj emisí : plynový hořák – 0 až 0,2 MW 

Kompresor tepelného čerpadla jako zdroj emisí: elektřina – systémové zdroje (včetně 

vodních a jaderných elektráren).  

 

kg/rok 
 

SO2 

 
NOx 

 
CO2 

 
TZL 

 
CO 

 
CxHy 

Zemní 

plyn 

 
0,235 

 
4,97 

 
4880 

 
0,049 

 
0,79 

 
2,5 

TČ 16,4 11,3 7301 0,71 1,07 0,89 

Tab.11.1 Stanovení emisí  

Podle vypočtených hodnot v  Tab11.1 z lit.[12] vyplývá, že při spalování zemního plynu 

vznikne míně znečišťujících látek, než při výrobě elektrické energie.  
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12. Závěr 

V diplomové práci je navrženo tepelné čerpadlo  pro rodinný dům v obci Nová Horka 

v okrese Nový Jičín, jenž je situován ve větrné lokalitě s nejnižší naměřenou teplotou          

-15ºC. V domě je instalováno podlahové vytápění s teplotou topného média 35 ºC a topná 

sezóna v dané oblasti trvá 229 dní.  

Navržené tepelné čerpadlo je konstruováno na základě vypočtených tepelných ztrát 

objektu, které jsou 9 900 W. Tepelné čerpadlo o výkonu 9 kW země-voda pracuje 

v monoenergetickém provozu i při nejnižších teplotách, tudíž celou topnou sezónu. 

Samostatně pracuje až do -6ºC, což je bod bivalence, od kterého není schopno pokrýt 

energetickou náročnost, a  proto je nutné topnou vodu dohřívat elektrickým topným 

tělesem instalovaným v akumulačním zásobníku. 

Vedle vytápění se bude tepelné čerpadlo podílet i na přípravě teplé užitkové vody, 

která je schraňována v zásobníku o obsahu 300 l. Součástí systému je také akumulační 

zásobník  tepla na otopnou soustavu s objemem 400 l.  

K životnímu prostředí není technologie tepelného čerpadla ohleduplnější než stávající 

vytápění zemním plynem Samotné tepelné čerpadlo sice neprodukuje žádné škodliviny, 

pro jeho provoz je však nezbytný kompresor  poháněný elektrickou energií z konvenční 

sítě, která je vyráběna v elektrárnách spalující fosilní paliva. Tím se podílí na znečištění 

ovzduší.  

Z ekonomického hlediska je mnou navržené tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu 

TUV pro objekt tohoto rodinného domu nevhodné, jelikož návratnost investice bez státní 

dotace je 21 let. Pokud by se majitelům povedlo získat státní dotaci v plné výši, tedy 

75 000 Kč, zkrátila by se doba návratnosti na 17 let.  Vzhledem k  fyzické životnosti hlavní 

části TČ, kompresoru, jenž je výrobcem uváděna v rozmezí 15 – 20 let, se však ani s tímto 

příspěvkem přechod ze stávající způsobu vytápění na tepelné čerpadlo příliš nevyplatí. Jiná 

situace by nastala, pokud by se mnou navržené tepelné čerpadlo instalovalo do novostavby. 

Náklady by byly započítány do celkových nákladů na vybudování domu, což by výrazně 

snížilo pořizovací náklady a tím pádem i dobu návratnosti investice.  
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