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Anotace diplomové práce 

 V klimatických podmínkách České republiky je při výstavbě rodinného domu 

potřeba se zabývat otázkou vytápění.  

 Existuje, celá řada moţností jaký způsob vytápění si zvolíme. Některé 

zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobsluţně, další jsou šetrné k 

ţivotnímu prostředí. Ale jen vytápění tepelným čerpadlem má všechny tyto 

pozitivní vlastnosti najednou.  

 Vyšší pořizovací investice je kompenzována levným provozem. Návratnost 

investice do pořízení tepelného čerpadla je 5 aţ 8 let v porovnání s jinými zdroji 

tepla. Na rychlost návratnosti investice do pořízení tepelného čerpadla má vliv růst 

cen elektrické energie a zemního plynu. 

Klíčová slova: Alternativní zdroje vytápění, ekonomické zhodnocení 

Summary 

  In climatic conditions Czech republic is at build - up family house need deal 

with question heating. 

 There has been, quite a number of possibility what way heating elect. Some 

sources warm have cheap running, other function unmanned, next are thrifty to life 

environment. But only heating heat pump has all these positive characteristics all 

of a sudden.  

 Higher acquisition investment is compensated cheap running. Economic 

return investment in acquisition heat pump is 5 as far as 8 years as compared to 

by other source warm. On rate economic return investment in acquisition heat 

pump has influence rise in prices seat power control energy and terrestrial flow. 

Keywords: Alternative sources heating, economic estimation 
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1 Úvod 

 V klimatických podmínkách České republiky je potřeba při výstavbě 

rodinného domu se zabývat vytápěním – jaký zdroj tepla si zvolíme. Mnoho 

stavebníků této otázce nevěnuje velkou pozornost, i kdyţ částka, která připadá na 

vytápění, činí aţ 70% z celkových ročních nákladů na provoz domu. 

 Existuje celá řada moţností jak vytápět náš rodinný dům. Jsou to vytápění 

palivovým dřevem, tepelné čerpadlo, hnědé uhlí, dřevěné peletky, brikety a 

štěpky, černé uhlí, zemní plyn. Mezi nejdraţší paliva patří elektřina, koks, propan-

butan a lehký topný olej.  

 Některé zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobsluţně, další jsou 

šetrné k ţivotnímu prostředí. Ale jen u jednoho způsobu vytápění najdeme 

všechny tyto pozitivní vlastnosti najednou a to u tepelného čerpadla. 

 K doloţení výše uvedeného tvrzení a zhodnocení výhod pouţití tepelného 

čerpadla pro vytápění rodinného domu musíme stanovit kritéria hodnocení. 

 V první řadě jde o dosaţení tepelné pohody (+22°C), při minimálních 

provozních nákladech a optimálně vynaloţených investic. 

 Tato základní kriteriální funkce má své limity dané: 

- tepelnými ztrátami objektu v porovnání s výkonností zvoleného systému 

zaloţeném na tepelném čerpadle 

- dispozicí objektu v prostředí, limitující pouţití určitého systému zaloţeném na 

tepelném čerpadle (zdroje tepla z vhodného prostředí). 

 Cílem této diplomové práce je zhodnotit zda se vyplatí investovat poměrně 

velkou částku peněz do nákupu tepelného čerpadla a zda se nám tato investice 

v budoucnu vrátí v závislosti na úsporném vytápění a celkovém provozu rodinného 

domu. 
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2 Princip tepelného čerpadla 

 Princip tepelného čerpadla byl popsán jiţ v 19. století anglickým fyzikem 

Wiliamem Thomsortem,povýšeným za své zásluhy o fyziku do šlechtického stavu 

pod jménem lord Wiliam Kelvin.  

 Tepelné čerpadlo pracuje na principu uzavřeného chladicího okruhu stejně 

jako chladnička. Teplo je na jedné straně odebíráno a na straně druhé předáváno.        

  Chladnička odebírá teplo z vnitřního prostoru potravinám a předává jej 

kondenzátorem na zadní straně do prostoru místnosti. Poţadovaným efektem je 

sníţení teploty ve vnitřním prostoru chladničky a ochlazení potravin, ale následně 

dochází k ohřívání vzduchu v místnosti. Tepelné čerpadlo místo potravin ochlazuje 

venkovní vzduch, zemskou kůru nebo podzemní vodu. Teplo odebrané těmto 

zdrojům předává do topných systémů.  

  Přestoţe se jedná o chladící zařízení (stejné jako chladnička), je hlavně 

tepelné čerpadlo vyuţíváno pro vytápění a ohřev vody. V zemi, ve vodě i ve 

vzduchu je obsaţeno velké mnoţství tepla, ale nízká teplota neumoţňuje toto 

teplo přímo vyuţít pro vytápění nebo ohřev vody. Pokud chceme vyuţít teplo o 

nízké teplotě (nízkopotenciální teplo), musíme je převést na teplotu vyšší. Stejně 

jako vodní čerpadlo dokáţe přečerpávat vodu z niţší hladiny na vyšší, tepelné 

čerpadlo dělá totéţ s teplem.  

 Prakticky dochází k tomu, ţe látku (zemi, vodu nebo vzduch) ochladíme o 

několik stupňů, čímţ odebereme teplo, a toto teplo vyuţijeme při ohřevu vody v 

topné soustavě nebo teplé uţitkové vody, kterou ohřejeme o několik °C, ale na 

teplotu námi poţadovanou. Ochladíme tedy např. půdu na zahradě z 10°C na 5°C 

a tepelné čerpadlo zajistí ohřátí topné vody z 40°C na 45°C. Slunce společně s 

energií akumulovanou v okolní půdě potom zajistí dohřátí půdy na zahradě zpět 

na 10°C.  

 Pro zvýšení tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy i pro provoz tepelného 

čerpadla, je potřeba dodat určité mnoţství elektrické energie. Tuto elektrickou 

energii tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru.  
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 Pro provoz tepelné čerpadlo spotřebovává jednu třetinu svého výkonu ve 

formě elektrické energie a dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazované 

látky (vzduchu, země, vody).  

 Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí - venkovní a vnitřní. Vnitřní 

jednotka je stejná jako běţný plynový nebo elektrický kotel. Nemá ţádné zvláštní 

nároky na umístění ani velikost prostoru a zajišťuje zvýšení tepla na vyšší teplotní 

hladinu a předávání tepla do topného systému. Venkovní část zajišťuje odebírání 

tepla ze zvoleného zdroje (země, vzduchu, vody). Velikost a podoba venkovní 

části závisí na tom, z jakého zdroje teplo získáváme [1]. 

2.1 Technický princip tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř hlavních součástí:  

 Výparník: slouţí k přeměně chladiva na plyn odpařováním a zároveň odvádí 

teplo z kapaliny do studeného okruhu.  

 Kompresor: zvyšuje tlak a teplotu chladiva.  

 Kondenzátor: slouţí ke zpětné kondenzaci plynu na kapalinu a odvádí teplo 

do systému vytápění. 

 Expanzní ventil: sniţuje tlak a teplotu chladiva. 

 

 

Obr. 1 Technický princip tepelného čerpadla (zdroj: www.dimplex.cz) 
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 Teplo odebrané z venkovního prostředí (země, vzduch, voda) se ve 

výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. 

Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou stlačeny v kompresoru na 

vysoký tlak, čímţ dojde i k zvýšení teploty. Stlačené chladivo o vysokém tlaku i 

teplotě je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo vodě v 

topné soustavě nebo ohřevu teplé uţitkové vody a mění svůj stav ze skupenství 

plynného na skupenství kapalné. Kapalina má stále vysoký tlak. Do cirkulačního 

okruhu je proto vsazen expanzní ventil, který sníţí tlak na úroveň potřebnou v sání 

kompresoru. S nízkým tlakem kapalné chladivo vstupuje do výparníku. Zde se 

odpaří, projde kompresorem a děj se neustále opakuje. 

 K převodu tepla dochází v tepelném čerpadle pomocí pracovní látky 

(chladiva), které je ve vnitřní části tepelného čerpadla hermeticky uzavřeno, trvale 

zde obíhá a cyklicky mění své skupenství [3]. 

2.2 Chladivo  

 Chladivo pouţívané v tepelném čerpadle je zvláštní látka, která musí 

splňovat ekologické, bezpečnostní a hygienické poţadavky. Hlavním nedostatkem 

dříve pouţívaných chladiv bylo porušování ozónové vrstvy naší planety.  

 V součastné době je nejpouţívanějším druhem chladivo R-407C.  

(příloha č. 1, bezpečnostní list) 

 ,,Chladivo R 407C - jedná se o směs tří chladiv R32, R125 a R134a. R32 je 

nejlepší chladivo ale hořlavé, R125 je přidáváno pro sníţení hořlavosti, R134a je 

přidáváno pro sníţení tlaku“ [5]. 

Výhody R407C není toxické, není hořlavé, neničí ozónovou vrstvu [5]. 

2.3 Topný faktor 

 Topný faktor je základním parametrem ukazujícím účinnost tepelného 

čerpadla a je dán poměrem topného výkonu (získaná energie) a příkonu 

(vyuţitelná energie) tepelného čerpadla. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla 

a na teplotě při které je teplo vyprodukováno a spotřebováno. Topný faktor je tím 
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větší, čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím niţší je teplota při které se teplo 

spotřebovává [2] 

 ,,Topný faktor (COP, Coefficient of performance) tepelného čerpadla udává 

poměr vyprodukovného tepla a spotřebované energie“ [2]. 

    [2] 

…. změna tepla,  

……mechanická práce spotřebovaná tepelným čerpadlem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A9_%C4%8Derpadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%A1_pr%C3%A1ce
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3 Druhy tepelných čerpadel 

 Pokud zvolíme z hlediska pohodlí a hlavně výhodné ekonomiky provozu a 

šetrnosti k ţivotnímu prostředí vytápění tepelným čerpadlem, budeme řešit otázku, 

jaký systém tepelného čerpadla bude pro vytápění našeho domu ten 

nejvýhodnější [5]. 

3.1 Tepelná čerpadla země/voda – plocha                                          

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem 

zahrady jsou uloţeny plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší 

teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. 

 

   

obr. 2, Grafické schéma systému tepelného čerpadla země/voda - plocha + foto instalace kolektoru 

pomocí drážkovačky (zdroj:www.cerpadla-ivt.cz) 

Výhody: 

 Nízké investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá instalace. Zemní 

kolektory lze snadno a rychle instalovat pomocí dráţkovačky. 

Nevýhody: 

 Nutností je dostatečně volná plocha zahrady, která se pohybuje v rozmezí 

200 – 400m2 [5]. 
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3.1.1 Vhodné plochy pro plošný zemní kolektor 

 Při výběru plochy pro plošný zemní kolektor je v zásadě nutné vyloučit 

plochy, kde se do budoucna plánuje jakákoliv výstavba (bazén, garáţ, atd.).  

 Hadice se nesmí pokládat pod objekty nebo je vést podél základů, protoţe 

médium v hadici můţe dosáhnout minusových teplot a v případě namrznutí ledu 

na hadici můţe dojít k porušení stavebních konstrukcí, které jsou v blízkosti 

hadice.  

 Rovněţ je nutno zváţit, zda bude moţné v zemině snadno provádět 

výkopy. Vyloučit plochy kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek. 

V případě nepříznivých geologických podmínek, by mohla cena za provedení 

zemního kolektoru přesáhnout i cenu vrtů.  

 Z důvodů snadného odvzdušnění kolektoru je vhodné, aby kolektor byl 

uloţen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je 

nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění [5]. 

3.1.2 Materiály potrubí pro plošné zemní kolektory 

 Pro zemní plošné kolektory se pouţívá plastové potrubí o průměru 40mm 

(HDPE 40 x 3,7). Lze pouţít jak běţné plastové potrubí odpovídající této 

specifikaci, nebo speciální potrubí určené pro zemní kolektory se zvýšenou 

odolností proti poškození, například GEROTherm FAST PE-GT-RC. Hlavní 

výhodou tohoto odolnějšího potrubí je moţnost pokládky rovnou do zeminy bez 

nutnosti zásypu pískem [5]. 

3.1.3 Technologie pokládky potrubí 

 Potrubí se pokládá do výkopů o rozteči 100cm. V případě potřeby lze rozteč 

zmenšit na 80cm. Hadice je uloţena ve výkopu hlubokém 1,2 aţ 1,5m. Šířka 

výkopu je libovolná a je závislá na charakteru zeminy a způsobu provedení 

výkopu. Většinou je postačující šířka 0,3m.  

 V případě, ţe zemina je kamenitá, obsypává se hadice pískem, aby 

nedošlo k jejímu poškození [5]. 
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3.2 Tepelná čerpadla země/voda – vrt                                             

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu 

o průměru 12 aţ 16cm je uloţena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, 

která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí 

jeden nebo více vrtů o hloubce 80 – 150m. 

 

 

 

obr. 3, Grafické schéma systému tepelného čerpadla země/voda – vrt + foto vrtná souprava 

(zdroj:www.cerpadla-ivt.cz) 

Výhody: 

 Díky malým nárokům na prostor lze vrty realizovat u většiny objektů. Nízké 

provozní náklady. Moţnost vyuţití vrtu pro levné chlazení domu v letním období. S 

kvalitní vrtnou soupravou je moţné vrtat bez většího poškození zahrady. 

Nevýhody: 

 Vyšší pořizovací náklady, vyřízení stavebního povolení pro provedení vrtu.  

 Vrty se nejlépe provádí v oblastech s tvrdým a pevným podloţím např. 

skála. Naopak v oblastech, kde se nachází písky a štěrky, je vrtání obtíţnější, 

protoţe dochází k zasypávání zhotoveného vrtu před zasunutím plastové sondy 

[5]. 

3.2.1 Nejhlubší vrt pro tepelné čerpadlo  

 Nejhlubší vrt pro tepelné čerpadlo v České republice byl vyvrtán ve 

Strakonicích v roce 2008. Zde vrtařská společnost V. H. S. H, vyvrtala vrt do 
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hloubky 245m. Hlubší vrty dávají zdarma energii o vyšší teplotě. Tento vrt bude 

vyuţíván pro vytápění rodinného domu, vybaveného moderním tepelným 

čerpadlem, které pracuje celoročně bez pomoci elektrokotle [5]. 

3.3 Tepelná čerpadla země/voda – větrací vzduch                         

 Kombinace vyuţívání tepla odpadního vzduchu z domu a tepla z plošného 

kolektoru nebo vrtu. Tepelné čerpadlo odebírá část tepla z odpadního větracího 

vzduchu a část ze zemního kolektoru. Kdyţ není potřeba vytápět nebo ohřívat 

teplou vodu, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloţeno do podzemního 

kolektoru. Díky tomu je teplota zemního kolektoru stále vysoká a tepelné čerpadlo 

pracuje celoročně s vysokým topným faktorem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4, Grafické schéma systému tepelného čerpadla země/voda – větrací vzduch + foto pokládka 

plošného kolektoru (zdroj:www.cerpadla-ivt.cz) 

Výhody: 

 Minimální nároky na velikost zemního kolektoru. U nízkoenergetických 

domů stačí zemní kolektor s plochou jen 40m2. Systém řízeného větrání domu je 

při této kombinaci s tepelným čerpadlem výrazně levnější neţ u klasických 

systémů s rekuperačními výměníky. 

Nevýhody: 

 Vhodné pouze pro nízkoenergetické domy. 
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 Pro kombinovaný odběr tepla z odpadního vzduchu a zemního kolektoru lze 

pouţít specializovaná tepelná čerpadla, nebo pouţít standardní tepelné čerpadlo 

země/voda a doplnit ho o externí větrací jednotku s výměníkem [5]. 

3.4 Tepelná čerpadla voda/voda – vodní plocha                            

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy.  

Na dně rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy jsou uloţeny plastové hadice 

naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi vodou a tepelným 

čerpadlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5, Grafické schéma systému tepelného čerpadla voda/voda – vodní plocha + foto kolektor 

uložený na dně nově budovaného rybníka  

(zdroj:www.čerpadla-ivt.cz)    

Výhody: 

 Velmi nízké náklady na vybudování kolektoru. Nízké provozní náklady. Na 

obrázku č. 5 je kolektor uloţený na dně nově budovaného rybníka. 

Nevýhody: 

 Vhodné pouze pro objekty leţící v těsné blízkosti vodní plochy. Nutnost 

získání povolení od správce povodí [5]. 
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3.5 Tepelná čerpadla voda/voda                                                       

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda 

je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně 

vrácena zpět do země.  

 Tepelné čerpadlo voda/voda můţe vyuţívat například i vodu prosakující 

skrz hráz přehrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obr. 6, Grafické schéma systému tepelného čerpadla voda/voda + foto přehrada Josefův Důl v 

Jizerských horách na řece Kamenici (zdroj:www.cerpadla-ivt.cz) 

Výhody: 

 Nejniţší provozní náklady. V porovnání s vrty i niţší pořizovací investice. 

Nevýhody: 

 Lze realizovat pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody. Systém 

vyţaduje pravidelnou údrţbu a dozor a vyšší náklady na servis. 

 Tento systém tepelného čerpadla se doporučuje pouze u větších 

komerčních nebo obecních objektů, kde lze zajistit bezproblémový a pravidelný 

dozor s údrţbou celého systému [5]. 
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3.6 Tepelná čerpadla vzduch/voda                                                   

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je 

nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je pouţito pro ohřev vody 

v systému topení nebo ohřevu TUV v bojleru.  

 Při nedostatku místa je moţné umístit vzduchové tepelné čerpadlo na 

střechu budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7 Grafické schéma systému tepelného čerpadla vzduch/voda + foto umístění vzduchového 

tepelného čerpadlo na střechu budovy (zdroj:www.cerpadla-ivt.cz) 

Výhody: 

 Jednoduchá a rychlá instalace bez potřeby provádění zemních prací. Niţší 

investiční náklady neţ u instalace ostatních systémů tepelných čerpadel.  

 Velmi výhodný systém tepelného čerpadla pro vytápění bazénů. 

Nevýhody: 

 Vyšší provozní náklady neţ tepelná čerpadla země/voda. Kratší ţivotnost. 

Nízký výkon a topný faktor při zimních nízkých venkovních teplotách. 

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu se nedoporučuje pouţívat 

v horských oblastech a místech s nízkými průměrnými ročními venkovními 

teplotami [5]. 
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3.7 Tepelná čerpadla vzduch/vzduch                                              

 Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je 

nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je pouţito pro ohřev 

vzduchu uvnitř vytápěné budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     obr. 8, Grafické schéma systému tepelného čerpadla vzduch/vzduch + foto interiéru budovy 

(zdroj:www.cerpadla-ivt.cz) 

Výhody: 

 Jednoduchá a rychlá instalace. Velmi nízké investiční náklady. 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla dokáţe vytápět, klimatizovat i čistit vzduch od 

škodlivin. 

Nevýhody: 

 Tepelné čerpadlo má pouze jednu vnitřní jednotku. Obtíţně pouţitelné 

u bytů s větším počtem malých místností.  

 Ideální pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo 

elektrokotli, nebo pro vytápění chat a chalup [5]. 
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4  Ekonomické vyhodnocení tepelných čerpadel 

v rodinném domě 

 Pro ekonomické vyhodnocení vytápění rodinného domu tepelným 

čerpadlem pouţiji k porovnání čtyři zdroje tepla.  

 Vytápění elektrickou energií -  elektrokotlem,vytápění kotlem na zemní plyn, 

vytápění kombinace kotel na zemní plyn a topení dřevem (krb) a vytápění 

tepelným čerpadlem systém země/voda – vrt.  

4.1 Popis vytápěného objektu  

 Nepodsklepený rodinný dvoupodlaţní dům. Uţitná plocha 220m2. 

Obvodové zdivo je ze styroporových tvarovek Cepol Thermo (příloha č. 2, 

stavební tvárnice Cepol Thermo - 1). Příčky jsou zhotoveny z  tvarovek Ytong. 

Podlaha se skládá z tepelně izolační vrstvy (desky pěnového polystyrenu 

v celkové tloušťce 90mm), separační lepenky, betonové mazaniny v tloušťce 

60mm s potěrem a z nášlapné vrstvy. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly. 

Střecha rovná (sklon 5°), střešní plášť je izolován minerálními rohoţemi v tloušťce 

160mm. Systém vytápění radiátory. (příloha č. 3, schéma vytápěného objektu). 

4.1.1 Tepelné ztráty domu a potřeba tepla 

 Při vypočtu tepelných ztrát, byly uvaţovány tyto součinitele prostupu tepla 

 ,,Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva U obv = 0,27W/m2K. 

 Součinitel prostupu tepla oken U oken = 1,1W/m2K. 

 Součinitel prostupu tepla střechy U stř = 0,27W/m2K. 

 Součinitel prostupu tepla podlahy U podl = 0,4W/m2K“ [4]. 

 Celkové tepelné ztráty domu byly stanoveny na 8,2 kW pro venkovní 

výpočtovou teplotu -12°C. [4] 
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4.2 Zdroj tepla (tepelné čerpadlo) 

 Zdrojem tepla pro dům bude tepelné čerpadlo IVT GREENLINE C 6 Plus o 

topném výkonu 5,9 kW. Pro období s nízkými venkovními teplotami spolupracuje 

tepelné čerpadlo s kaskádovitě spínaným elektrokotlem (výkon 3-6-9 kW), který je 

součástí  tepelného čerpadla. (příloha č. 4, IVT Greenline C – země/voda) [4]. 

4.2.1 Odběr tepla pro tepelné čerpadlo 

 Tepelné čerpadlo bude odebírat teplo z jednoho hlubinného vrtu o celkové 

hloubce 75m. Vrt bude osazen zemní sondou.  

 Zemní sonda je vyrobena z polyetylénu – HDPE 40 x 3,7. Sonda je 

naplněna nemrznoucí směsí – voda s Termofrostem L v poměru 2:1. Nemrznoucí 

směs je plně ekologická a v půdě přirozenou cestou odbouratelná [4]. 

4.3 Pořizovací náklady zdrojů tepla 

 V tabulce č. 1 jsou vyčísleny náklady včetně 5% DPH v roce 2008 na 

pořízení čtyř porovnávaných zdrojů tepla.  

 Je zde zahrnuta cena na pořízení zařízení, přívod plynu do místnosti kde 

bude umístěn plynový kotel, u kombinace plynového kotle a vytápění krbem je 

potřeba pro topení v krbu vybudování komínu a vybudování prostoru (přístřešku) 

kde budeme dřevo skladovat. Nataţení přívodu napájení zařízení pro vytápění 

elektrickou energií, drobný materiál k napojení zařízení pro vytápění do systému 

otopné soustavy jako jsou ventily, izolace potrubí, upínací a spojovací materiál. 

 Ohřev TUV je u vytápění plynem a vytápění tepelným čerpadlem součástí 

zařízení. Pouze u vytápění elektrickou energií (elektrokotlem) je potřeba 

zásobníku na ohřev TUV (bojler). 

 Pro odběr tepla pro tepelné čerpadlo je zapotřebí zhotovení vrtu v celkové 

délce 75m. Z důvodu, ţe pro zhotovení vrtu musíme mít povolení od stavebního 

úřadu je v nákladech na pořízení tepelného čerpadla nejen zahrnuta částka pro 

zhotovením vrtu, ale i částka související s vydáním stavebního povolení a to jsou 

poplatky a kolky. 
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 U všech čtyř porovnávaných zdrojů je uvedena částka na uvedení do 

provozu, která zahrnuje prvotní zprovoznění zařízení, nastavení regulace, 

zaškolení v obsluze zařízení a seznámení s údrţbou a péči o zařízení. 

 U vytápění tepelným čerpadlem je částka na pořízení sníţena o příspěvek 

státní dotace. 

Tab. č. 1, Pořizovací náklady zdrojů tepla (zdroj:vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Grafické znázornění pořizovacích nákladu zdrojů tepla 

 Z grafu č. 1 je zřejmé, ţe investice na pořízení tepelného čerpadla 

mnohonásobně překračuje investice potřebné na pořízení jiného zdroje tepla pro 

vytápění.  

 

 Elektrická 
energie 

(elektrokotel) 

Kotel na 
zemní plyn 

Kotel na 
zemní plyn + 

krb 

Tepelné 
 čerpadlo 

Cena 
zařízení 

28 000,- 70 000,- 
70 000,-  

+ 25 000,- 
218 000,- 

Přívod plynu - 12 000,- 12 000,- - 

Komín - - 35 000,- - 

Vrt - - - 80 000,- 

Přístřešek  
na dřevo 

- - 6 000,- - 

Ohřev TUV 12 000,- - - - 

Poplatky 
+ kolky 

- - - 500,- 

Uvedení 
do provozu 

2 500,- 6 000,- 6 000,- 8 400,- 

Elektropřipojení 6 000,- - - 7 700,- 

Drobný 
materiál 
(ventily, 
izolace, 
spojovací 
materiál) 

- 8 000,- 8 000,- 16 000,- 

Státní dotace - - - -30 000 

Celkem 48 500,- 96 000,- 162 000,- 300 600,- 
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Graf č. 1, Pořizovací náklady zdrojů tepla (zdroj:vlastní) 
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4.4 Státní dotace 

 Výši investice pro pořízení tepelného čerpadla ovlivňuje částka státní 

dotace, která tuto částku investorovi poniţuje.  

 Do roku 2008 byla státní dotace na pořízení tepelného čerpadla do výše 

ceny pořízení 30% maximálně, ale částka 60 000,-Kč. 

 Investor, který se rozhodl k pořízení tepelného čerpadla, musel podat 

ţádost po splnění podmínek pro státní dotaci a příslušný úřad rozhodl, zda dotaci 

poskytne a v jaké výši nebo zda ţádost o dotaci zamítne. 

 Rozhodujícím faktorem také bylo, kdy byla ţádost podána. Na dotace byla 

vyčleněna určitá suma peněz a po vyčerpání této sumy byly ţádosti o dotaci 

zamítnuty. 

 Od roku 2009 jsou dotace na pořízení tepelného čerpadla nárokové, to 

znamená, ţe kaţdý kdo splní podmínky dotačního programu Zelená úsporám, tuto 

dotaci získá. 
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Dotaci na pořízení tepelného čerpadla z programu Zelená úsporám, lze 

vyuţít při výměně kotle na uhlí, kotle na olej, elektrokotle a také do novostaveb [6]. 

4.4.1 Podmínky získání státní dotace při výměně zdroje tepla za tepelné 

čerpadlo                                                                                                      

 ,,Dům musí být prokazatelně vytápěn uhlím, olejem nebo elektřinou. 

 Po instalaci tepelného čerpadla musí být původní zdroj tepla zlikvidován. 

 Tepelné čerpadlo a jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku schválených 

výrobků a dodavatelů, který provozuje Státní fond ţivotního prostřed“ [6]. 

4.4.2 Podmínky získání státní dotace při instalaci tepelného čerpadla do 

novostavby                                                                                                            

 ,,Kaţdá novostavba, která bude dokončena do konce roku 2010, má nárok 

na dotaci. 

 Od 1. 1. 2011 musí dům splňovat podmínku měrné spotřeby tepla maximálně 

55 kWh/m2. 

 Tepelné čerpadlo a jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku schválených 

výrobků a dodavatelů, který provozuje Státní fond ţivotního prostředí“ [6]. 

4.5 Provozní náklady zdrojů tepla 

 V tabulce č. 2 jsou uvedeny provozní náklady na vytápění rodinného domu 

za rok 2009. Roční zálohy na plyn, na elektřinu a částka, která byla zaplacena za 

dřevo pro topení v krbu. 

 Do celkových provozních nákladů na principu vytápění plynovým kotlem je 

započítána i částka na pravidelnou roční revizi plynového kotle a částka u topení 

dřevem na pravidelné roční čistění komínu.  
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Tabulka č. 2, Provozní náklady zdrojů tepla (zdroj:vlastní) 

 

Elektrická 
energie 

(elektrokotel) 

Kotel na 
zemní plyn 

Kotel na 
zemní plyn + 

krb 

Tepelné 
čerpadlo 

Záloha na plyn 
(roční) 

- 28 000,- 18 000,- - 

Záloha na 
elektřinu 
(roční) 

60 000,- 19 200,- 16 800,- 24 000,- 

Dřevo - - 7 500,- - 

Revize (roční) - 1 500,- 1 500,- - 

Čistění komínu - - 800,- - 

Celkem 60 000,- 48 700,- 44 600,- 24 000,- 

4.5.1 Grafické znázornění provozních nákladů zdrojů tepla 

 Graf č. 2, znázorňuje roční provozní náklady související s vytápěním 

rodinného domu, včetně zařízení (spotřebičů) vyuţívající ke svému provozu 

elektrickou energii nebo zemní plyn, 

  Z grafu je zřejmé, ţe nejekonomičtější provoz vykazuje rodinný dům, ve 

kterém je instalováno tepelné čerpadlo. 

Graf č. 2, Provozní náklady zdrojů tepla (zdroj:vlastní) 
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4.6 Návratnost investice do tepelného čerpadla 

 Tabulka č. 3 je kombinace tabulky č. 1 pořizovací náklady porovnávaných 

zdrojů tepla a tabulky č. 2 provozní náklady porovnávaných zdrojů tepla. 

    Pořizovací náklady jsou zvyšovány za kaţdý rok provozu zdroje tepla o 

provozní náklady po období 10 let při stanovení fixní ceny elektrické energie a 

zemního plynu včetně fixní ceny souvisejících sluţeb (revize plynového kotle a 

čistění komínu u topení v krbu).  

 Z tabulky č. 3 můţeme vyčíst, kdy se prvotní vysoká investice do pořízení 

tepelného čerpadla oproti jiným zdrojům tepla vrátí a za jakou dobu z důvodu 

nízkých ročních provozních nákladů. 

Tabulka č. 3, Návratnost investice do tepelného čerpadla (zdroj:vlastní) 

 
Elektrická 
energie 

(elektrokotel) 

Kotel na 
zemní 
plyn 

Kotel na 
zemní 

plyn+krb 

Tepelné 
čerpadlo 

Pořizovací 
náklady 48 500,- 96 000,- 162 000,- 300 600,- 

R
o
k
 v

 p
ro

v
o

z
u
 

1 
 

108 500,- 144 700,- 206 600,- 324 600,- 

2 168 500,- 193 400,- 251 200,- 348 600,- 

3 228 500,- 242 700,- 295 800,- 372 600,- 

4 288 500,- 290 800,- 340 400,- 396 600,- 

5 348 500,- 339 500,- 285 000,- 420 600,- 

6 408 500,- 388 200,- 429 600,- 444 600,- 

7 468 500,- 436 900,- 474 200,- 468 600,- 

8 528 500,- 485 600,- 518 800,- 492 600,- 

9 588 500,- 534 300,- 563 400,- 516 600,- 

10 648 500,- 583 000,- 608 000,- 540 600,- 
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4.6.1 Grafické znázornění návratnosti investice do tepelného čerpadla 

 V grafu č. 3 je znázorněno za jakou dobu se nám prvotní velká investice na 

pořízení tepelného čerpadla vyrovná z důvodu nízkých provozních nákladů 

s ostatními porovnávanými zdroji tepla, u kterých je potřebná investice na pořízení 

mnohonásobně niţší. 

 K vyrovnání součtu pořizovacích nákladů, které jsou kaţdý rok provozu 

zdroje tepla povýšeny o provozní náklady s tepelným čerpadlem (příloha č. 5, 

postup při výpočtu návratnosti investice do tepelného čerpadla), dojde u vytápění 

elektrickou energií (elektrokotlem) za 7 let a 1 den, u vytápění plynovým kotlem za 

8 let a 232 dní a u kombinace vytápěním plynovým kotlem + topení dřevem v krbu 

za 6 let a 299 dní. 

Graf č. 3, Návratnost investice do tepelného čerpadla (zdroj:vlastní) 
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4.7 Vývoj růstu cen elektrické energie a zemního plynu 

 Na grafech číslo 4. a 5. je znázorněn vývoj cen růstu elektrické energie a 

zemního plynu v České republice za posledních 10 let. 
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 U elektrické energie došlo od začátku roku 2000 do konce roku 2009 

k nárůstu ceny o 78% coţ je průměrné roční zvýšení 7,8%.  

 K největšímu nárůstu ceny elektrické energie došlo za období od roku 2006 

do roku 2009, kdy cena celkem stoupla o 31%. 

   Graf č. 4, Vývoj cen elektrické energie (zdroj:www.sto.cz) 

 

  U zemního plynu došlo od začátku roku 2000 do konce roku 2009 dokonce 

k nárůstu ceny o 106% coţ je průměrné roční zvýšení o 10,6%. 

 K největšímu nárůstu ceny zemního plynu došlo za období od roku 2006 do 

roku 2009, zde cena celkem stoupla o 53% [7]. 
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Graf č. 5, Vývoj cen zemního plynu (zdroj:www.sto.cz) 

 

4.8 Návratnost investice do tepelného čerpadla při 5% růstu cen 

elektrické energie a zemního plynu 

 Z důvodu neustálého růstu cen elektrické energie a zemního plynu, 

neznalosti jak se v budoucnu a jakým tempem budou tyto ceny vyvíjet je v tabulce 

č. 4 znázorněna návratnost investice na pořízení tepelného čerpadla při 5% růstu 

cen. 

 Pořizovací náklady jsou kaţdý rok provozu zdroje tepla povýšeny o 

provozní náklady po období 10 let při stanovení 5%ním ročním růstu cen 

elektrické energie a zemního plynu. Ceny dřeva pro topení v krbu jsou neměnné 

od roku 2009 stejně tak ceny souvisejících sluţeb (revize plynového kotle a čistění 

komínu u topení v krbu). 
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Tabulka č. 4, Návratnost investice do tepelného čerpadla při 5% růstu cen elektrické energie a 

zemního plynu (zdroj:vlastní) 

 Elektrická 
energie 

(elektrokotel) 

Kotel na 
plyn 

Kotel na 
plyn+krb 

Tepelné 
čerpadlo 

Pořizovací 
náklady 48 500,- 96 000,- 162 000,- 300 600,- 

R
o
k
 v

 p
ro

v
o

z
u
 

1 108 500,- 144 700,- 206 600,- 324 600,- 

2 171 500,- 196 075,- 252 940,- 349 800,- 

3 237 650,- 249 944,- 301 107,- 376 260,- 

4 307 104,- 306 431,- 351 192,- 404 043,- 

5 380 035,- 365 667,- 403 291,- 433 215,- 

6 456 613,- 427 790,- 457 505,- 463 846,- 

7 537 020,- 492 944,- 513 940,- 496 009,- 

8 621 447,- 561 281,- 572 707,- 529 780,- 

9 710 095,- 632 960,- 633 922,- 565 240,- 

10 803 175,- 708 148,- 697 708,- 602 473,- 

4.8.1 Grafické znázornění návratnosti investice do tepelného čerpadla při 5% 

růstu cen elektrické energie a zemního plynu 

 V grafu č. 6, je znázorněno, kdy dojde k vyrovnání součtu pořizovacích a 

provozních nákladů s tepelným čerpadlem, při 5%ním ročním růstu cen elektrické 

energie a zemního plynu. Pro vytápění elektrickou energií (elektrokotlem) je to za 

6 let a 54 dní, u vytápění plynovým kotlem za 7 let a 53 dní a kombinace vytápění 

plynovým kotlem + topení dřevem v krbu za 6 let a 95 dní. 
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Graf č. 6, Návratnost investice do tepelného čerpadla při 5% růstu cen elektrické energie a 

zemního plynu (zdroj:vlastní) 
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4.9 Návratnost investice do tepelného čerpadla při 10% růstu cen 

elektrické energie a plynu 

 V tabulce č. 5, je znázorněna návratnost investice do pořízení tepelného 

čerpadla při 10%ním ročním růstu cen elektrické energie a zemního plynu. 

 Pořizovací náklady jsou kaţdý rok provozu zdroje tepla povýšeny o 

provozní náklady po období 10 let při stanovení 10%ním ročním růstu cen 

elektrické energie a zemního plynu. 

 Ceny dřeva pro topení v krbu a ceny souvisejících sluţeb s vytápěním 

(revize plynového kotle a čistění komínu pro topení dřevem) jsou stanoveny fixně 

od roku 2009. 
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Tabulka č. 5, Návratnost investice do tepelného čerpadla při 10% růstu cen elektrické energie a 

plynu (zdroj:vlastní) 

 Elektrická 
energie 

(elektrokotel) 

Kotel na 
plyn 

Kotel na 
plyn+krb 

Tepelné 
čerpadlo 

Pořizovací 
náklady 48 500,- 96 000,- 162 000,- 300 600,- 

R
o
k
 v

 p
ro

v
o

z
u
 

1 108 500,- 144 700,- 206 600,- 324 600,- 

2 174 500,- 198 120,- 254 680,- 351 000,- 

3 247 100,- 256 732,- 306 588,- 380 040,- 

4 326 700,- 321 055,- 362 707,- 411 984,- 

5 414 546,- 391 660,- 423 458,- 447 121,- 

6 511 177,- 469 176,- 489 304,- 485 774,- 

7 617 471,- 557 594,- 560 755,- 528 291,- 

8 734 394,- 654 704,- 638 371,- 575 060,- 

9 863 009,- 761 375,- 722 769,- 626 506,- 

10 1 004 486,- 878 563,- 814 627,- 686 097,- 

4.9.1 Grafické znázornění návratnosti investice do tepelného čerpadla při 

10% růstu cen elektrické energie a plynu 

 V grafu č. 7, je znázorněno, kdy při ročním 10%ním růstu cen elektrické 

energie a zemního plynu dojde k srovnání součtu pořizovacích nákladů a ročních 

provozních nákladů při vytápění tepelným čerpadlem s vytápěním elektrickou 

energií (elektrokotlem) za 5 let a 205 dní, s vytápěním plynovým kotlem za 6 let a 

132 dní a srovnání s kombinací plynový kotel + topení dřevem v krbu za 5 let a 

317 dní. 
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Graf č. 7, Návratnost investice do tepelného čerpadla při 10% růstu cen elektrické energie a 

zemního plynu (zdroj:vlastní) 
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5 Závěr 

 Hlavním a zásadním důvodem proč si zvolit způsob vytápění rodinného 

domu tepelným čerpadlem, jsou peníze, které ušetříme na nákladech pro provoz 

našeho domu. Sice investice na pořízení tepelného čerpadla převyšuje 

mnohonásobně investice na pořízení jiných zdrojů tepla pro vytápění rodinného 

domu, ale ceny energií v posledních letech rostou do astronomických výšin a 

jedinou obranou proti vysokým platbám za zemní plyn nebo elektřinu je sníţení 

své závislosti na monopolních dodavatelích energií. Tepelné čerpadlo je skvělou 

příleţitostí jak tohoto cíle dosáhnout.  

 ,,Zásadní předností oproti jiným zdrojům vytápění je poměr dodané a 

vyrobené energie. Z 1 kWh energické energie dokáţe tepelné čerpadlo vyrobit 3 

aţ 4 kWh tepla“ [5]. 

 Další výhodou je dvou tarifní sazba od dodavatelů elektrické energie, na 

spotřebovanou elektrickou energii pro provoz všech spotřebičů v  naší 

domácnosti.  

 Je to sazba D 56, která umoţňuje spotřebovávat elektrickou energii během 

jednoho dne po dobu 22hod nízký tarif s cenou 2,1 Kč za kWh a po dobu 2hod 

vysoký tarif s cenou 2,9 Kč za kWh [8]. 

 Návratnost investice do pořízení tepelného čerpadla je v rozmezí 5 aţ 8mi 

let, v závislosti na porovnávaném zdroji tepla. Rozhodujícím faktorem pro 

návratnost investice do tepelného čerpadla je růst cen elektrické energie a 

zemního plynu. Čím budou ceny růst rychleji, tím bude návratnost investice 

rychlejší.  

 Při rozhodování jaký zdroj tepla pro vytápění rodinného domu si zvolit, je 

zpravidla rozhodujícím faktorem cena pořízení. Mnoho stavebníků si zvolí pořízení 

levnějšího zdroje tepla, ale uţ nedomyslí, ţe v budoucnu za vytápění rodinného 

domu zaplatí astronomické sumy peněz.   

 V okolních státech se vyuţívá tohoto výhodného způsobu vytápění jiţ 

několik desítek let. V posledních letech získává vytápění tepelnými čerpadly i 

v České republice stále větší oblibu. 



Bc. Roman Černý: Alternativní zdroje vytápění – tepelná čerpadla 

 

2010 29 

  Největším problémem při rozhodování zda si nechat instalovat do 

rodinného domu tepelné čerpadlo, zůstává stále vysoká pořizovací investice.  

  Stát sice přispívá dotacemi do pořízení tepelného čerpadla, ale výše dotace 

je pouze zlomek ceny, kterou investor potřebuje.  Tepelné čerpadlo je k ţivotnímu 

prostředí ohleduplnější neţ jiné zdroje vytápění, neboť při jeho provozu nevznikají 

ţádné spaliny ani jiné škodliviny, které by ţivotní prostředí znehodnocovali.  

  Z tohoto důvodu by měl stát poskytovat dlouhodobé úvěry (s dobou 

splatnosti cca 30 let) s minimální úrokovou sazbou např. úrok ve výši inflace. Je 

lepší a zpravidla levnější investovat do preventivních opatření ochrany ţivotního 

prostředí neţ do opatření léčebných. 
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Příloha č. 1 

BEZPEČNOSTNÍ LIST                     
Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 
Datum vydání: 21. 06. 2001         Revize:01 
Datum revize: 11. 9. 2002 
1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: SUVA 407C 
Číslo CAS: - 
Číslo ES / EINECS: - 

Další název látky: R-407C 
1.2 Identifikace dovozce 
Jméno nebo obchodní jméno: TEGAPLYN spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 
Identifikační číslo (IČO): 61324744 
Telefon: 272 706 374 
Fax: 272 706 374 
1.3 Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon 24 

hodin / den – 224 919 293 
TEGAPLYN spol. s r.o. 272 706 374 
2 Informace o složení látky nebo přípravku 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 
Chemický název: 1,1,1,2 – tetrafluorethan (R134a) / Pentafluorethan (R125) / Difluormethan (R32) 
Obsah v %: 51-54 / 24-26 / 22-24 
Číslo CAS: 811-97-2 / 354-33-6 / 75-10-5 
Číslo ES/EINECS: 212-377-0 / 206-557-8 / 200-839-4 
Výstražný symbol nebezpečnosti: - 
R-věta: - 
S-věta: 7 
3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku: Páry jsou těţší neţ 

vzduch, mohou způsobit vytěsnění kyslíku. 
Rychlé odpaření kapaliny můţe způsobit omrzliny. 
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: - 
Možné nesprávné použití látky / přípravku: - 
Další údaje: - 
4 Pokyny pro první pomoc 
4.1 Všeobecné pokyny: postiţeného dopravit na čerstvý vzduch, udrţovat v klidu a teple. Přivolat lékaře. Při 

zástavě dechu pouţít umělé dýchání. 
4.2 Při nadýchání: Jít na čerstvý vzduch, pouţít kyslík nebo umělé dýchání. 
4.3 Při styku s kůží: Svléknout potřísněný oděv, omývat velkým mnoţstvím vlaţné vody. 
4.4 Při zasažení očí: Vypláchnout velkým mnoţstvím vody cca 15 min., konzultovat s lékařem 
4.5 Při požití: není povaţováno za moţný způsob expozice 
4.6 Další údaje: - 
5 Opatření pro hasební zásah 
5.1 Vhodná hasiva: všechny 
5.2 Nevhodná hasiva: - 
5.3 Zvláštní nebezpečí: vznik přetlaku 
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: - 
5.5 Další údaje: obaly je třeba chladit proudem vody 
6 Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Odveďte osoby do bezpečí. Postarejte se o větrání. 

Pouţívejte osobní ochranné pomůcky. 
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: - 
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Odpaří se. 
6.4 Další údaje: 
7 Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1 Pokyny pro zacházení: Pouţívejte jen v dobře větraných prostorech. Nevdechujte. 

Za zvýšeného tlaku můţe tvořit hořlavou směs se vzduchem, pokud je podíl vzduchu vyšší neţ 60 %. 
7.2 Pokyny pro skladování: Skladovat na dobře větraném místě mimo dosah výbušnin, organických 

peroxidů a v původních obalech. 
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8 Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1 Technická opatření: Zajistit dostatečné větrání, nekouřit. 
8.2 Kontrolní parametry: NPK – R134a (8 hod.) = 1000 ppm; R125 (8hod.) = 1000 ppm; R32 (8 hod.) = 1000 

ppm 
8.3 Osobní ochranné prostředky 
Ochrana dýchacích orgánů: Při práci v zásobnících pouţívat dýchací přístroj. 
Ochrana očí: Brýle 
Ochrana rukou: Rukavice 
Ochrana kůže: - 
8.4 Další údaje: - 
9 Fyzikální a chemické vlastnosti 
Skupenství (při 25 °C, norm. tlaku): plynné 
Barva: bezbarvý 
Zápach (vůně): po etheru 
Hodnota pH: neutrální 
Teplota (rozmezí teplot) tání: - 
Teplota (rozmezí teplot) varu: -43,9 °C, teplota rozkladu 53 °C 
Bod vzplanutí (°C): - 
Hořlavost: - 
Samozápalnost: - 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): - 
dolní mez (% obj.): - 
Oxidační vlastnosti: - 
Tenze par (při 25 °C): 11,74 bar 
Hustota (při 25 °C): 1036 kg/m3 
Rozpustnost (při 25 °C) 
- ve vodě: - 
- v tucích (včetně specifikace oleje): - 
Rozdělovací koeficient a-oktanol / voda: - 
Další údaje:- 
Molární hmotnost: 86,2 
Teplota vznícení: > 733 °C 
Teplotní třída: - 
Skupina výbušnosti: - 
Mezní bezpečnostní spára: - 
Výhřevnost: - 
10 Stabilita a reaktivita 
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při dodrţení stanoveného způsobu pouţití nedochází k rozkladu. 
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Zabránit styku s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, 

práškové soli kovů, práškový Al, Zn, Be atd. 
Nebezpečné rozkladné produkty: halogenovodíky, stopy halogenidů karboxylových kyselin 
Další údaje: Nutno zabránit stlačení látky ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem. 
11 Toxikologické informace 
Akutní toxicita: 
- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): - 
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): - 
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): - 
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): R134a (4hod.) = 567 ml/l, R125 (1hod.) = ?3480 

mg/l, R32 (4hod.) = ?760 ml/l 
Subchronická – chronická toxicita: 
Senzibilizace: - 
Karcinogenita: - 
Mutagenita: - 
Toxicita pro reprodukci: - 
Zkušenosti u člověka: Látka můţe způsobit arytmii. 
Provedení zkoušek na zvířatech: - 
Další údaje: - 
12 Ekologické informace 
Akutní toxicita pro vodní organismy: - 
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): - 
EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): - 
IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): - 
Rozložitelnost: - 
Toxicita pro ostatní prostředí: 
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Další údaje: - 
CHSK: - 
BSK5: - 
Další údaje: 

R134a - skleníkový efekt HGWP (R-11=1) = 0,28, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1) = 0 
R125 - skleníkový efekt HGWP (R-11=1) = 0,84, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1) = 0 
R32 - skleníkový efekt HGWP (R-11=1) = -, schopnost odbourávat ozon ODP (R11=1) = 0 
13 Informace o zneškodňování 
Způsoby zneškodňování látky / přípravku: odpaří se 
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: - 
Další údaje: 
14 Informace pro přepravu 
Pozemní přeprava Třída: 2 Číslo / písmeno: 2A 
ADR/RID Číslo UN: 3340 
Výstražná tabule: 
Poznámka: je povoleno přepravovat pouze vozidly, jejichţ nákladový prostor je oddělený od kabiny řidiče. 

Dbát na předpisy pro dopravu nebezpečných látek ADR/RID. 
Vnitrozemská vodní přeprava Třída: Číslo / písmeno: 
ADN/ADNR Kategorie: 
Námořní přeprava Třída: Číslo UN: Typ obalu: 
MDG 
Látka znečišťující moře: 
Technický název: 
Letecká přeprava Třída: Číslo UN: Typ obalu: 
ICAO/IATA 
Technický název: 
Poznámka: 
Další údaje: - 
15 Informace o právních předpisech 
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek: zákon č. 86/1995 Sb. 
Označení látky / přípravku podle zákona č.157/1998 Sb.: výrobek nepodléhá povinnosti označování 
Symbol nebezpečí: - 
Nebezpečné látky: - 
R-věty (úplné znění): - 
S-věty (úplné znění): S7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený 
Pokyny pro případ nehody 

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. 
16 Další informace 

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
ţivotního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s 
platnými právními předpisy. Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou proškoleni pro práci s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky, ochrannými pomůckami, v bezpečnosti práce a poţární ochraně. 
Údaje se týkají pouze konkrétního materiálu a nemohou být povaţovány za specifikaci záruky nebo jakosti a 
nemusí platit při jeho pouţití v kombinaci s jinými materiály nebo v libovolném procesu. 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

Schéma vytápěného objektu: 1. NP 
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Schéma vytápěného objektu: 2. NP 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

Postup při výpočtu návratnosti investice do tepelného čerpadla. 

 Dle tabulky č. 3, návratnost investice do tepelného čerpadla, jsem stanovil 

rok návratnosti investice. Stanovený rok návratnosti investice je rok, kdy 

částka pořizovacích nákladů + provozních nákladů tepelného čerpadla 

převyšuje částku pořizovacích nákladů + provozních nákladů porovnávaného 

zdroje tepla, a následující rok po roce stanoveném částka pořizovacích 

nákladů + provozních nákladů porovnávaného zdroje tepla převyšuje částku 

pořizovacích nákladů + provozních nákladů tepelného čerpadla. 

 Vypočítal jsem rozdíl následujícího roku a stanoveného roku prvotní investice 

+ provozní náklady porovnávaného zdroje tepla, výsledek jsem vydělil 365 a 

dostal jsem provozní náklady porovnávaného zdroje tepla na jeden den. 

 Odečetl jsem částku prvotní investice + provozní náklady tepelného čerpadla 

následujícího roku od roku stanoveného od částky prvotní investice + 

provozní náklady porovnávaného zdroje tepla stanoveného roku. 

 Výsledek jsem vydělil provozními náklady porovnávaného zdroje tepla na 

jeden den a dostal jsem počet dnů kdy součet prvotní investice + provozní 

náklady do tepelného čerpadla srovnají s prvotní investicí + provozními 

náklady porovnávaného zdroje tepla  

 Výsledek určení návratnosti investice do pořízení tepelného čerpadla na 

dny je pouze teoretický, protoţe jiné jsou denní provozní náklady zdroje tepla 

v zimě a jiné v teplém období. 

 Tento postup jsem aplikoval i při návratnosti investice do tepelného 

čerpadla při 5 % růstu cen elektrické energie a zemního plynu (tabulka č. 4) a 10% 

růstu cen elektrické energie a zemního plynu (tabulka č. 5). 

 

 


