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Anotace  

V bakalářské práci je uveden přehledný souhrn všech v dnešní době vyuţívaných 

systémů tepelných čerpadel, který je rozdělen do skupin podle vyuţívaných primárních 

zdrojů a který popisuje princip fungování tepelného čerpadla s vysvětlením základních 

pojmů z oblasti alternativních zdrojů energie. V další části práce jsou rozebrány jednotlivé 

systémy tepelných čerpadel včetně popisu nejen investičních, ale i provozních nákladů 

z hlediska celkové návratnosti vloţené investice pro odběratele rodinného domu. Je zde 

předloţen i základní přehled o pozitivních ekologických vlivech tepelných čerpadel na 

ţivotní prostředí a to zejména v oblasti tvorby úspor emisních limitů oproti běţným 

zdrojům.  

Klíčová slova: kompresorová tepelná čerpadla, kondenzátor, primární zdroj energie, 

systémy tepelných čerpadel, topný faktor, výparník 

Summary 

In the bachellor´s work a clear summary of all presently used systems of heat pumps 

is given. The summary is divided into groups according to use of primary sources and it 

describes the principle of function of heat pump with explaining the basic terms from the 

field of alternative energy sources. In the next part of the work there is an analysis of 

individual systems of heat pumps including description of not only investment but also 

operational costs in the view of overall economic return of given investment for a  family 

house consumer. Also a basic overview of positive ecological influences of heat pumps on 

environment is submitted, particularly in the field of emission limit savings, compared to 

common sources. 

Keywords: compressor heat pumps, condenser, primary energy source, heat pump 

systems, heating factor, evaporator 
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Seznam zkratek 

CO    Oxid uhelnatý 

CO2    Oxid uhličitý 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČEZ   České energetické závody 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

Kč   Koruna česká 

LPG   Zkapalněný ropný plyn 

LTO    Lehký topný olej 

NOx    Oxidy dusíku 

PK   Plynový kotel 

RWE   Německá energetická společnost 

SO2      Oxid siřičitý 

TČ   Tepelná čerpadla  

Tuh TTL   Tuhé znečišťující látky 

TUV   Teplá uţitková voda 

ŢP   Ţivotní prostředí 
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1 Úvod 

Energie je slovo, které slýcháme a vidíme velice často. Pojem energie není  

jednoduchý a to i v přesně fyzikálním smyslu. Energie je schopnost fyzikální soustavy 

vykonávat práci. Aby člověk se slovem energie uměl dobře zacházet, musí dokonale 

porozumět především veličinám práce a teplo. Zejména veličina teplo je velmi obtíţná. 

Energii z přírodního bohatství můţeme rozdělit na energii z obnovitelných zdrojů                

a neobnovitelných zdrojů. 

Obnovitelný zdroj energie, často nazývaný jako alternativní zdroj energie, je 

označení některých na Zemi přístupných forem energie. V poměru existence lidstva a jeho 

potřeb se jedná o nevyčerpatelné formy energie Slunce a Země. Mezi alternativní zdroje, 

které lidstvo čerpá v různých formách, se řadí energie vody, geotermální energie, spalování 

biomasy, energie větru, energie slunečního záření, energie příboje a přílivu oceánů, vyuţití 

tepelných čerpadel a další. Při postupném spotřebovávání mají obnovitelné přírodní zdroje 

schopnost se částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 

Zdroj energie, jehoţ mnoţství je částečně omezené, je povaţován za neobnovitelný 

zdroj energie. K vyčerpání těchto zdrojů můţe dojít v horizontu několika stovek let, ale 

jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle. 

Co je teplo? Forma energie související s neuspořádaným pohybem částic dané 

soustavy. Dnes je teplo komfort, bez kterého si nikdo ţivot neumí představit. Výroba tepla 

je moţná mnoha způsoby. Vzhledem k tomu, ţe ubývá mnoţství neobnovitelných zdrojů, 

klade se celosvětově důraz na vyuţívání právě alternativních zdrojů energie. Není to jen 

z důvodů zdraţování energie a postupného ubývání tradičních zdrojů, ale i vlivem 

zatěţování ţivotního prostředí. Proto se alternativní přístupy postupně stávají součástí 

ţivota moderní společnosti. Dnes jsou relativně dostupná zařízení pro získání čisté energie 

a výhod regenerativních zdrojů můţe vyuţít téměř kaţdý. Výhodou je především šetrnost 

k přírodě, ale také nezanedbatelná ekonomická úspora.  

Jedním ze způsobů jak efektivně získat tepelnou energii je vyuţití tepelných 

čerpadel. K širšímu uplatnění těchto vysoce efektivních zařízení bránily relativně nízké 

ceny tradičních zdrojů energií. Vzhledem k vzrůstajícím cenám energie dochází 

v posledních deseti letech k velké poptávce po těchto zařízeních. Nedílnou součástí většího 

vyuţití obnovitelných zdrojů je uvědomění si ubývání celosvětových zásob fosilních paliv. 
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Cílem této bakalářské práce je provést ekonomickou bilanci pořízení a provozu 

tepelných čerpadel všech uţívaných systémů v rámci dodávek tepla a přípravy teplé 

uţitkové vody pro uţivatele rodinného domu. Zvláštní důraz je kladen na ekonomickou 

efektivitu pro konečného uţivatele, který si tento zdroj s úmyslem vytvoření úspor nákladů 

na teplo pořizuje.  

Výsledné hodnoty uvedené v této práci, včetně podkladové části, provedených 

výpočtů, grafů a bilancí, vycházejí z reálných základů s cílem poskytnout objektivní 

porovnání vyhodnocení jednotlivých parametrů pro koncového uţivatele této technologie 

v dlouhodobém horizontu. Konečné parametry vycházejí z provedených výpočtů, jsou 

ověřeny v praxi a lze z nich vycházet pro ekonomicko-technické analýzy. 
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2 Princip fungování tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa a jiné vynaloţením vnější 

práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší. Jedná se o moderní ekonomická         

a ekologická zařízení, která vyuţívají energii vzduchu, vody nebo země z okolního 

prostředí a jejichţ pomocí lze teplo vzniklé slunečním zářením tepelně transformovat. 

Země, voda a vzduch představují přírodní zdroje s nízkým tepelným potenciálem,            

ve kterých je obsaţeno velké mnoţství tepla. V současné době jsou tepelná čerpadla 

moderními zdroji vytápění s minimálními provozními náklady a s minimálním negativním 

vlivem na ţitvotní prostředí. Tepelná čerpadla odebírají nízkou teplotní hladinu okolnímu 

prostředí a převedou ji na vyšší teplotní hladinu pomocí fyzikálních zákonů.  [3], [10]     

2.1 Základní charakteristika jednotlivých zdrojů energie TČ  

Zdroje tepla s nízkým tepelným potenciálem uvedeny na Obrázek 1: 

 vzduch - velká dostupnost, nejniţší investiční náklady, zpravidla nutný bivalentní 

pohon, 

 půda - vysoká efektivnost, největší podíl u nově instalovaných zařízení, často 

moţnost monovalentního provozu, 

 voda - instalaci má předcházet chemický rozbor vody pro získání informace o její 

kvalitě, vysoká účinnost, běţně moţnost monovalentního provozu, 

 odpadové teplo - závislost na dostupnosti, teplotní úrovni a mnoţství odpadního 

tepla, vysoká efektivnost provozu teplených čerpadel. [3], [10] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:  Zdroje tepla s nízkým tepelným potenciálem 

                                                                                        Zdroj: [10] 
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Poţadavky na zdroj tepla: 

 co nejvyšší teplota, 

 dostupnost zdroje, 

 vydatnost zdroje. 

Zdroj tepla s nízkým tepelným potenciálem ochladíme na definovaný teplotní spád 

(teplotní rozdíl), čímţ odebereme teplo zdroji, které je převedeno na teplo s vyšším 

tepelným potenciálem a tuto energii vyuţijeme při ohřevu vody v bazénu, vody pro 

ústřední vytápění, teplé uţitkové vody nebo k teplovzdušnému vytápění. Teplota okolního 

prostředí není vysoká, a proto médium (průmyslové chladivo), které se pouţívá na jeho 

přenos, má takové chemické vlastnosti, ţe i při nízkých teplotách primárního zdroje (10 °C 

aţ 14°C) se dokáţe odpařit tak, aby vznikl pouţitelný teplotní spád. TČ přemění odebrané 

mnoţství tepla na vyšší teplotní hladinu (55°C aţ 65°C), kterou je moţno vyuţít. Obecně 

lze říci, ţe čím niţší je teplotní rozdíl mezi tepelným zdrojem a topným systémem, tím 

méně pohonné energie je potřeba pro kompresor. Nejvíce efektivní se z tohoto hlediska 

jeví jako primární zdroj energie podzemní voda o teplotě např. 14°C a jako sekundární 

okruh systém podlahového vytápění s teplotou např. 40°C. [2], [10] 

2.2 Základní charakteristika jednotlivých TČ a jejich přednosti   

Tepelná čerpadla charakterizujeme podle pouţitého zdroje energie (vzduch, země, 

voda) a podle druhu pouţitého média.  

Jako topné médium se zpravidla pouţívá voda, proto se hovoří o vodě vţdy v příponě 

jednotlivých systémů TČ:  

 systém vzduch - voda, 

 systém země - voda, 

 systém voda - voda.    

V menší míře se pouţívají TČ vyuţívající jako topné médium vzduch, proto se 

hovoří o vzduchu vţdy v příponě jednotlivých systémů TČ: 

 systém země - vzduch, 

 systém vzduch - vzduch, 

 systém voda - vzduch . 
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V našich geografických lokalitách se vyuţívá nejčastěji systém vzduch - vzduch a to 

zejména v novostavbách nízkoenergetických objektů pro bydlení. [1], [3] 

Dle způsobu odsávání par z výměníku se TČ dělí: 

 kompresorová - nejběţnější druh; kompresor TČ je nejčastěji poháněn elektrickou 

energií, méně pak spalovacím motorem či dalšími zdroji, 

 absorpční - méně běţná; místo kompresoru je instalována absorpční přečerpávací 

jednotka pro stlačení par chladiva, 

 ejektorová -  vyskytují se pouze pro vědecké účely. [5] 

Přednosti tepelných čerpadel: 

 značné sníţení provozních nákladů na vytápění, 

 sníţení provozních nákladů na přípravu teplé uţitkové vody, 

 jednoduchý provoz, 

 šetrný provoz vůči ţivotnímu prostředí, 

 nezávislost na potřebě topného oleje, LPG a tuhých paliv, 

 nezávislost na skladování topného oleje, LPG a tuhých paliv, 

 minimální náklady na údrţbu, 

 ţádné náklady na komíny a jejich revize.  

2.3 Princip chodu tepelného čerpadla      

 Tepelné čerpadlo je sloţeno ze čtyř základních agregátů: 

 výparník - výměník tepla primárního zdroje a chladiva, 

 rotační kompresor, 

 expanzní ventil, 

 kondenzátor - výměník tepla sekundárního okruhu a chladiva. 

Princip fungování TČ je dán fyzikálním zákonem, který říká, ţe teplo proudí jen 

z teplejšího prostředí do chladnějšího. To je důvod, proč je místo vody pouţíváno jiné 

tekuté chladivo.  

Chladné, kapalné chladivo je čerpáno do výparníku, který funguje jako výměník TČ. 

Tepelná energie z okolí je přiváděna do výparníku a způsobuje vypařování chladiva. Páry 
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chladiva předávají energii do kompresoru, kde je chladivo stlačeno (zkomprimováno) na 

vysokou teplotu a vysoký tlak.  

Takto stlačené chladivo je vedeno do kondenzátoru. Zajišťuje se tím oběh chladiva. 

Druhý výměník tepla, kondenzátor předá tepelnou energii stlačeného chladiva do vody 

v topné soustavě a chladivo se vrací do kapalného skupenství díky sníţení teploty a tlaku 

zkapalněním (kondenzací) ve výměníku. 

Následně pak průchodem chladiva expanzním ventilem je dále sníţen tlak chladiva      

a tím je chladivo opět připraveno k odebrání tepla okolnímu zdroji tepla. Popsaný cyklus    

zobrazený v příloze č. 1 se takto neustále opakuje. [4], [13], [15] 

2.4 Základní režimy provozu tepelných čerpadel 

Při pouţití TČ rozlišujeme dva provozní reţimy: 

 monovalentní provoz - jediným zdrojem tepla je TČ, 

 bivalentní provoz - kombinace TČ s minimálně ještě jedním zdrojem tepla.  

Monovalentním provozem označujeme provoz TČ bez druhého zdroje tepla, coţ se 

většinou realizuje u TČ systému země - voda a u systému voda - voda. Tyto zdroje jsou 

ukryty pod povrchem země, kde je teplota primárního zdroje po celý rok stabilní. TČ lze 

dimenzovat pro 100 % pokrytí tepelné potřeby objektu. [1], [2], [4] 

Bivalentním provozem označujeme provoz tepelného čerpadla vţdy s druhým 

zdrojem tepla. Pokrytí celkové spotřeby tepla tepelným čerpadlem je pro určité systémy 

(zejména systém vzduch - voda) neekonomické, proto se systém doplňuje dalším 

špičkovým zdrojem tepla, obvykle elektrokotlem. Instalovaný tepelný výkon čerpadla je 

niţší, neţ je výkon maximálně potřebný. Tepelné čerpadlo samo dodává teplo, ale 

v nejchladnějším období je podporováno bivalentním tedy doplňkovým zdrojem. Vyšší 

tepelný výkon tepelného čerpadla výrazně zvyšují pořizovací náklady, přičemţ je tento 

výkon potřeba pouze v zimních extrémních teplotách, které se vyskytují cca 15 aţ 20 dní 

v roce a zbytek sezóny je tento tepelný výkon nevyuţit. Bivalentní zdroj tepla slouţí i jako 

záloha pro případ výpadku tepelného čerpadla. Jako jiný bivalentní zdroj lze pouţít i krb 

nebo jiné interiérové topidlo, které nemusí být napojeno na systém ústředního vytápění. 

[1], [2], [4] 
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3 Základní typy a charakteristika tepelných čerpadel 

Nejčastěji se TČ vyuţívají pro vytápění a přípravu teplé uţitkové vody v bytových 

objektech, rodinných domech, školách, hotelích a průmyslových a obchodních prostorech. 

Současně nacházejí vyuţití pro vytápění a přípravu teplé uţitkové vody v městských 

bazénech a aquaparcích, kde mohou vyuţívat jak odpadní teplo z vody ze sprch, tak 

odpadní teplo z bazénové haly vytápěné obvykle vzduchotechnickou jednotkou. 

Významnou funkci TČ zastávají i při chlazení prostor, kdy jsou schopna zejména 

v letních extrémně teplých měsících dochlazovat obytné prostory na poţadovanou teplotu. 

TČ se vyuţívají v časté míře i pro vytápění rekreačních bazénů u rodinných domů. [8] 

 Rozlišují se dva základní druhy chlazení pomocí TČ: 

 Reverzibilní provoz - funkční provoz TČ se otočí. Kompresorové TČ lze vyuţít      

i pro chlazení otočením směru kompresoru nebo expanzního ventilu čímţ se otočí     

i směr chladiva a tepla. 

 Přímé chlazení - v létě jsou teploty uvnitř budov zpravidla vyšší neţ v půdě nebo 

spodní vodě. Tehdy je moţné nízké teploty půdy, která v zimě slouţí jako zdroj 

tepla, pouţít pro přímé chlazení budov. Při této funkci je TČ aţ na regulaci             

a oběhová čerpadla vypnuto. [5] 

3.1 Tepelná čerpadla vzduch – voda 

Tepelná čerpadla vzduch - voda vyuţívají sluncem ohřátý venkovní vzduch. Vzduch 

je nasáván do tepelného čerpadla a získané teplo je pouţito pro ohřev vody v bojleru nebo 

vytápění. Instalace tohoto topného systému je zobrazena na Obrázek 2. Při poklesu 

venkovní teploty však klesá i topný výkon a současně stoupá spotřeba tepla, proto je třeba 

tento typ tepelného čerpadla doplnit o další, většinou elektrický nebo plynový bivalentní 

zdroj tepla. Čerpadla odebírající teplo ze vzduchu sniţují svůj tepelný výkon a tím i topný 

faktor se sniţující se teplotou venkovního nasávaného vzduchu. Úměrně s tímto poklesem 

přebírá potřebnou dodávku tepla jiţ zmiňovaný bivalentní zdroj. Efektivita provozu závisí 

na správném stanovení teploty, kdy se do provozu bivalentní zdroj začíná zapojovat. TČ 

systému vzduch - voda jsou nejefektivnějším zdrojem tepla v letních měsících pro vysokou 

teplotu venkovního vzduchu v tomto ročním období. [10], [16] 
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 V příloze č. 2 je uveden příklad moţného zabudování TČ systému vzduch - voda 

v přistavěném přístřešku včetně detailního sání a výfuku vzduchu. 

 

Obrázek 2:  TČ systému vzduch – voda 

                                             Zdroj: [16] 

Výhody:  

 Jednoduchá, rychlá instalace bez provádění zemních prací.  

 Niţší investiční náklady neţ u tepelných čerpadel s vrtem.  

 Velmi vhodné pro vytápění sezonních bazénů. 

Nevýhody:  

 Vyšší provozní náklady neţ TČ země - voda.  

 Náročnější na provozní údrţbu.  

 Vybudování přístřešku v případě nevyhovujících prostor (narušení estetiky domu). 

 Nízký výkon a topný faktor při zimních nízkých venkovních teplotách. [10], [16] 

3.2 Tepelná čerpadla země - voda   

Energii ze země můţeme odebírat pomocí horizontálního plošného kolektoru nebo    

z vertikálního vrtu. V půdě od hloubky cca 2 m se udrţuje po celý rok relativně 

rovnoměrná teplota v rozpětí 7 - 13
°
C, proto půda představuje velmi dobrý zásobník tepla. 

K předávání tepla v uzavřeném okruhu je pouţita nemrznoucí směs a to v poměru 

odpovídajícím k dosaţení nezámrzné teploty směsi. Nejčastěji 30% koncentrace lihu 

s vodou nebo lze vyuţít jiţ předem připravené směsi dodávané obvykle výrobcem TČ. [10] 
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3.2.1 Tepelná čerpadla země - voda, půdní kolektor   

Tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plochy pozemku, je nejlepší variantou pro 

rodinné domy. Pod povrchem pozemku jsou uloţeny plastové hadice naplněné nemrznoucí 

směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Plošný kolektor se ukládá 

do hloubky 0,8 aţ 1,5 m, kde je teplota zdroje konstantní a jeho délka odpovídá 

potřebnému přenosu energie k provozu celého čerpadla. Způsob instalace je zobrazen na 

Obrázek 3. Plocha pro umístění pozemního kolektoru musí být dostatečně velká. V příloze 

č. 3 je názorně zobrazeno vytýčení trasy plošného horizontálního kolektoru a pokládka 

potrubí. [10], [16] 

 

Obrázek 3:  TČ  země - voda, půdní kolektor 

                                                     Zdroj: [16] 

Odběr tepla v otopném období ze zemního masívu má za následek sniţování teploty 

zeminy v okolí kolektoru. V místě půdního kolektoru by se neměly vysazovat rostliny 

s hlubokými kořeny. Vrstva zeminy zasaţená sníţením teploty můţe dosahovat na konci 

otopného období aţ několik metrů. Na jaře a v létě, se zvyšujícím se slunečním zářením     

a sráţkami dochází k regeneraci vrstvy půdy do původního teplotního stavu. Regenerace je 

nutná, aby nedošlo k narušení tepelné rovnováhy prostředí v okolí zemního kolektoru. Tato 

změna by mohla být i nevratná.  

Výhody: 

 Nízké investiční a provozní náklady. 

 Rychlá instalace z hlediska získání potřebných legislativních povolení. 

Nevýhody:  

 Nutností je dostatečně velká volná plocha zahrady, obvykle 200 - 400m
2
. [10], [16]  
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3.2.2 Tepelná čerpadla země - voda, vertikální vrt 

TČ odebírá teplo z hloubky pod povrchem pozemku. Ve vrtu o průměru 120 aţ 160 

mm je uloţena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí   

a TČ způsobem, který je zobrazen na Obrázek 4. Příklad vystrojené sondy potrubí dvou 

vertikálních vrtů je uveden v příloze č. 4. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů 

o hloubce 80 - 150 m. V této hloubce je konstantní teplota přibliţně 10
°
C. [10] 

 

Obrázek 4:  TČ země - voda, vertikální vrt 

                                                 Zdroj: [16] 

Vrty se nejlépe provádí v oblastech s tvrdým podloţím. Naopak v oblastech, kde se 

nachází písky a štěrky, je vrtání obtíţnější, protoţe se vrty zasypávají a jejich vystrojení 

plastovou sondou je náročnější. Energeticky největší efekt má pak zemina jako je jíl, nebo 

zavodněná zemina. Hlubinný vrt můţe nepříznivě ovlivňovat stav podzemních vod, proto 

musí být proveden odborně a jeho umístění a hloubku musí schválit odborná instituce. Vrt 

můţe dosahovat hloubky aţ 130 m, hloubka vrtu je úměrná výkonu TČ. [10] 

Výhody:   

 Vrty lze realizovat u většiny objektů, díky malým nárokům na prostor.  

 Vrt má zanedbatelný negativní vliv na okolní prostředí. 

 Nízké provozní náklady. 

 V letním období moţnost vyuţití vrtu pro levné chlazení domu. 

Nevýhody:  

 Vyšší investiční náklady. 

 Nutnost vyřízení stavebního povolení.  

 Moţná existence rizika nechtěné kontaminace spodních vod. [10], [16] 
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3.3 Tepelná čerpadla voda – voda 

Tepelné čerpadlo vyuţívá nízký tepelný potenciál energeticky uloţený v podzemní 

vodě. Ze zdroje energie země se odebírá voda prostřednictvím sací studny. Nechá se projít 

výměníkem tepelného čerpadla, ten z ní odebere potřebnou část tepla a vrací ji zpět           

do země druhou vsakovací studnou způsobem, který je vyobrazen na Obrázek 5. Detailní 

pohledu na vrt sací studny TČ systému voda - voda je zobrazen v příloze č. 5. [10] 

 

Obrázek 5:  TČ voda - voda 

                           Zdroj: [16] 

Stabilní celoroční teplota studniční vody se pohybuje v rozmezí 8 - 12°C. Voda musí 

být dostatečně čistá, v dostatečném mnoţství a mít teplotu minimálně 8°C. Pokud je 

kvalitní zdroj vody, jde o nejúčinnější typ TČ, který můţe přinést aţ 80 % úspory.           

Ke stanovení potřebného průtoku vody z vrtané studny uvádí kaţdý výrobce tepelného 

čerpadla svou tabulku průtoků.  

Výhody: 

 Nejniţší provozní náklady.  

 Nejvyšší moţná teplota dosaţitelná u přírodního zdroje. 

 Niţší investiční náklady v porovnání s vrty. 

Nevýhody: 

 Realizace pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody.  

 Systém vyţaduje pravidelnou údrţbu a dozor, coţ značí vyšší náklady na servis.  

 Vyšší náklady na spotřebu energie pro čerpání. [10], [16]  
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4 Vyhodnocení pořizovacích nákladů jednotlivých 

    systémů tepelných čerpadel 

V současné době, kdy se neustále zvyšují ceny energií a předpokládá se vyčerpání 

zásob fosilních paliv, je otázka obnovitelných zdrojů stále více aktuálnější. Jedním 

z hlavních bodů energetické politiky Evropské unie je i poţadavek na maximální vyuţívání 

těchto zdrojů. Tepelné čerpadlo jako alternativní zdroj energie je podle dostupných 

porovnání cen energií jedním z nejlevnějších způsobů vytápění.  

Vyšší pořizovací náklady TČ jsou vykompenzovány niţšími provozními náklady. 

Zvýšení ceny energie se projeví pouze minimálně, neboť přímá spotřeba energie je velmi 

nízká a teplo je čerpáno zdarma z přírody. Po uvedení TČ do provozu přidělí rozvodné 

společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie pro tento zdroj 

vytápění. V případě rodinného domu se tato výhodná sazba vztahuje na celkovou spotřebu 

všech elektrických spotřebičů v domácnosti po dobu 22 hodin denně, coţ se odráţí 

v celkových energetických provozních nákladech rodinného domu. [19] 

Efektivní vyuţití TČ závisí na optimálním a technologickém řešení a dalších faktorech: 

 Kvalitě vlastního TČ (např. dvoustupňová komprese). 

 Tepelné stabilitě energie vzduchu, vody nebo země, ze které je teplo přečerpáváno. 

 Pouţitém topném systému (nízkoteplotní systém). 

 Tepelně izolačních vlastnostech vytápěného objektu. [3] 

Pořizovací ceny tepelných čerpadel jsou v posledních letech výrazně niţší. Hlavním 

důvodem není sniţování ceny samotného čerpadla, ale kvalitní zateplování objektů, 

výměny oken a vyuţívání nových nízkoenergetických technologií vedoucích ke sniţování 

tepelného výkonu tepelných čerpadel coţ se odráţí i v ceně jejich pořízení. 

Vzhledem k velkému mnoţství variant realizace topných systému tepelných 

čerpadel, je objektivní vyhodnocení investičních nákladů jednotlivých systémů provedeno 

na příkladu běţného rodinného domu, který má v porovnání s ostatními moţnými 

instalacemi (bytové domy, školy, bazény, hotely, atd.) nejvíce provedených aplikací v ČR 

a to pro všechny uváděné systémy tepelných čerpadel. 

Vlastní vyhodnocení investičních nákladů TČ je provedeno pro rodinný dům, 

vyobrazený v příloze č. 6, obývaného dvěma dospělými a dvěma dětmi. U vybraného 
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rodinného domu je moţná instalace všech topných systémů TČ, neboť součástí objektu je 

rozsáhlý pozemek a vlastní studna s ověřenou dostatečnou vydatností. Tento dům se 

nachází v pásmu s výpočtovou teplotou -15°C (dle ČSN), který má předpokládanou 

tepelnou ztrátu 10 kW a který byl původně vytápěn běţným plynovým kotlem s účinností 

0,92 % předcházejících deset let.  

Všechny ceny v tabulkách č. 1, 2, 3 jsou uvedeny bez příslušné hodnoty DPH. 

4.1 Pořizovací náklady pro TČ systému vzduch - voda  

      U TČ vyuţívajících vzduch není nutno ţádným způsobem zasahovat do okolního 

prostředí a činit zemní úpravy, coţ má pozitivní vliv na celkové investiční náklady. 

Energie se získává přímo ze vzduchu pomocí venkovní vzduchové jednotky. V tabulce 

pořizovacích nákladů č. 1 jsou uvedeny investiční náklady související s pořízením TČ 

systému vzduch - voda, které jsou průměrně vyčísleny z cen uváděných na trhu. 

Tabulka 1: Pořizovací náklady pro TČ systému vzduch - voda 

Tepelné čerpadlo – 10 kW, vzduch - voda                  260 000 Kč 

Strojovna tepelného čerpadla 55 000 Kč 

Elektroinstalace 25 000 Kč 

Montáž 30 000 Kč 

Projektová dokumentace, inženýring 20 000 Kč 

Stavební dozor 12 000 Kč 

Hydrogeologický projekt          0 Kč 

Celkem                  402 000 Kč 

Zdroj: [8], [13] 

Výše celkových investičních nákladů na pořízení TČ systému vzduch - voda 

vyplývající z výpočtu v tabulce č. 1 činí 402 000,- Kč. Pořizovací cena samotného TČ je 

platná pro vnitřní provedení včetně sání a výfuku. U tohoto typu sytému je bivalentní zdroj 

vnitřní součástí TČ. Výše ceny strojovny můţe být ovlivněna vhodnou volbou, kdy je 

k dispozici vnitřní prostor pro umístění strojovny přímo v objektu nebo je nutno přístřešek 

pro strojovnu vystavět zvenčí objektu. Pro vnitřní instalace v akusticky komplikovaných 

prostorech je nutné do investičních nákladů ještě zahrnout drobné stavebně hlukové úpravy 

prostoru strojoven, jako např. osazení akustického stropu nebo provedení akustické studie. 

V těchto případech se úpravy promítnou do celkové výše investičních nákladů, i kdyţ lze 



Ilona Vébrová: Tepelná čerpadla - ekonomicky úsporný zdroj energie  
 

2010                                                                                   14   

konstatovat, ţe investice týkající se úprav jsou poměrně zanedbatelné k poměru celkové 

pořizovací částky TČ. Ve výsledku však dosáhneme maximálního odhlučnění. Při instalaci 

systému TČ vzduch - voda jsou náklady na hydrogeologický projekt nulové, neboť není 

nutné provádět ţádné zemní úpravy.  

4.2 Pořizovací náklady pro TČ systému země - voda   

Rozlišuje dva způsoby realizace u TČ systému země - voda. Jedním z moţných 

způsobů získání energie u tohoto systému je odebrání energie pomocí horizontálního 

plošného kolektoru. Druhým způsobem je odebrání energie pomocí vertikálního vrtu. 

Energie se získává pomocí polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí. V tabulce 

č. 2 jsou uvedeny celkové pořizovací náklady pro obě varianty instalace topných systémů 

v průměrných částkách odpovídající cenám na trhu.   

Tabulka 2: Pořizovací náklady pro TČ systému země -  voda 

 Vertikální vrt Plošný kolektor 

TČ - 10 kW, země - voda     150 000 Kč 150 000 Kč 

Strojovna tepelného čerpadla       55 000 Kč   55 000 Kč 

Vrty TČ - 210 m  (850 Kč/m)     178 500 Kč             0 Kč 

Zemní kolektor TČ - 525 m              0 Kč    45 000 Kč 

Elektroinstalace  25 000 Kč    25 000 Kč 

Montáž  30 000 Kč    30 000 Kč 

Projektová dokumentace  20 000 Kč    20 000 Kč 

Stavební dozor  12 000 Kč    12 000 Kč 

Hydrogeologický projekt  10 000 Kč             0 Kč 

Celkem     480 500 Kč  337 000 Kč 

Zdroj: [8], [13] 

Jak vyplývá z uvedeného výpočtu v tabulce č. 2, jsou celkové investiční náklady na 

pořízení systému TČ země - voda, vertikální vrt, včetně veškerého příslušenství znatelně 

vyšší neţ celkové pořizovací náklady včetně příslušenství pro plošný kolektor. V ceně 

strojovny TČ je zahrnuta i nemrznoucí směs do vrtů nebo kolektorů. V ceně vrtu je 

započítáno vystrojení a v ceně zemního kolektoru jsou započítány zemní práce. Při 

moţnosti instalace obou těchto systému je nutno zváţit, přednosti uvedených variant. 

Rozdíl v cenách pořízení těchto systémů TČ země - voda činí přibliţně 140 000,- Kč. 

V poměru investičních nákladů jednoznačně vítězí systém TČ pro plošný kolektor. 

Realizace pro tento systém je však závislá na odpovídající rozloze pozemku objektu.  
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Důvodem vyšších investičních nákladů na instalaci TČ systému pro vertikální vrt je 

nutné provedení zemních vrtů, které jsou poměrně finančně náročné. Jsou závislé na 

odpovídající kvalitě půdy a negativním způsobem ovlivní pořizovací cenu. Z tohoto 

hlediska je potřeba zajistit při vlastním provádění vrtů kvalitní hydrogeologický průzkum, 

který dostatečně popíše skladbu horniny, ve které budou vrty provedeny. Z této definice 

horniny vyjde i případná cenová kalkulace vrtu a to zejména v případě komplikovaného 

podloţí, kdy je potřeba provádět sloţité paţení vrtů. 

4.3 Pořizovací náklady pro TČ systému voda – voda  

Uvedené ceny veškerého příslušenství v tabulce pořizovacích nákladů č. 3 tohoto 

topného systému jsou průměrnými cenami běţně dostupnými na trhu. 

Tabulka 3: Pořizovací náklady pro TČ systému voda -  voda 

Tepelné čerpadlo – 10 kW, voda - voda                   150 000 Kč 

Strojovna tepelného čerpadla 50 000 Kč 

Sací studna (40 m) včetně vystrojení  80 000 Kč 

Sací čerpadlo ve studni 40 000 Kč 

Elektroinstalace 25 000 Kč 

Montáž 30 000 Kč 

Projektová dokumentace, inženýring 20 000 Kč 

Stavební dozor 12 000 Kč 

Hydrogeologický projekt 20 000 Kč 

Celkem                   427 000 Kč 

Zdroj: [8], [13] 

V uvedeném součtu provedeného v tabulce č. 3 činí celkové investiční náklady pro 

systém TČ voda - voda včetně veškerého příslušenství 427 000,- Kč. Do celkové výše 

pořizovací ceny tohoto topného systému se citelně projeví vyšší náklady v podobě sací 

studny, jejíţ provedení je zobrazeno v příloze č. 5. Hloubka sací studny dle 

hydrogeologického projektu bývá obvykle 40 m. Cena za 1 m hloubky studny se pohybuje 

kolem 2 000,- Kč. [8] 

V případech, kdy je tento systém realizován v rámci zásobování teplem rodinného 

domu je velmi výhodné, z hlediska ekonomického (niţší náklady) tak i z hlediska 

technického, vyuţít pro zasakování tzv. vsakovací jímky s přepadem a to i v podzemním 

provedení.      
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4.4 Porovnání pořizovacích nákladů systémů tepelných čerpadel 

Z provedených vyhodnocení v tabulkách pořizovacích nákladů č. 1, 2 a 3 

jednotlivých systémů tepelných čerpadel, včetně veškerého nutného příslušenství, 

jednoznačně vyplývá, ţe investičně nejvíce náročné je pořízení systémů země - voda, 

vertikální vrt a voda - voda a to zejména díky provádění vertikálních vrtů, respektive sací 

studny. Naopak pro systém vzduch - voda vychází v souhrnném hodnocení investiční 

náklady v přijatelné cenové relaci a investičně nejméně náročné jsou systémy tepelných 

čerpadel země - voda v provedení se zemním kolektorem. Pro objektivní porovnání 

pořizovacích nákladů včetně příslušenství u jednotlivých uvedených topných systémů je 

v příloze č. 7 vyhotoven komplexní přehled. 

Z uvedených výpočtů a porovnání se nejefektivnější variantou instalace TČ             

ve zvoleném rodinném domě jeví systém TČ země - voda, plošný kolektor. Rozhodujícími 

kritérii pro vhodnou volbu TČ jsou nejniţší investiční náklady ve výši 337 000,- Kč, 

nejkratší doba návratnosti investic do pořízení TČ je přibliţně okolo 9-ti let a důleţitým 

aspektem je i vhodná rozloha pozemku u objektu.   

Ekonomickou efektivitu pořízení a provozu TČ je však nutné hodnotit nejen 

z pohledu pořizovacích nákladů, ale v rámci komplexního pohledu při úvahách o jejich 

pořízení i z pohledu provozních nákladů a nákladů na dlouhodobý servis a údrţbu, protoţe 

v rámci pořízení samozřejmě investor uvaţuje o maximální době provozu tepelného 

čerpadla s minimálními meziročními náklady na servis. 

Součástí dodávky tepelného čerpadla obvykle bývá i moţnost vyuţití servisní 

smlouvy s dodavatelem nebo výrobcem. Náklady na servis tepelného čerpadla prováděný 

formou preventivní údrţby obvykle nepřesahují pro běţný rodinný dům částku 5 000,- Kč 

za rok a měly by zahrnovat provedení kontroly vnitřních a vnějších okruhů systému TČ 

včetně kontroly provozních tlaků primárních okruhů. Tyto náklady představují servisní 

poloţku, se kterou je nutné uvaţovat v případě, kdy majitel tepelného čerpadla není 

schopen základní kontrolní úkony provádět sám. Někteří výrobci nebo dodavatelé 

tepelných čerpadel poskytují v dnešní době zprovoznění zdarma a v rámci záruky v době 

trvání 60 měsíců i tuto formu preventivní údrţby v ceně instalace. [7] 
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5 Stanovení provozních úspor jednotlivých systémů TČ  

      Provozní náklady jsou srovnatelné s topením dřevem, ale při nesrovnatelně vyšším 

komfortu, neboť většina tepelných čerpadel pracuje zcela automaticky. Správně navrţené   

a fungující TČ sníţí energetickou náročnost objektu o 60 % aţ 70 % s vyuţitím 

obnovitelné energie získané z okolí vytápěného objektu. [11] 

      Efektivita provozu jednotlivých systémů TČ  je charakterizována tzv. topným faktorem. 

Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií, který udává 

efektivitu vyuţití tepelného čerpadla. Např. TČ má výkon 12 kW a elektrický příkon 4 kW. 

Topný faktor je dán poměrem 12/4 = 3. Topný faktor můţe být pokaţdé jiný, coţ je dáno 

podmínkami, za kterých TČ pracuje. Proto je velmi důleţité porovnávat topný faktor vţdy 

za stejných podmínek. Hospodárnost oběhu TČ značně ovlivňuje velikost teplotních 

rozdílů. Provoz TČ je efektivnější, čím vyšší je hodnota topného faktoru. [1], [4], [8] 

V tabulkách stanovení provozních úspor popsaných v příloze č. 8 pro TČ systému 

vzduch - voda, v příloze č. 9 a 10 pro TČ systému země - voda, v příloze č. 11 pro TČ 

systému voda - voda jsou rozebrány v části „Vstupní hodnoty“ základní parametry 

tepelných čerpadel jako zdroje tepla a teplé uţitkové vody v porovnání se stávajícím 

zdrojem tepla, závěsným plynovým kotlem s účinností 0,92 % pro vybraný rodinný dům. 

Hodnota charakterizuje účinnost výroby tepelné energie plynovým kotlem uvaţovaným 

pro prováděné porovnání a je uvedena v procentech, s tím, ţe maximální hodnota této 

veličiny můţe být v procentuálním vyjádření 100 %. Tepelná ztráta posuzovaného objektu 

je dle ČSN 10 kW coţ charakterizuje celkový tepelný výkon zdroje tepla PK a současně     

i stejný výkon porovnávaného systému TČ. Současné palivo plynového kotle je zemní plyn 

z domovní přípojky s výhřevností 9,8 kWh/m
3 

(normovaná hodnota dle RWE). Provozní 

hodiny uvádí celkový počet provozních hodin, které jsou pro oba porovnávané zdroje 

v provozu během jednoho kalendářního roku. Roční doba vytápění je cca 4 700 h/rok. 

Cena zemního plynu dle podkladu RWE je pro maloodběr - domácnost 10,6  Kč/m
3
. Cena 

elektrické energie dle sumárního podkladu ČEZ je v tarifu pro TČ 2,30 Kč/kWh. Tyto 

uvedené veličiny jsou shodné pro všechny porovnávané systémy tepelných čerpadel. 

Spotřeba zemního plynu pro vytápění a přípravu TUV je uvedena dle skutečnosti z roční 

fakturace RWE pro porovnávaný rodinný dům. Topný faktor TČ je dle normovaného údaje 

výrobce (Stiebel - Eltron, Německo). [19], [22] 
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Spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla (kWh) je stanovena výpočtem dle vztahu: 

Spotřeba elektrické energie TČ = (výkon TČ x provozní hodiny) / topný faktor           

výkon TČ …………… kWh 

provozní hodiny ……. h/rok 

topný faktor …………. 1(bezrozměrná veličina) 

Roční provozní úspora TČ (Kč/rok) je stanovena výpočtem: 

Roční provozní úspora = (pořizovací náklady TČ + provozní náklady TČ) - (pořizovací 

náklady PK + provozní náklady PK)   

5.1 Stanovení provozních úspor pro TČ systému vzduch - voda  

V příloze č. 8 stanovení provozních úspor pro TČ systému vzduch - voda jsou 

v první části „Vstupní hodnoty“ uvedeny základní hodnoty pro TČ a PK shodné pro 

všechny systémy tepelných čerpadel. Spotřeba plynu 5 213 m
3
 uvádí celkovou roční 

spotřebu zemního plynu nutnou pro vytápění a přípravu TUV uvedeného PK, který je 

pouţit pro porovnání s příslušným systémem TČ. Náklady na plyn 55 257,- Kč uvádí 

celkovou roční platbu za dodaný zemní plyn potřebný pro vytápění a přípravu TUV pro 

uvaţovaný kotel. V tabulce „Vstupní hodnoty“ v části „Tepelné čerpadlo“ je veličina 

charakterizující hodnotu topného faktoru vyjádřena číslem 3, který je uvaţován ve výpočtu 

pro daný systém. Hodnota topného faktoru je sezónně proměnlivá, coţ je ovlivněno 

teplotními rozdíly. Spotřeba elektrické energie v této části tabulky uvádí celkovou roční 

spotřebu elektrické energie 15 667 kWh potřebnou pro celoroční provoz TČ daného 

systému v rámci jeho dodávek tepla a TUV. Celková roční platba 36 033,- Kč uvádí 

hodnotu za spotřebu elektrické energie potřebnou pro vytápění a přípravu TUV. Návratnost 

investice je doba, za kterou je investice vloţená do pořízení tepelného čerpadla návratná, 

aniţ bychom pro výpočet uvaţovali další ekonomické ukazatele jako úročení vloţených 

finančních prostředků, meziroční nárůst inflace a případné zdraţování energií, coţ 

významně ovlivňuje nárůst úspor. Současně můţe dojít i k nárůstu vyuţívání tepelného 

čerpadla oproti plynovému kotli, coţ je spjato právě s niţší cenou primární energie 

(elektrické energie) a to především v období mimo topnou sezonu.  
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V druhé části tabulky „Porovnání nákladů na topení“ je uvedena doba v letech, pro 

kterou je uveden výpočet porovnání pořizovacích a provozních nákladů. Vstupní investicí 

jsou charakterizovány pořizovací náklady pro kompletní dodávku PK a kompletní dodávku 

systému TČ vzduch - voda. V tabulce je pro první rok uvedena hodnota pořizovacích 

nákladů plynového kotle 75 000,- Kč a pro ostatní roky jsou vţdy přičteny roční provozní 

náklady na provoz, které pro daný kotel činí 55 257,- Kč za rok. Investiční náklady na 

pořízení TČ systému vzduch - voda činí 402 000,- Kč a připočtené kaţdoroční náklady 

odpovídají hodnotě 36 033,- Kč. Rozdíl mezi náklady na TČ a náklady na PK pro 

jednotlivé roky charakterizuje ekonomický efekt provedené instalace v daném roce. 

Následně v průběhu jednotlivých let aţ do roku, kdy se rozdíl těchto hodnot stane kladným 

číslem, je dán tímto jako rokem návratnosti vloţené investice. V případě systému TČ 

vzduch - voda činí doba návratnosti vloţené investice minimálně 18 let.   

5.2 Stanovení provozních úspor pro TČ systému země - voda  

   V příloze č. 9 jsou porovnány hodnoty stanovení provozních úspor pro TČ systému 

země - voda, plošný kolektor a v příloze č. 10 hodnoty pro stejný systém TČ ve variantě 

pro půdní sondu. Pro objektivní porovnání jsou zachovány všechny neměnné hodnoty        

a veličiny, které jsou uvedeny u systému TČ vzduch - voda. Celková roční spotřeba plynu 

5 213 m
3
 pro vytápění a přípravu TUV uvedeného plynového kotle. Výše celkové roční 

platby 55 257,- Kč za dodaný zemní plyn potřebný pro vytápění a přípravu TUV pro 

uvaţovaný kotel zůstávají stejné. Ke změně dochází u hodnoty topného faktoru, který se 

zvyšuje z hodnoty 3 na 4 pro daný systém. Zvýšení hodnoty topného faktoru má pozitivní 

vliv na celkovou roční spotřebu elektrické energie 11 750 kWh potřebnou pro celoroční 

provoz TČ daného systému v rámci jeho dodávek tepla a TUV. Celková spotřeba 

elektrické energie potřebné pro vytápění a přípravu TUV pro systém TČ země - voda činí 

27 025,- Kč za rok.     

Výše pořizovacích nákladů pro kompletní dodávku plynového kotle v prvním roce 

činí 75 000,- Kč a pro ostatní roky se vţdy přičítají roční provozní náklady ve výši 

55 257,- Kč. K investičním nákladům na pořízení TČ systému země - voda, plošný 

kolektor ve výši 337 500,- Kč a TČ systému země - voda, půdní vrt ve výši 480 500,- Kč 

jsou připočteny kaţdoroční náklady v částce 27 025,- Kč. Vznikající rozdíl nákladů na TČ 
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a PK v jednotlivých letech stanovuje provozní úsporu. Rok, kdy přechází tento rozdíl 

nákladů do kladného čísla je rokem charakterizujícím dobu návratnosti investice. 

Z tabulky porovnání s předcházejícím systémem TČ vyplývá zejména rychlejší 

návratnost investice u systému TČ země - voda, plošný kolektor a to přibliţně za 9 let.     

Se zahrnutím vlivů uvedených i pro předcházející tabulku se systém země - voda stává 

velmi efektivním zdrojem s dobrou dobou návratnosti. Nepříznivé hodnocení v návratnosti 

investic vyplývá pro variantu TČ, půdní sonda a to přibliţně mezi 14 - 15 lety, coţ je 

způsobeno vyššími pořizovacími náklady TČ daného systému. 

5.3 Stanovení provozních úspor pro TČ systému voda - voda  

Hodnoty stanovení provozních úspor pro TČ systému voda - voda jsou porovnány 

v příloze č. 11. Uvedené hodnoty a veličiny zůstávají neměnné jako v předchozích 

případech. Hodnoty jsou stejné i u spotřeby plynu 5 213 m
3
 pro vytápění a přípravu TUV  

u uvedeného plynového kotle a výše celkových ročních nákladů 55 257,- Kč za dodaný 

zemní plyn potřebný pro vytápění a přípravu TUV pro uvaţovaný kotel. Ke změnám 

dochází v případě hodnoty topného faktoru, který se zvyšuje z hodnoty 4 na 5 pro daný 

systém. Zvýšení hodnoty topného faktoru má pozitivní vliv na celkovou roční spotřebu 

elektrické energie 9 400 kWh potřebnou pro celoroční provoz TČ daného systému v rámci 

jeho dodávek tepla a TUV. Celková spotřeba elektrické energie potřebné pro vytápění       

a přípravu TUV pro systém TČ země - voda činí 21 620,- Kč za rok.     

Výše pořizovacích nákladů pro kompletní dodávku plynového kotle v prvním roce 

činí 75 000,- Kč a pro ostatní roky se vţdy přičítají roční provozní náklady ve výši 

55 257,- Kč. K investičním nákladům na pořízení tepelného čerpadla systému země - voda 

ve výši 427 000,- Kč jsou připočítány kaţdoroční náklady v částce 21 620,- Kč. Vznikající 

rozdíl nákladů na TČ a PK v jednotlivých letech stanovuje provozní úsporu ve výši 

33 637,- Kč. V případě systému TČ voda - voda se jeví návratnost investice přibliţně po   

10-ti letech. Pro uvedené hodnoty je velmi významnou poloţkou investiční náklad na 

provedení sací studny, jejíţ výše nejvýznamněji ovlivňuje pořizovací cenu TČ a tím i dobu 

návratnosti této investice. Pokud je moţné vyuţít stávající zdroj vody a to jak pro sání tak 

zasakování, lze sníţit dobu návratnosti i na poloviční hodnotu, někdy i méně. 
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6 Ekonomická analýza a vyhodnocení úspor provozních                         

nákladů 

V předcházející kapitole bylo provedeno stanovení provozních úspor jednotlivých 

systémů tepelných čerpadel a jejich porovnání s provozními náklady plynového kotle. 

Roční provozní náklady na zemní plyn pro plynový kotel s účinností 0,92 % v tomto 

porovnání činí 55 257,- Kč/rok. 

 Z uvedených tabulek pořizovacích nákladů jednotlivých systémů pro posuzovaný 

rodinný dům za podmínek uvedených v kapitole 4 vyplývají hodnoty, které jsou shrnuty 

v ekonomické analýze v tabulce č. 4.  

Tabulka 4: Ekonomická analýza a vyhodnocení úspor provozních nákladů TČ 

Systém TČ Pořizovací 

náklady (Kč) 

Roční provozní          

náklady (Kč) 

Roční úspora 

nákladů                

(Kč) 

Návratnost   

(roky) 

vzduch - voda 402 000 36 033 19 224      17,0 

země - voda, kolektor 337 000 27 025 28 232   9,3 

země - voda, vrt 480 500 27 025 28 232 14,4 

voda - voda 427 000 21 620 33 637 10,5 

                                                                                                  Zdroj: [vlastní šetření, autor] 

Úspora nákladů je vyčíslena jako rozdíl mezi ročními provozními náklady na 

plynový kotel a ročními provozními náklady na TČ: 

Úspora nákladů = roční provozní náklady PK - roční provozní náklady na TČ   (v Kč) 

V tabulce č. 4 je provedena ekonomická analýza a vyhodnocení úspor provozu TČ 

všech systémů oproti běţnému PK pro výše popsaný rodinný domek. Lze konstatovat, ţe 

všechny tři systémy TČ vykazují v porovnání s PK v dlouhodobém měřítku rapidní pokles 

ročních provozních nákladů a to při cenové hladině energií pro rok 2010. Nejoptimálnější 

variantou instalace TČ pro zvolený rodinný dům se jeví systém TČ země - voda, plošný 

kolektor, kde jsou vykázány nejniţší investiční náklady v částce 337 000,- Kč. Roční 

provozní úspory TČ oproti plynovému kotli klesly na částku 28 232,- Kč za rok. Při výši 

těchto pořizovacích nákladů a ročním úsporám lze očekávat návratnost investice přibliţně 
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po devíti letech instalace. Další potenciál zrychlení návratnosti vloţených investičních 

prostředků je v předpokládaném poklesu spotřeby paliva na straně stávajícího zdroje tepla 

při jeho porovnání se spotřebou paliva pro uvaţované TČ.  

6.1 Náklady na vytápění 

Do budoucna lze uvaţovat ještě další nárůst ročních provozních úspor se zvyšujícími 

se cenami vstupních energií a to zejména elektrické energie a zemního plynu. Tímto se TČ 

stávají v dlouhodobé perspektivě prozatím ekonomicky nejefektivnějším zdrojem tepla 

v návaznosti na komfort bezobsluţného provozu. Lze vyuţívat i zdroje s niţšími ročními 

provozními náklady jako jsou zejména fosilní paliva, dřevo, sláma, štěpka, ale zde se 

z pohledu obsluhy jedná o poměrně náročnou činnost a to jak pro skladování, tak dopravu 

a logistiku obecně. Na obrázku č. 6 je shrnuta všeobecná analýza ekonomiky provozu 

jednotlivých zdrojů tepla v závislosti na jejich ročních provozních nákladech. Tato analýza 

přehledně shrnuje ekonomicky efektivní zdroje tepla reálně pouţitelné v současnosti. 

 

Obrázek 6: Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva 

              Zdroj: [20] 

Z uvedeného porovnání vyplývá, ţe nejmenší provozní náklady na vytápění jsou pro 

zdroje tepla spalující dřevo nebo štěpku. Toto je však pro provoz rodinného domu mnohdy 

neřešitelný způsob výroby tepla. Uvaţujeme-li o pracovní vytíţenosti obyvatel domu         

a oproti tomu náročnost vytápění dřevem (zátop, přikládání, stálá nutnost být u zdroje 

tepla) nebo štěpkou, jsou tyto náklady zvyšovány devalvací lidské síly. 
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7 Vliv provozu tepelných čerpadel na životní prostředí 

Moderní trendy vytápění objektů se přiklánějí spíše k moţnosti vyuţití tepla 

z okolního prostředí, k obnovitelným zdrojům energie a k vyuţití tepelných zdrojů 

s vysokou účinností, které je zdarma. Absence spalování fosilních paliv dělá z tepelných 

čerpadel vhodný způsob získávání obnovitelné energie ze země, vody a vzduchu. Při svém 

provozu nezatěţuje přírodu tolik jako jiné zdroje tepla. Tepelná čerpadla chrání ţivotní 

prostředí i atmosféru. Jeho pouţíváním se výrazně sniţují emise skleníkových plynů          

a dalších škodlivin. I z těchto důvodů dochází nejen u nás, ale i v celé Evropě a to 

především severní, k výraznému meziročnímu nárůstu počtu instalací tepelných čerpadel. 

Je zde patrná snaha chovat se nejen ekonomicky, ale i ekologicky a ohleduplně zejména 

z pohledu k budoucím generacím. [6], [9] 

Tepelná čerpadla představují zcela bezodpadovou technologii. Jsou k přírodě 

mnohem ohleduplnější neţ jiné zdroje tepla, neboť neprodukují ţádné skleníkové plyny, 

vyhořelé palivo, jaderný odpad, prach, ani další škodliviny, přesto je lze povaţovat           

za ekologický alternativní zdroj tepla pouze částečně. Spotřeba primárních 

neobnovitelných zdrojů energie je dána nutností dodávky elektrické energie pro pohon 

kompresoru v tepelném čerpadle. Běţně tepelná čerpadla dodají za ideálních podmínek 

třikrát aţ čtyřikrát více tepla, neţ spotřebují elektřiny na svůj provoz.  

Kompresorové tepelné čerpadlo spotřebovává pro svou práci přibliţně 25 % svého 

výkonu v podobě elektrické energie. Zbývajících 75 % tvoří teplo, které je odebíráno        

ze vzduchu, vody nebo země. [1], [8] 

Na ekologii provozu tepelných čerpadel lze pohlíţet ze dvou základních hledisek, 

kterými jsou spotřeba energie a pouţívání chladiva.  

Obecný vliv tepelných zdrojů na ţivotní prostředí dnes závazně posuzuje např. 

energetický audit (energetický průkaz, energetický štítek objektu), který standardizuje 

jednotlivé veličiny a jejich hodnoty v rámci tohoto posuzování u zvolené budovy. 

Energetický audit má pro zjednodušení i méně obsáhlé formy jako energetický štítek 

budovy nebo energetický průkaz budovy.  

Průkaz energetické náročnosti budovy ohodnotí budovu a zařazuje je do třídy 

energetické náročnosti budovy. Musí být zpracován pro kaţdou novostavbu budovy a pro 
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kaţdou budovu s podlahovou plochou nad 1000 m
2
 při větších změnách dokončených 

budov. U veřejně přístupných budov s podlahovou plochou nad 1000 m
2
 musí být tento 

průkaz energetické náročnosti budovy vyvěšen na veřejně přístupném místě. Kaţdá budova 

se hodnotí z pohledu spotřeb energií na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení, 

větrání a případnou úpravu vzduchu. Budovy se podle vypočtené energetické náročnosti 

zařazují do jedné z energetických tříd A aţ G. Průkaz energetické náročnosti budovy je 

vzhledově obdobný jako štítky na elektrospotřebičích. [1], [8] 

Tabulky posuzovaných veličin a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé případy jsou 

stanoveny normativně a jednoznačně pak definují přínos provozu alternativního zdroje 

tepla z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Sníţení produkce emisí do ovzduší je pak 

vedle energetické úspory jedním z hlavních hledisek pro pořízení a provozování tepelných 

čerpadel, pro proces zásobování teplem a přípravu teplé uţitkové vody. [8] 

7.1 Zhodnocení ekologických kritérií provozu TČ  

Hledisko sniţování vlivu na ţivotní prostředí je nutno definovat ve dvou pohledech: 

 lokálním,  

 globálním. 

      7.1.1 Globální hodnocení přínosu instalace TČ 

Globální hodnocení přínosu instalace a provozu tepelných čerpadel pro sniţování 

jejich vlivu na ţivotní prostředí nevyznívá pro kompresorová TČ příliš příznivě. Pro jejich 

hodnocení, jako pro stroje pracující s příkonem elektrické energie z veřejné sítě (ČEZ), je 

pouţíváno srovnávání s produkcí emisních hodnot znečištění vzduchu produkované 

hnědouhelnými elektrárnami jako potenciálními dodavateli elektrické energie potřebné pro 

jejich provoz. U absorpčních TČ k tomuto ekologickému paradoxu nedochází, protoţe je 

jako primární palivo oproti centrálním zdrojům hodnocen ekologicky šetrně spalovaný 

zemní plyn. 

Na obrázku č. 8 je pro porovnání uveden příklad emisního zatíţení ovzduší vzniklého 

provozem TČ systému země - voda o výkonu 10 kW, pro které je uvaţována dodávka 

elektrické energie z hnědouhelné elektrárny v porovnání s plynovým kotlem. Tabulka 

hodnot potřebná pro toto porovnání emisního zatíţení ovzduší je uvedena v příloze č. 11. 
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Obrázek 7: Porovnání produkce emisního znečištění ovzduší  

                                                                                 Zdroj: [21] 

Z porovnání produkce emisního znečištění ovzduší na obrázku č. 7 vyplývá 

nepříznivé hodnocení globálního dopadu provozu tepelného čerpadla z hlediska produkce 

emisních hodnot. Z uvedeného globálního porovnání vychází kladné hodnocení               

pro plynový kotel s minimálním dopadem znečištění ovzduší. 

7.1.2 Lokální hodnocení přínosu instalace TČ 

      Lokální hodnocení přínosu instalace a provozu TČ pro sniţování vlivu na ţivotní 

prostředí vyznívá naopak oproti globálnímu hodnocení velmi příznivě. Zejména z hlediska 

fyzikálního principu fungování TČ, jehoţ intenzita je charakterizována  tzv. topným 

faktorem, který se pohybuje od 3 pro TČ systému vzduch - voda aţ po 5 pro TČ systému 

voda - voda. Toto číslo udává poměr mezi energií dodanou a energií vydanou a tím je         

i specifikován poměr produkce emisí do ovzduší. Při porovnání provozu tepelného 

čerpadla v určitém místě s provozem jiného zdroje odpovídajícího tepelnému výkonu 

(plynový kotel, kotel na tuhá paliva) vychází TČ, díky svému principu fungování, 

jednoznačně jako zdroj tepla s nejniţší produkcí emisí do ovzduší. 

      Toto hodnocení platí i pro tepelná čerpadla pracující na absorpčním principu spalující 

zemní plyn, kdy topný faktor staví tyto energetické stroje opět do jednoznačné výhody 

producenta lokálních emisí oproti ostatním lokálním zdrojům tepla. 

      Pro porovnání je na obrázku č. 8 uveden příklad emisního zatíţení ovzduší z kotle       

na tuhá paliva v porovnání s emisním zatíţením ovzduší z TČ systému země - voda           
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o výkonu 10 kW. Konkrétní hodnoty pro porovnání produkce emisního znečištění ovzduší 

jsou uvedeny v příloze č. 12. 

 

Obrázek 8 Porovnání produkce emisního znečištění ovzduší  

                                                                               Zdroj: [21] 

Z uvedeného porovnání na obrázku 8 vyplývá efektivní hodnocení minimálního 

lokálního dopadu provozu TČ z hlediska produkce emisních hodnot na okolní ovzduší. 

Nepříznivé hodnocení lokálního dopadu z hlediska produkce emisních hodnot naopak 

vyplývá pro provoz uhelného kotle.  

Soudobá společnost vyčerpává přírodní zdroje příliš rychle. Přírodní zdroje jsou 

lidskou společností spotřebovány o 35 procent rychleji neţ je planeta schopna obnovit.    

Od začátku industrializace se fosilní olej a plyn, ukládané v průběhu 500 milionů let, 

vyuţívají jako důleţitý zdroj energie. Emise CO2, které se přitom uvolňují, přispívají       

ke globálnímu oteplování a stále více ohroţují základy našeho ţivota. Česká republika 

produkuje přes 14 tun skleníkových plynů na obyvatele a rok. [9] 

V souvislosti s ochranou ŢP byla v roce 1997 dojednána celosvětová úmluva Kjótský 

protokol, v nichţ se průmyslové státy světa zavazují sníţit emise skleníkových plynů, 

povaţovaných za hlavní důvod globálního oteplování, o pět procent oproti roku 1990. 

Hodnoty emisních limitů se budou v rámci nárůstu znečišťování ţivotního prostředí          

do budoucna sniţovat. S touto skutečností lze uvaţovat nejen z pohledu naší vlády, ale             

i z hlediska dlouhodobé politiky Evropské unie. [23] 

Výrobci TČ budou tyto agregáty dlouhodobě vylepšovat a to včetně vyuţití 

ekologičtějšího chladiva. Lze tedy očekávat dlouhodobý pokles produkce škodlivin           
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do ovzduší a tím i dlouhodobý růst kvality ovzduší. Tomu se budou v budoucnu 

přizpůsobovat i hodnoty jednotlivých emisních mezních limitů s cílem jejich poklesu.  

 

Obrázek 9 Emise různých zdrojů energie 

                                               Zdroj: [14] 

Na obrázku č. 9 jsou porovnány nejdostupnější a nejvíce vyuţívané zdroje energie 

z hlediska emisí oxidu uhličitého. TČ představují topný systém, který umoţňuje 

generování tepla s minimálním uvolňováním CO2. Teplo je moţno vyrábět alternativně při 

vyuţití elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. [8] 

7.2 Chladiva používaná v tepelných čerpadlech 

Ke sniţování vlivu TČ na ţivotní prostředí dochází i z hlediska pouţívaného 

chladiva, tedy média slouţícího pro přenos tepelné energie ve vnitřním energetickém 

systému tepelného čerpadla.  

Poţadavky rozhodující o účelném vyuţití chladiva: 

 tepelně technické vlastnosti,  

 fyzikální vlastnosti,  

 chemické vlastnosti,  

 fyziologické působení na lidský organismus. [8] 

Chladivo pouţité v TČ je zvláštní látka, která musí splňovat ekologické, 

bezpečnostní a hygienické poţadavky. Existuje celá řada druhů chladiv, ale pro vyuţití 

v TČ se hodí pouze čisté jednosloţkové sloučeniny, nebo směsi dvou a více sloučenin. 
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Nedostatkem dříve pouţívaných chladiv bylo napadání ozónové vrstvy Země, coţ byl 

důvod k postupnému vyřazení nebezpečných chladiv z pouţívání. [8], [11] 

Písmeno R je první písmeno anglického slova „refrigerant“, chladivo. V minulosti 

pouţívané tvrdé freony, chladiva typu R11 a R12, byly nahrazeny měkkými freony, které 

podstatně méně poškozují ozónovou vrstvu. V současnosti jsou v tepelných čerpadlech 

většiny světových výrobců pouţívána netoxická a nevýbušná dvousloţková chladiva, která 

v případě moţného úniku zkondenzují ve vnitřní části TČ a díky jejich barvě (např. zelená) 

je moţné i vizuální kontrolou zjistit místo úniku. [11] 

Kritéria pro druh pouţívaného chladiva jsou: 

 poţadovaná oblast pouţití s ohledem na provozní podmínky, 

 poţadovaný výkon s ohledem na vlastnosti kompresoru, 

 doporučení výrobce kompresoru podle oleje v kompresoru, 

 cena,  

 dostupnost,  

 ekologická nezávadnost. [11] 

Nejvíce pouţívaná chladiva jsou označována jako R407 nebo R410a. Přestoţe je 

jejich vazebná energie niţší neţ u jednosloţkového chladiva např. čpavkového typu R22, 

jsou tato chladiva vyţadována pro provoz TČ i z pohledu legislativy. Výrobce musí 

prokazovat např. certifikátem akreditované zkušebny jejich pouţití ve svých tepelných 

čerpadlech.  

Novými metodami výroby tepelných čerpadel jsou jiţ stanovena nová měřítka pro 

ekologii a hospodárnost. Jiţ u některých druhů čerpadel je díky kompresoru s řízenými 

otáčkami spotřebováno pouze tolik energie, kolik je právě potřeba. Pouţitím oxidu 

uhličitého jako přírodního chladiva byla započata nová cesta v technologii výroby 

tepelných čerpadel. 

I nadále se bude silně prosazovat ochrana ţivotního prostředí v inovaci technického 

provedení tepelných čerpadel. Dojde k dalšímu legislativnímu omezování a následnému 

zákazu některých částečně stále pouţívaných chladiv. [8], [11]  
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8 Závěr  

Uvedená práce podrobně shrnuje tepelná čerpadla jako ekonomicky úsporný zdroj 

energie při vyuţití všech běţně dostupných primárních zdrojů a na základě konkrétní 

aplikace hodnotí jednotlivé typy tepelných čerpadel z hlediska dlouhodobé ekonomické 

efektivity a tvorby provozních úspor. 

Vyhodnocení pořizovacích nákladů jednotlivých systémů tepelných čerpadel dává 

přehled o ekonomické náročnosti pořízení a instalaci TČ pro jeho vyuţití v rodinném domě 

a to včetně nákladů na vybudování jednotlivých primárních zdrojů. Investiční náklady na 

pořízení jakéhokoliv systému TČ jsou v dnešní době stále značně vysoké, coţ je pro 

mnohé hlavním důvodem k odstoupení od zamýšlené realizace. V bakalářské práci jsou 

vyhodnoceny investiční náklady pro rodinný dům s předpokládanou tepelnou ztrátou       

10 kW, který se nachází v pásmu s výpočtovou teplotou -15°C (dle ČSN) a který je obýván 

dvěma dospělými a dvěma dětmi. Posuzovaný rodinný dům byl původně vytápěn běţným 

plynovým kotlem s účinností 0,92% předcházejících deset let. Nejvhodnějším řešením se 

jeví instalace systému TČ země - voda, plošný kolektor s nejniţšími investičními náklady 

337 000,- Kč. U systému TČ vzduch - voda se pořizovací náklady zvyšují o 65 000,- Kč na 

částku 402 000,- Kč z důvodu nutnosti bivalentního zdroje, který je součástí TČ, čímţ je 

ovlivněna cena samotného TČ. Do pořizovacích nákladů systému TČ voda - voda ve výši 

427 000,- Kč se citelně promítnou vyšší náklady v podobě sací studny včetně vystrojení, 

sacího čerpadla ve studni a hydrogeologického projektu. Nejdraţším řešením z hlediska 

pořízení v hodnotě 480 500,- Kč se jeví systém TČ země - voda, vertikální vrt. Důvodem 

vyšších investičních nákladů na instalaci je nutné provedení zemních vrtů, které jsou 

finančně velmi náročné a jsou závislé na odpovídající kvalitě půdy. 

Porovnání provozu systémů TČ s  provozem běţného PK v rámci zásobování teplem 

a přípravou teplé uţitkové vody pro běţný rodinný dům bilancuje roční provozní úspory na 

základě konkrétního reálného odběratele a skutečně vynaloţených nákladů. Pro 

posuzovaný rodinný dům s roční dobou vytápění cca 4 700 h/rok vychází roční úspory 

vyhodnocené v ekonomické analýze nejefektivněji pro systémy TČ voda - voda ve výši    

33 637,- Kč s ročními provozními náklady 21 620,- Kč za rok. Vyšší provozní náklady pro 

provoz systému TČ země - voda, plošný kolektor i vertikální vrt ve výši 27 025,- Kč 

negativně ovlivní roční provozní úspory na částku 28 232,- Kč. Nejvyšší provozní náklady 
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ve výši 36 033,- Kč u systému TČ vzduch - voda sniţují úsporu ročních nákladů na 

19 224,- Kč za rok. Předpokládaná doba návratnosti jednotlivých systémů se pohybuje od 

9-ti let (systém TČ země - voda, plošný kolektor) do 17-ti let (systém TČ vzduch - voda) 

v závislosti na ceně pořízení systému TČ a provozních nákladech. Vyšší pořizovací 

náklady TČ jsou pak vykompenzovány niţšími provozními náklady, které se dlouhodobě 

stabilizují. V případě instalace TČ v rodinném domě můţe být úspora provozních nákladů 

mnohem vyšší z důvodu výhodné sazby elektrické energie, která se vztahuje na celkovou 

spotřebu všech elektrických spotřebičů v domácnosti po dobu 22 hodin denně. 

Lze konstatovat, ţe tato bakalářská práce hodnotí pořízení, provoz a ekologické 

aspekty TČ dle současných předpokladů a známých hodnot a výsledným efektem je 

komplexní přehled výše uvedených parametrů. Dále jsou zde shrnuty všechny 

ekonomickotechnické vlivy pro provedení posouzení praktického vyuţití jednotlivých 

systémů tepelných čerpadel v praxi. Hodnoty uvedené v této práci mají význam pro 

budoucího uţivatele z pohledu rozhodovacího měřítka pro vyuţití konkrétního systému 

tepelného čerpadla a to především z hlediska definice pořizovacích a provozních nákladů. 

Výpočty, podkladová dokumentace, ekonomické analýzy a související prováděcí a bilanční 

část této práce jasně definuje výstupní hodnoty pouţitelné pro vyhodnocení a posouzení 

dané varianty systému tepelných čerpadel. 

Ke stále častějšímu pouţívání přírodních zdrojů přispívá i osvěta. V dnešní době se 

málo kdy setkáme s neznalostí vyuţití tepelné energie z našeho okolí, kterou moderními 

metodami dodáváme centrálně jako energii pro přípravu teplé uţitkové vody a centrální 

vytápění. Jednou z cest, jak podpořit ekologické zdroje vytápění je i podpora veřejných 

činitelů, státu. Konečnému spotřebiteli se do pořizovacích nákladů významně promítne      

i moţnost vyuţití dotací. Veškeré formy dotací pouţitelné pro financování a provoz TČ 

jsou dnes charakterizovány veřejnými médii, např. internetovým portálem ministerstva 

ţivotního prostředí www.zelenauspora.cz. Dotační subvence v této práci nejsou uvaţovány 

a to zejména proto, ţe na ně nevzniká právní nárok pouhou instalací TČ, ale je nutné splnit 

poţadované parametry. Ekonomická analýza provedená v této práci hodnotí provedení 

instalace TČ do rodinného domu bez vyuţití dotace. Tímto je instalace TČ a stanovení jeho 

provozních nákladů provedeno pro nejhorší alternativu a jakékoliv dotace vloţené do 

tohoto projektu vedou k vylepšení všech ekonomických ukazatelů, zejména ke sníţení 

doby návratnosti vloţené investice. 

http://www.zelenauspora.cz/
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