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Seznam použitých značek 

Af celková podlahová ploch budovy    [m2] 

Ak plocha stavební části (k)      [m2] 

Azk potřebná plocha pozemku      [m2]  

b1 činitel teplotní redukce      [-] 

β roční topný faktor       [-] 

d tloušťka konstrukce      [m] 

e1 součinitel typu budovy      [°C-1] 

EP celková roční dodaná energie          [GJ/rok] 

EPA měrná spotřeba energie        [kWh/(m2.rok)] 

EPH roční dodaná energie na vytápění    [GJ] 

EPC roční dodaná energie na chlazení    [GJ] 

EPF roční dodaná energie na mechanické větrání  

 a úpravu relativní vlhkosti vnitřního vzduchu   [GJ] 

EPW roční dodaná energie na přípravu teplé vody   [GJ] 

EPL roční dodaná energie na osvětlení    [GJ] 

EPPV roční produkce elektřiny fotovoltaickými články  [GJ] 

EPCH roční produkce elektřiny kogeneračními jednotkami  [GJ] 

fΔθ,i  teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné  

 tepelné ztráty místností vytápěných na vyšší teplotu 

 neţ sousední       [-] 

fk  teplotní korekční činitel pro stavební část (k),  

 při uvaţovaní rozdílu teploty uvaţovaného případu  

 a výpočtové venkovní teploty     [-] 

hsi součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2.K)] 

hse součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce [W/(m2.K)] 

kb součinitel charakterizující bivalentní provoz   [-]  

φi návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu   [%] 

φi,cr kritická vnitřní povrchová vlhkost    [%] 

λ součinitel tepelné vodivosti     [W/(m.K)] 

Mc,a roční mnoţství zkondenzované vodní páry   [kg/(m2.rok)] 
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Mc,N poţadovaná hodnota mnoţství zkondenzované 

 vodní páry        [kg/(m2.rok)] 

R tepelný odpor vrstvy, konstrukce    [(m2.K)/W] 

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  [(m2.K)/W] 

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

RT odpor konstrukce při prostupu tepla    [(m2.K)/W] 

qz tepelný tok země (dle druhu půdy)     [W/m2] 

Qfuel celková roční dodaná energie         [GJ/rok] 

U součinitel prostupu tepla      [W/(m2.K)] 

Uk součinitel prostupu tepla stavební části (k)    [W/(m2.K)] 

UN poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  [W/(m2.K)] 

Uω,N poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

 pro φi >60%        [W/(m2.K)] 

Vi objem vytápěného prostoru     [m3] 

Vmin,i hygienicky nejmenší poţadované mnoţství  

 vzduchu pro vytápěný prostor      [m3/h] 

nmin nejmenší intenzita výměny venkovního vzduchu  

 za hodinu         [h-1] 

Φβ roční vyuţitelné teplo tepelného čerpadla   [kWh] 

Φi celková návrhová tepelná ztráta     [W] 

ΦT,i   návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytáp. prostoru [W] 

ΦV,i  návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

Φk  topný (kondenzační) výkon odevzdaný  

  v tomto okamţiku tepelným čerpadlem    [kW] 

ΦHP,hW tepelný výkon tepelného čerpadla    [kW] 

ΦA potřeba nízkopotenciálního tepla     [W] 

Pk  elektrický příkon přiváděný v tomto okamţiku  

  k tepelnému čerpadlu      [kW] 

PHP  elektrický příkon kompresoru tepelného čerpadla  [kW]   

PHP,aux dodatečná energie (odmrazování, regulace,….)   [kW] 

Pβ elektrická energie přivedená tepelnému čerpadlu za rok [kWh] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu    [°C] 
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Δθie rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu   [°C] 

θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi návrhová vnitřní teplota      [°C] 

θint,i výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru  [°C] 

θim převaţující návrhová vnitřní teplota    [°C] 

θsi vnitřní povrchová teplota      [°C] 

θω teplota rosného bodu      [°C] 
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Seznam použitých zkratek 

AAU obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu CO2 v období 

2008 – 2012 

BZ bivalentní zdroj 

COP topný faktor psaný v textu (coefficient of performance) 

ČEA Česká energetická agentura 

DZ doplňkový zdroj v bivalentním zapojení 

COPTČ topný faktor tepelného čerpadla 

ENB energetická náročnost budovy 

EU Evropská unie 

HZ hlavní zdroj v bivalentním zapojení 

POPV  Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet 

OZE obnovitelné zdroje energie 

TČ tepelné čerpadlo 
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Anotace 

V současné době roste celosvětově spotřeba veškerých energií a očekává 

se její další růst. Tento vývoj je způsoben rostoucí ţivotní úrovní obyvatel planety          

a především zvyšováním jejich počtu. Je důleţité se zamýšlet nad hospodařením 

veškerými druhy energií, protoţe mají vliv na ekologii i ekonomii světa. Výroba 

energie, která je v současnosti zaměřena hlavně na vyuţívání fosilních paliv, je 

trvale neudrţitelným stavem. Proto se stále častěji přistupuje k vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie, které výrazně přispějí ke zpomalení vyčerpávání 

neobnovitelných přírodních zdrojů. 

Z toho vychází i současný trend, který podporuje platná legislativa Evropské 

unie i České republiky, sniţovat spotřebu energie stavebních objektů. 

Předkládaná práce se zabývá problematikou vhodné instalace tepelných 

čerpadel ve stavebních objektech v návaznosti na energetickou náročnost staveb   

a ekonomiku provozu tepelného čerpadla. Řeší problém návrhu tepelných 

čerpadel v zástavbě z šedesátých let minulého století a jejich vyuţití v závislosti 

na instalovaném výkonu, na skutečné spotřebě energie a na optimálně zvolené 

hodnotě bodu bivalence. Reálný objekt nesplňuje tepelně technické a energetické 

poţadavky dle nynější platné legislativy i přesto jsou zde instalována tepelná 

čerpadla. V topném období je dlouhodobě sledován odběr elektrické energie.  

Energetická náročnost reálného objektu je posuzována dle vyhlášky 

č. 148/2007  o energetické náročnosti budov, příslušným pro tento účel vyvinutým 

výpočtovým softwarem.  

Náplní disertační práce je vyhodnocení vyuţití tepelných čerpadel 

ve vybraném objektu v širších souvislostech, především z hlediska technického, 

energetického, ekonomického a provozního při daných podmínkách, s ohledem     

na spotřebovanou energii. Provoz tepelných čerpadel a doplňkového zdroje tepla  

je analyzován  pravděpodobnostní metodou. 

Výsledky práce zlepší orientaci v návrhu tepelných čerpadel, přispějí              

ke správné volbě instalovaného výkonu v klimatických podmínkách Ostravsko-

Karvinské oblasti. 

Investoři nemají důvěru k návrhu tepelných čerpadel do objektů, které 
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nesplňují tepelně technické poţadavky dle platné legislativy. Tato práce má jejich 

pochybnosti rozptýlit.  

Anotation 

There is no doubt that the actual world-wide energy consumption is 

permanently growing and there is no reason to expect improvement of this 

situation in the future. This trend is caused not only by the rising of the earthmen 

living standard but especially by growing of the human population. It is very 

important to come to think of all kind of energy management, because they have 

economical and ecological impact in the worldwide scale. Today the energy 

production is mainly fossil fuel oriented but this is not constantly sustainable 

situation. Another approach, presently supported more frequently than ever, is 

based on the exploitation of the renewable resource in the energy production 

process and allows slowing down the non-renewable natural resource exhaustion. 

Above mentioned approach has gave arise to new modern trend of the 

energy intensity minimization of the building objects, which is endorsed by the 

Czech Republic and European Union legislation in force.  

This dissertation work deals with problems associated with the appropriate 

thermodynamic heating installation in the building objects in relation to final 

building energy intensity and installed heat pump running economy. The work also 

proposed the solution of the heat pumps design and their utilization in the 

buildings in dependence on the installed capacity, the actual energy consumption 

and optimal choice of the bivalence point value. The real building has a partial 

external insulation and there are the heat pumps installed in the building 

concerned. For the heat source requirements the electric power long-term take-off 

is monitored during the heating season. 

The energy intensity of the real object is evaluated by means of the special 

software designed to this aim and according to the buildings energy intensity 

ordinance no. 148/2007. 

The main goal of this dissertation work is to evaluate the application of the 

thermodynamic heating pumps in the building objects under the giving conditions    
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in terms of the technical, energetic, economic and operational points of view and 

with respect to the total amount of the consumed energy. A stochastic method is 

used to evaluate the heat pumps operation as well as the behavior of the 

supplemental energy source. 

The results of this work are very useful to obtain the better orientation in the 

heating pumps design process and also should help the designer to choose the 

installed capacity properly with respect of the climatic conditions prevailing in the 

area of Ostrava-Karvina.  

The investors have no confidence in the heat pumps installation in the case        

of the buildings that are equipped with partial external insulation or old building     

with no insulation. This work should help them to clear up their doubts. 
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1. Úvod 

1.1 Růst potřeby energie a energetická krize  

V posledních desetiletích dochází k významným změnám v energetice jak 

evropské, tak světové. Tyto změny se samozřejmě dotýkají i České republiky. 

V této souvislosti se hodně diskutuje o budoucí struktuře evropské a české 

energetické výrobní základně.  

Předmětem diskuze je současný odhad zásob fosilních paliv. Otázku 

zásoby fosilních paliv je nutno vnímat z hlediska geologického i z hlediska 

ekonomického. Ţivotnost světových zásob fosilních paliv za předpokladu 

konstantní těţby a současné spotřeby, je odhadována u uhlí na 250 let, u ropy 

na 45 let a u zemního plynu na 65 let [10]. 

Dalším významným činitelem je nárůst spotřeby energie. Vliv na něj má 

jednak velký růst počtu obyvatel, ale také podstatné zvyšování jejich ţivotní 

úrovně. Nárůst poptávky po energiích se očekává v rozvíjejících se zemích Asie 

jakou jsou Čína a Indie, země Latinské Ameriky a Afriky. Vzrůst celosvětové 

spotřeby energie do roku 2030 se očekává zhruba o 60%. Z toho by pak spotřeba 

fosilních paliv vzrostla zhruba na dvojnásobek v porovnání s rokem 1990 [10]. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je přímo nutností zabývat se hospodařením 

se všemi druhy energií. Tím se dostává do popředí vyuţití alternativních zdrojů 

energie. K těmto zdrojům se řadí i tepelná čerpadla, která umoţňují odnímat teplo 

z okolního prostředí a převádět je na vyšší teplotní hladinu, kterou účelně 

vyuţijeme k vytápění objektů a ohřevu teplé vody. 

1.2 Energie a ekologie 

Energetika je nejvýznamnějším znečišťovatelem ţivotního prostředí. 

Negativní vliv SO2 a NOx se odráţí v devastaci lesních porostů a okyselování 

veškerých půd. Tyto devastace způsobují kyselé deště. Oxid siřičitý SO2 a oxidy 

dusíku NOx jsou uvolňovány do ovzduší právě při spalování fosilních paliv. 

Od 70. let minulého století vznikl poţadavek na trvale udrţitelný zdroj. 

V České republice je definován jako „udrţitelný rozvoj, který současným 
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i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní 

potřeby, a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystému“ [77]. 

Výhledově rozvoj celosvětové energetiky musí pokrýt zvýšenou poptávku 

energie hlavně zemím tzv. „Třetího světa“. Předpokládá se, ţe kdyby poptávka 

energie rozvojových zemí dosáhla úrovně vyspělých států, znamenalo by              

to výrazné zvýšení produkce energie. Pokud by za této situace nedošlo ke změně 

skladby spotřeby primárních paliv (uhlí, ropa, plyn), vznikla by neudrţitelná 

ekologická zátěţ pro celou planetu a došlo by k energetické katastrofě při 

vyčerpání všech těchto dostupných zdrojů. Jednou z moţností předejít takovému 

stavu je předpoklad tzv. trvale udrţitelného rozvoje, jehoţ podmínkou je právě 

nutnost maximálního vyuţití obnovitelných zdrojů energie [35], [37]. 

Vyuţití obnovitelných zdrojů energie (OZE) přináší řadu výhod. Mezi 

významné patří: 

 obnovitelné zdroje jsou nevyčerpatelné,  

 zatěţují ţivotní prostředí výrazně méně neţ neobnovitelné fosilní zdroje 

energie, 

 jsou k dispozici v místě spotřeby, 

 zařízení na vyuţití OZE jsou výkonově malá a mohou být rozptýlená – 

decentralizovaná, 

 příjmy z vyuţívání OZE zůstávají v daném regionu. 

2. Současný stav techniky a tendencí vývoje tepelných 

čerpadel 

2.1 Počátky využívání tepelných čerpadel 

Od počátku 90. let 20. století došlo k výraznému nárůstu vyuţití tepelných 

čerpadel v České republice, stávají se zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé 

vody jiţ s reálnou dobou návratnosti investic, která se pohybuje okolo 6 aţ 8 let. 

Ze statistiky je zřejmé, ţe většina instalací je provedena v rodinných domcích. 

V roce 2007 bylo v České republice instalováno 88% z celkových instalací jen 
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v rodinných domech [33]. 

V současné době dochází k rozšíření instalací tepelných čerpadel i do 

rozsáhlejších objektů, jako jsou objekty komerční a průmyslové. V průmyslových 

objektech jsou mnohdy instalována tepelná čerpadla, která jsou schopna vyuţívat 

odpadní teplo z jednotlivých technologických procesů.  

I kdyţ je princip tepelného čerpadla znám uţ 150 let, technický vývoj probíhá 

hlavně v posledních letech, kdy jsou zvýšeny poţadavky na topný výkon a topný 

faktor tepelných čerpadel, ale i minimální dopad na ekologii okolního prostředí, 

pokud jde o pouţívání různých druhů chladiv. 

2.2 Historie tepelných čerpadel 

Historie tepelného čerpadla sahá aţ do devatenáctého století, kdy 

zakladatel termodynamiky, francouzský fyzik Nikolas Leopard Sadi Carnot (1796 - 

1835) publikoval svou práci „Úvahy o hybné síle ohně a strojích vyvolávající tuto 

sílu“ v roce 1824. V této úvaze popsal cyklus 

tepelného stroje (parního), kde probíhá ohřívání, 

expanze, ochlazení a opětné stlačení ideálního 

plynu. Popsal ji jako „hybnou sílu ohně“. Dnes je 

tento děj známý jako Carnotův cyklus. 

 

 

 

 

 

   

Obr.č.1: Nikolas Leopard Sadi Carnot (1796 – 1835) [41] 

Carnotův cyklus probíhá ve dvou izotermických (I, III) a dvou adiabatických 

(II, IV) dějích, které na sebe navzájem navazují. Tento cyklus se dá popsat také 

jako cyklus, který se sestává ze dvou expanzních změn (izotermy a adiabaty) a ze 

dvou změn kompresních (izotermy a adiabaty). Tento průběh je definován pro 

ideální plyn, který se vrátí do téhoţ stavu, v jakém byl na začátku, tzn. vytvoří se 
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tzv. uzavřený cyklus [4], [41]. 

 

Obr.č.2: Carnotův kruhový děj. Sestává se ze dvou izotermických (I, III) a dvou adiabatických (II, 

IV) dějů navzájem na sebe navazujících [4]. 

  Na Carnotovy teorie navázal Ir William Thomson lord Kelvin (1824 -1907), 

který se významnou měrou podílel na odvození zákonů termodynamiky                    

a to na prvním termodynamickým zákonu „O zachování energii“ a na  druhém 

termodynamickém zákonu, který vyjadřuje probíhající tepelné děje v případě, ţe 

tepelnou energii je moţno s určitým omezením přeměňovat. Určuje směr toku 

tepelné energie.  

Základní myšlenku principu tepelného čerpadla vyslovil lord Kelvin v roce 

1852  pak ve druhé termodynamické větě, kde 

pro funkci tepelného čerpadla  platí, ţe teplo se 

šíří ve směru  od teplejší k chladnější části těles. 

Tepelné čerpadlo bylo sestrojeno J. Perkinsem 

v roce 1834 a pracovalo s dietyéterem jako 

chladivem. V roce 1859 vzniklo první tepelné 

čerpadlo na absorpčním principu, které 

pracovalo se čpavkem [41]. Obě čerpadla 

pracovala jen v laboratorním prostředí. 

Obr.č.3 William Thomson lord Kelvin (1824 -1907) [41] 
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V roce 1927 Tom Haldane pouţil tepelné čerpadlo o výkonu 1,4 MW              

na vytápění úřední budovy v Los Angeles. Byla to první průmyslová aplikace 

tepelného čerpadla. V době dostatku levných paliv se tepelné čerpadlo 

z ekonomických a provozních důvodu dále nevyvíjelo a nenavrhovalo. 

Rozmach tepelných čerpadel nastal za II. světové války, především ve Švýcarsku, 

které bylo v tomto období odkázáno na dovoz veškerých paliv. Bylo navrţeno           

a realizováno několik zajímavých zařízení tepelných čerpadel, která se bez 

problému uplatnila v dlouholetém provozu (např. vytápění radnice v Curychu            

a další) [12]. 

V období tzv. světové energetické krize, kdy došlo ke vzrůstu cen 

jednotlivých paliv, nastaly pro pouţití tepelných čerpadel opět příznivější 

podmínky. Začalo se také hovořit o vyčerpatelném mnoţství zásob fosilních paliv 

a jejich těţba byla posuzována i z hlediska důsledků na ţivotní prostředí. 

V celosvětovém měřítku proto pak došlo k rozvoji a k výraznému zvýšení pouţití 

tepelných čerpadel. 

2.3 Současný stav techniky tepelných čerpadel 

K pohonu tepelných čerpadel se v dnešní době pouţívají především 

elektrické kompresory. Poměrně krátkou dobu je pouţíván hermetický spirálový 

kompresor SCROLL. Princip tohoto zařízení byl patentován začátkem 20. století, 

ale teprve v současné době se instaluje do většiny tepelných čerpadel.  

Pokud porovnáme kompresor SCROLL s dříve pouţívaným pístovým 

kompresorem, má téměř 100% objemovou účinnost, má niţší vibrace a proto          

i tišší chod, obsahuje méně pohyblivých dílů a je odolný proti nasátí kapalného 

chladiva. 

Dalším důleţitým prvkem, který prošel vývojem pro zlepšení provozu 

tepelného čerpadla je chladivo. Provozní tlaky na výstupech kompresorů bývají        

u tepelných čerpadel omezeny na 2,5 MPa. Z toho vyplývají kondenzační teploty 

pro jednotlivé druhy chladiv a současně pro nejvyšší teploty na výstupech 

tepelného čerpadla. Tyto informace jsou dány v tabulkách výrobců příslušných 

chladiv. Chladivo pro provoz tepelného čerpadla má podstatný význam, protoţe je 

nosičem energie a bez něj by systém nemohl fungovat [9], [18].  
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2.4 Energetická politika v Evropské unii a České republice 

Energetická politika je definována jak v rámci Evropské unie, tak v rámci 

České republiky. Energetická koncepce patří k základní části hospodářské politiky 

jednotlivých států. Pro Českou republiku byla schválena Státní energetická 

koncepce (SEK) vládou ČR dne 10.3.2004. Koncepce stanoví priority a cíle 

v energetickém sektoru České republiky a popisuje konkrétní realizační nástroje 

energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030. 

Hlavními prioritami Státní energetické koncepce jsou: 

 nezávislost na cizích zdrojích a z toho plynoucí spolehlivost dodávek,… 

 bezpečnost zdrojů energie plynoucí z decentralizace energetických 

systémů,… 

 udrţitelný rozvoj z moţnosti rozšiřování zdrojů energií při ochraně ţivotního 

prostředí a současně moţnosti ekonomického a sociálního rozvoje [35],  

[81]. 

2.5 Obnovitelné zdroje energie v České republice  

Česká legislativa definuje obnovitelné zdroje energie, jako zdroje, jejichţ 

potenciál se obnovuje přírodními procesy [80]. Podle českého zákona o ţivotním 

prostředí jsou obnovitelné zdroje definovány takto: „Obnovitelné přírodní zdroje 

mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, 

a to samy nebo za přispění člověka.“ [77]. 

 

„Obnovitelný zdroj energie“ je obecné označení některých vybraných, na naší 

Zemi dostupných forem energie, jednak přímo ze Slunce, jednak ze zemského 

nitra v těchto formách: 

 energie prostředí (tepelné čerpadla), 

 větrná energie, 

 energie vodních toků, 

 sluneční energie, 

 geotermální energie, 

 energie při spalování biomasy. 
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2.5.1 Energie prostředí (tepelné čerpadla) 

Energetický potenciál prostředí je v podstatě neomezený. Energie je 

odebírána z tepla zemského masivu, okolního vzduchu a spodní a povrchové 

vody. K regeneraci dochází jednak vlivem slunečního záření, které dopadá          

na zemský povrch, jednak energií zemského jádra. Zařízení, jakými jsou tepelná 

čerpadla, umoţňují odebírat teplo o relativně nízkém potenciálu okolnímu 

prostředí, převádět je na vyšší teplotní hladinu a zuţitkovat pro vytápění objektů    

a ohřev teplé vody. Jako obnovitelná energie je brána pouze energie, která 

odpovídá vyuţité energii okolního prostředí [10], [33]. 

2.5.2 Větrná energie 

 Pro Českou republiku byla vypracována řada studií, ve kterých byl 

hodnocen vyuţitelný potenciál větrné energie. Výsledky se liší dle místa 

pozorování, doby vypracování, stavu vědy a techniky a ekonomického 

vyhodnocení. Za vhodné lokality se povaţuje území, kde rychlost větru je vyšší 

neţ 5 m/s. Nacházejí se hlavně v příhraničních horských oblastech České 

republiky, v nadmořské výšce minimálně 500 m.n.m. Nevýhodou pro vyuţití 

větrného potenciálu u nás je kolísání povětrnostních podmínek na celém území 

České republiky [10], [80]. 

2.5.3 Energie vodních toků 

 Pokud jde o vyuţití vodní energie v České republice, jde o vyuţití hlavně 

menších vodních toků pro malé vodní elektrárny. Výstavba nových velkých 

vodních děl je v současné době z několika důvodů problematická. V první řadě je 

to důvod ekonomický, další podstatný důvod je zásadní dopad na ţivotní prostředí                  

a v neposlední řadě majetkoprávní. 

2.5.4 Sluneční  energie 

 Slunce je nejdůleţitějším a vlastně nepostradatelným zdrojem energie         

pro celou naší planetu Zemi. Sluneční energie dopadající na povrch Země je 

nejbohatším energetickým zdrojem dostupným na naší planetě. Vzhledem               
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ke svému obrovskému potenciálu v přirozeném stavu a svým kvalitativním 

vlastnostem představuje nevyčerpatelný energetický zdroj. Tento zdroj je vhodný                          

i z ekonomického hlediska. Mnoţství energie, které získává zemský povrch            

ze slunečního záření je přibliţně 15 000krát větší neţ současná celosvětová 

spotřeba energie. Jde o zdroj výrazně rozptýlený v prostoru a jeho vyuţití jako 

zdroje tepla, tak elektrické energie, je omezeno plošnou náročností příslušných 

zařízení. 

V České republice se pohybuje průměrný počet hodin slunečního svitu            

od 1400 do 1700 hodin za rok. Nejvyšší příkon sluneční energie v České republice  

připadá na období duben – říjen, asi 75% zatímco v období říjen – duben 25% 

[10].  

2.5.5 Geotermální energie 

 Zdrojem geotermální energie je zbytkové teplo Země. Je to teplo, které         

se uvolňuje při vulkanické činnosti a zemětřesení, to znamená při radioaktivním 

rozpadu hornin a pohybu litosférických desek. Teplo z nitra Země prostupuje 

k jejímu povrchu a stále vyzařuje do prostoru. 

Průměrný tepelný tok na Zemi je okolo 60 mW/m2 a průměrný teplotní 

gradient 30 K/km. 

Zdroji geotermální energie dle teplotních reţimů uvnitř Země jsou: 

 energie Země – tepelná energie v zóně u jejího povrchu, 

 energie magmatu – energie při povrchu Země, která vznikla při jednom 

nebo více geologických procesech, 

 geotlaková energie – koncentrace tepla v sedimentárních pánvích, která 

vznikla při jednom nebo více geologických procesech, 

 energie tepla suchých hornin – energie vázaná na větší hloubky spojené       

se zvýšením teploty při geologických procesech, 

 hydrogeotermální energie – přírodní horká voda a pára. 

Klasifikace zdrojů geotermální energie dle teploty: 

 nízkoteplotní – s teplotou od 20 °C do 100 °C, 

 středněteplotní – s teplotou více neţ 100 °C aţ do 150 °C, 

 vysokoteplotní – s teplotou více neţ 150 °C. 
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Pro území celé České republiky je zpracována vrtná databáze teplot 

geotermální energie. Z této databáze vyplývá, ţe některé oblasti České republiky 

jsou vhodné pro další výzkumné a průzkumné práce. K oblastem, které patří          

k nejvhodnějším pro vyuţití geotermální energie patří Doupovské hory, Jáchymov 

– Boţí Dar, České středohoří, oblast Ústí nad Labem a Děčína, Podkrkonoší, 

Ţelezné hory, oblast Boskovické brázdy, Boskovice – Česká Třebová, oblast 

Ostravska a Paskova a další [10], [11]. 

2.5.6 Energie ze spalování biomasy 

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo ţivočišného původu. Jde  

zejména o palivové a odpadní dřevo, slámu a další zemědělský a lesní odpad. 

Dále o záměrně pěstované dřeviny, byliny či plodiny, odpady biologického původu, 

jako je kejda hospodářských zvířat, kaly z čistíren odpadních vod a produkty jejich 

zpracování (bioplyn). Je to energie, která v České republice představuje přibliţně 

80-ti procentní podíl z celkově vyuţitelného potenciálu obnovitelných zdrojů 

energie. Historicky patří k nejstarším energetickým zdrojům, které lidstvo vyuţívá, 

a to jak k přípravě potravy, tak k vytápění obydlí [9], [10]. 

2.6 Legislativní předpoklady 

2.6.1 Legislativa Evropské Unie 

Nová energetická legislativa, která je nyní v České republice postupně 

zaváděna, vyplývá především ze vstupu České republiky do Evropské unie. 

Z mezinárodních úmluv vznikly závazky České republiky jak v oblasti energetiky, 

tak v oblasti ţivotního prostředí.  

Evropská unie přijala v listopadu 1997  tzv. „Bílou knihu“, která doporučuje, aby byl 

do roku 2010 zvýšen průměrný podíl obnovitelných zdrojů energie, který činil 

v roce 1995 asi 6%, na dvojnásobek. Z tohoto dokumentu vyplývá, ţe v roce 2010 

průměrný podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie 

v Evropské unii, má činit 12% [38].  

K Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl v roce 1997 v Kjótu  přijat 

„Protokol o sníţení celkové emise skleníkových plynů“. ČR se přihlásila k tzv. 
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Kjótského protokolu [38] 15. listopadu 2001 a 16. prosince 2004 se zavázala 

ratifikací ještě s dalšími 132 zeměmi, sníţit produkci plynů, které vyvolávají 

skleníkový efekt o dalších 5,2%. Smlouva byla ratifikována v roce 2005 po přijetí 

smlouvy Ruskem. USA, jako největší světový znečišťovatel zatím Kjótský protokol 

[38] neratifikovaly.  

Skleníkový efekt spočívá ve vytvoření bariéry některých plynů proti unikání 

tepla ze Země do mezihvězdného prostoru a navíc ještě ve zpětném odrazu tepla 

od této vrstvy zpět na Zemi.  

Skleníkové plyny vyvolávající skleníkový efekt tvoří skupina šesti plynů: 

 oxid uhličitý     CO2, 

 methan    CH4, 

 oxid dusný    N2O, 

 hydrogenované fluorovodíky  HFCS, 

 polyfluorovodíky   PFCS,  

 fluorovodíky    FS6. 

 

Skleníkové plyny jsou tvořeny různými plyny s odlišnými vlastnostmi 

a různým působením na vznik a zvyšování skleníkového efektu. Proto byl zvolen 

jeden reprezentační ukazatel, kterým se stal  ekvivalent  oxidu uhličitého CO2. 

Pro Českou republiku činí závazek sníţení produkce skleníkových plynů 

vyjádřený ve formě tzv. agregovaných bilancí emisí oxidu uhličitého o 8% v období 

2008–2012 a to v porovnání s úrovní roku 1990 [36], [38]. 

České republice se tento závazek daří úspěšně plnit díky změně struktury 

výroby, změně spotřeby primárních energetických zdrojů a poklesu průmyslové 

výroby. Daří se jí to do takové míry, ţe mohla uskutečnit prodej několika jednotek 

AAU (obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu CO2 v období 

2008–2012). K tomuto prodeji došlo v březnu 2009. Česká republika prodala 

jednotky AAU Japonsku, kterému se nedaří plnit závazky Kjótského protokolu. 

Japonsko mělo při uzavírání protokolu o sníţení celkové emise skleníkových plynů 

horší výsledky neţ Česká republika. Česká republika sníţila emise k roku 2008 

zhruba o 24% vůči roku 1990, přičemţ se zavázala v Kjótu na sníţení o 8%. 

Konference OSN o klimatických změnách, která se v prosinci 2007        



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 22 - 

konala na indonéském ostrově Bali, nepřinesla ţádné výrazné stanovisko k nové 

podobě smlouvy z japonského Kjóta. Zástupci jednotlivých států se dohodli             

na konání konference v Poznani na konci roku 2008 a výroční konferenci v dánské 

Kodani v roce 2009 [36], [38]. 

V prosinci roku 2008 v Poznani nebyl přijat ţádný dokument. Konference se 

konala v polovině období, aby umoţnila jednotlivým státům si upřesnit další kroky, 

které budou prosazovat po roce 2012.  

Konference v roce 2009 v Kodani měla všechny problémy vyřešit a měla být 

přijata nová podoba smlouvy, která by nahrazovala smlouvu z Kjóta, ale jednání 

nepřineslo očekávané závěry. 

 Po dlouhých a spletitých jednáních byla uzavřena jen právně nezávazná 

politická dohoda USA, EU, Číny, Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky, ţe mají 

v úmyslu učinit opatření, aby globální oteplování nezvýšilo průměrnou teplotu na 

Zemi o více neţ dva stupně Celsia ve srovnání se stavem před průmyslovou 

revolucí, coţ je období 2. poloviny 19.století. (Pro Prahu by to znamenalo zvýšení 

průměrné teploty z + 9 °C na + 11 °C). Delegáti konference OSN dohodu nepřijali, 

vzali ji pouze formálně na vědomí [35],  [36], [38]. 

James Hansen označovaný za otce teorie o globálním oteplování, 

bojkotoval konferenci OSN v Kodani. Prohlásil, ţe se zde usiluje                             

o kontraproduktivní dohodu o sníţení průmyslových emisí prostřednictvím 

kompenzací, z čehoţ vyplývá, ţe rozvinuté národy chtějí pokračovat v současném 

trendu a koupit si shovívavost ostatních. Dají drobné částky rozvojovým zemím ve 

formě kompenzací a adaptačních fondů. 

Výsledky konference kritizovali i čeští ekologičtí aktivisté: "Spousta slov          

a minimum činů. Zázrak z poslední noci kjótské konference se dnes bohuţel 

neopakoval: politici se v Kodani nedokázali dohodnout dokonce ani na tom, ţe se 

příště závazně dohodnou.“ [36]. 

Na konci minulého tisíciletí se zvýšil zájem o globální oteplování planety 

Země i kdyţ globální oteplování není v současné době vědecky dokázáno, vzešla 

z něj potřeba zabývat se podrobněji sniţováním spotřeby energie – především 

v budovách. Budovy spotřebovávají více neţ 40% celkové vyuţívané  energie. Jde 

především o energii na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, dále na osvětlení 
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a pomocnou energii. Nutnost hodnocení energetické náročnosti budov vyplývá ze 

směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích [78], která stanoví jako jeden ze 

základních poţadavků na stavby úsporu energie a ochranu tepla. Tato skutečnost 

vyústila v přijetí „Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov“ [67]. 

Směrnice na sniţování spotřeby energie byla přijata pod tlakem veřejnosti a také 

ze závazků, které vzešly z ratifikace Kjótského protokolu [9], jednotlivými 

členskými státy. Směrnice 2002/91/ES [67] přesně ukládá povinnosti jednotlivých 

členských států, jak postupovat v procesu vytváření nástrojů pro sniţování 

energetické náročnosti budov. Mezi tyto povinnosti patří především energetická 

certifikace budov, která se vyjadřuje tzv. energetickou náročností budov (Energy 

Performance of Buildings Directeve) [19]. 

 2.6.2 Legislativa České republiky 

Prvním lednem 2009 skončilo období šesti let, kdy Česká republika 

vyuţívala výjimky a různé odklady před uvedením všech opatření vyplývajících    

ze Směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD) [67] cílených 

na sníţení spotřeby energie v budovách do praxe. Během tohoto období byl 

upraven zákon č. 406/2000 Sb., na zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření 

s energií [68] a to nově vloţeným § 6a „Energetická náročnost budov“. Zákon byl 

novelizován prostřednictvím zákona č. 177/2006 Sb. [69], který platí od 1.7.2006. 

Prováděcím předpisem zákona je vyhláška č. 148/2007 Sb. [73], kterou se stanoví 

podrobnosti energetické náročnosti budov. 

Energetické náročnosti budov (Energy Performance of Building – „energetické 

chování budovy“) dle směrnice 2002/91/ES [67], je mnoţství energie skutečně 

spotřebované nebo odhadované pro splnění potřeb spojených se 

standardizovaným uţíváním budovy. Do standardizovaného uţívání budovy se 

započítává  vytápění, příprava teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení. (definice 

viz z. č. 406/2006 Sb. § 2 písm. f) [68]. 

Ve vyhlášce č.148/2007 Sb. [73] je uveden přesný postup stanovení 

energetické náročnosti budovy. Jde o roční potřebu energie na vytápění, chlazení, 

větrání, přípravu teplé vody, úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním 

systémem  a osvětlení, vše dodané na hranici budovy. 
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 Legislativní nástroje pro kontrolu sníţení energetické náročnosti budov jsou: 

 nergetický audit, 

 průkaz energetické náročnosti, 

 kontroly kotlů a klimatizačních zařízení. 

Průkaz energetické náročnosti budov (dále jen ENB) je nový dokument a přístup 

k výpočtu. Hodnotí se: 

 roční dodaná energie do budovy v GJ, 

 průkaz ENB je vyjádřením a porovnáním celkové roční dodané energie 

s referenční budovou. 

Výpočet ENB je poměrně komplikovaný a musí být proveden v rámci: 

 budovy a jejího stavebního řešení, 

 energetických systému budovy.   

Pro sloţitý výpočet je nutno pouţít příslušný software, který byl vyvinut pro 

tento účel (např. Národní kalkulační nástroj, Energie, Protech, …) [67] [69] [70] 

[19]. 

3. Cíle disertační práce 

Tepelné čerpadlo je známo jiţ od poloviny 19. století, ale samotné znalosti 

tepelného čerpadla a jeho principu při jeho aplikaci nestačí. Podstatná je znalost 

širších souvislostí, to znamená stanovení vztahu k řešenému objektu z hlediska 

tepelně technických vlastností obalového pláště objektu, volby instalovaného 

výkonu tepelného čerpadla s přihlédnutím ke spoluúčinku výkonu bivalentního 

zdroje, účinnosti otopné soustavy, výběru a účinnosti regulace otopného systému, 

atd. 

Předmětem předkládané disertační práce je provedení analýzy, zda je 

vhodné navrhovat a provozovat tepelná čerpadla jako zdroj tepla ve stavebních 

objektech uvedených do provozu v 60. letech minulého století (školské zařízení), 

které nesplňují tepelně technické a energetické poţadavky dle současné platné 

legislativy. 

Do stávajících objektů školských zařízení je otopná voda a teplá voda 

zpravidla dodávána systémem centrálního zásobování teplem. Tato energie je 
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dodávána z tepláren které spalují fosilní paliva. Ekonomická náročnost této 

dodávky energie činí pro školská zařízení finanční zátěţ ve výši průměrně 

35 - 50 % z celkových ročních nákladů na provoz zařízení. 

     

V rámci disertační práce jsou řešeny tyto dílčí cíle: 

1. Získání a posouzení vstupních dat pro analýzu vybraného objektu dle 

nynější platné legislativy. Zjištění technického stavu objektů před 

rekonstrukcí a v současném stavu. Vyhodnocení tepelně technických 

vlastností a energetické náročnosti objektů ve stávajícím stavu dle 

současně platné legislativy. 

2. Posouzení návrhu a provozu tepelných čerpadel v otopném systému. 

3. Analýza navrţeného výkonu tepelných čerpadel, bivalentního zdroje a jejich 

vzájemné vazby. 

4. Vyhodnocení ekonomického přínosu instalace a provozu tepelných 

čerpadel ve vybraném objektu. 

 

Na výsledky disertační práce bude navazovat další rozvíjení problematiky 

vyuţití tepelných čerpadel a jejich vztahu ke konstrukčnímu a tepelně technickému 

řešení stavebních objektů. Bude proveden návrh vhodných dalších opatření, která 

mohou být uplatňována v praxi na podobných objektech školského typu k docílení 

energeticky efektivní sanace objektů a ekonomického provozu celé topné 

soustavy.  

Výsledky disertační práce budou brány jako pilotní podklad pro majitele 

většiny školských zařízení (Moravskoslezský kraj) v oblasti změny způsobu 

vytápění veřejných budov. Odpojení od centrálního zdroje energie a vyuţití 

tepelných čerpadel jako zdroje tepla. Budou slouţit jako vodítko v rozhodovacím 

řízení pro uskutečnění plánovaných investic. 

4. Metody použité v disertační práci 

4.1 Volba objektu a metody zpracování 

 Disertační práce zkoumá vhodnost pouţití a provoz tepelných čerpadel         
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v reálném areálu školy, která se nachází na katastrálním území Havířov v části 

Havířov-Město. Ke zkoumání byl objekt zvolen pro dostupnost, ale především jako 

průkopnický model v instalaci tepelných čerpadel v objektech podobných 

vlastností. Dostatečný průkazný počet obdobných srovnatelných projektů není 

k dispozici, pro dosud malé rozšíření tohoto typu zdroje tepla. Tepelná čerpadla 

jsou v areálu školy v provozu od roku 2004, kdy byl zahájen zkušební provoz. 

Období provozu je šestileté, ale k základnímu energetickému a ekonomickému 

hodnocení pro záměr této práce v současné situaci akceptovatelné. Toto řešení 

povaţuji za dostačující vodítko při aplikaci obnovitelných zdrojů – tepelných 

čerpadel, v objektech podobného typu, stavební konstrukce a obdobných tepelně 

technických vlastností.  

 Pro dosaţení cíle bylo v první řadě nutno zpracovat data spotřeby elektrické 

energie pro technologii a zázemí tepelných čerpadel z období 2004-2010               

a ve druhé řadě data udávající spotřebu dodané energie centrálním zásobováním 

teplem v období 2000-2004. 

 Objekt byl rekognoskován a pro stanovení součinitelů prostupu tepla          

Uk v W/(m2.K) podle ČSN 73 0540-2 [45], byl pouţit program TEPLO 2009. Plochy 

jednotlivých konstrukcí a k nim náleţící součinitele prostupu tepla jsou základními 

prvky pro výpočet tepelných ztrát a jedny z nutných vstupních dat pro energetické 

vyhodnocení budovy.  

Pro stanovení energetické náročnosti budov byl pouţit program ENERGIE 

2009. Výstupní data byla porovnána se skutečnou naměřenou spotřebou energie 

objektu. 

 Dílčím cílem bylo stanovení pokrytí tepelných ztrát budov areálu školy 

instalovanými tepelnými čerpadly a zjištění podílu zapojení instalovaného 

bivalentního zdroje tepla na celkovém dodávaném mnoţství tepla pro objekty. 

Výpočet byl proveden pravděpodobnostní metodou v programovém systému 

ProbCalc a HistAn. 

4.1.1 Stavební objekt 

a) Situace objektu 

Objekty školy byly postaveny v šedesátých letech 20. století. Jsou 
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situovány v Havířově do centra městské zástavby. Nadmořská výška je 

320 m.n.m. s minimální oblastní teplotou -15 °C a s chráněnou polohou. Místo 

výstavby není zařazeno do oblasti s intenzivními větry [46].  

Areál školy je tvořen komplexem tří objektů a tvoří uzavřený systém. 

Objekty mají aţ na tělocvičnu stejné provozní vyuţití. Obsahuje 13 tříd, kabinety 

pro pedagogy, knihovnu, sborovnu, kanceláře a dílny. V hlavním objektu je i byt 

školníka. Propojení jednotlivých budov je zajištěno chodbami vedenými vnitřním 

obvodem se vstupy do jednotlivých objektů (viz příloha č.1). 

 

 

Obr.č.4: Hlavní budova areálu školy [86] 

 

Obr.č.5: Tělocvična a krček areálu školy [86]

b) Stavební část 

Nosné konstrukce jednotlivých objektů jsou typovým ţelezobetonovým 

montovaným skeletem navrţeným dle platných směrnic a norem v době výstavby    

a se zřetelem na poddolované území. Objekt „Hlavní budova“ je podsklepený           

s třemi nadzemními podlaţími, objekt „Krčku“ je dvoupodlaţní, nepodsklepený. 

Tělocvična  je podsklepena. Obvodový plášť je z plných cihel tloušťek 600 mm         

a 450 mm. Střechy jsou ploché jednoplášťové, střecha na tělocvičně je pultová, 

konstrukce dle norem platných v době výstavby.  

Výplně otvorů jsou:  

 okna s dřevěným rámem se zdvojeným zasklením, otevíravé a kyvná, 

 dveře s dřevěným rámem s jednoduchým zasklením, otevíravé, 

 okna v kovovém rámu s jednoduchým zasklením (šatna v 1.PP, tělocvična, 

krček), otevíravé. 
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Z důvodu sniţování spotřeby energie byla v roce 1995 tepelně izolována 

střecha na objektech kromě tělocvičny. Střešní konstrukce byla izolována 

tloušťkou 120 mm tepelnou izolací FLEXOPER (dle fakturace). 

V roce 2001 byla provedena výměna oken. Ocelová okna s jednoduchým 

zasklením v tělocvičně, v krčku a suterénních místnostech byla zaměněna okny 

s polykarbonátovou výplní.  

Pro sniţování spotřeby energie bylo u hlavního vstupu do školy vybudováno 

„zádveří“. 

V roce 2003 byl revitalizován objekt „Hlavní budova“. Zateplení bylo 

navrţeno podle výpočtu tepelně technického posouzení konstrukcí dle ČSN 

730540 (platnost od 2002 do 2007). Objekt je zateplen kontaktním systémem 

z tepelné izolace z desek ze stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tloušťky 

80 mm a z tenkovrstvé probarvené silikátové omítky. Zateplení je provedeno 

po celém obvodu objektu, od okapového chodníku aţ po horní okraj atiky pod 

oplechování. 

 

c) Vytápění a teplá vody do roku 2003 

 Teplovodní vytápění objektu bylo zajištěno ze systému centrálního 

zásobování teplem (Havířovská teplárenská společnost a.s.) s teplotním spádem 

90/70 °C. Regulace celého systému byla centrální, automaticky stavitelná 

se základní ekvitermní regulaci, zajišťována dodavatelem tepla na předávací 

stanici umístěné mimo objekty školy. V hlavní budově areálu školy byla provedena 

„jemná“ regulace ve čtyřech samostatných topných větvích – chodby, učebny, 

tělocvična a byt dle venkovní teploty a referenčních vnitřních čidel umístěných ve 

vytápěných prostorách. 

V roce 1994 byla realizována opatření na úsporu tepla vytápěním. Byla 

provedena  částečná rekonstrukce topných rozvodů a byly instalovány regulační 

ventily s termostatickou hlavicí (zajištěnou proti odcizení) na všech otopných 

tělesech v areálu školy. 

Teplá voda byla dodávána z centrálního zásobování tepla, hlavně pro úklid 

v celém areálu. Byl instalován i elektrický akumulační ohřev, ale jen jako záloha. 
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V bytě školníka byla v provozu kombinace centrální dodávky teplé vody 

a plynového ohřevu. 

4.1.2  Současný stav objektu (od roku 2004) 

4.1.2.1 Rekonstrukce vytápění 

15.6.2004 došlo k  bezplatnému odpojení areálu školy od centrálního 

zásobování teplem a to bez dalších podmínek od dodavatele tepla (Havířovská 

teplárenská společnost a.s.). 

Od května 2004 byl spuštěn zkušební provoz instalovaných tepelných 

čerpadel. Byla vybudována technická místnost tepelných čerpadel v suterénu 

hlavní budovy. 

 

  

Obr.č.6: Odpojení areálu školy od CZT [86] 

Primární okruh 

Pro primární zdroj tepla bylo provedeno dvacet kusů (12 x 115 m a 8 x 

115 m) hloubkových vrtů umístěných na pozemku školy kolem hřiště. Do 

jednotlivých vrtů je umístěna dvojice polyetylénových trubek průměru 40 mm (1 x 

smyčka tvaru „U“) a byly vyplněny bentonitovou směsí (viz příloha č.6). 

 

Sekundární okruh 

Pro vytápění a přípravu teplé vody byla instalována kaskáda pěti kusů 

tepelných čerpadel IVT GREENLINE F35 (5 x 34,9 kW = 174,5 kW) viz příloha 
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č. 2. Zvolena kaskáda tepelných čerpadel byla doplněna bivalentním zdrojem tepla  

- samostatným elektrokotlem (3 x 20 kW = 60,0 kW), který spíná kaskádovitě 

jednotlivé topné spirály. 

Topná voda s teplotním spádem 50/43 °C ze zdroje tepla je napojena            

na stávající rozdělovač a sběrač do jednotlivých topných okruhů. 

Tab. 4.1: Tabulka instalovaného výkonu v kotelně tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo

(při 0°/45°C)

Instalovaný výkon [kW] 174,50 60,00 234,50

Zdroj tepla Elektrický kotel
Celkový instalovaný 

výkon

 

 

 

Obr.č.7: TČ IVT GREENLINE F35 [86] 

 

 Obr.č.8: Elektrokotel 3 x 20 kW [86]

4.1.2.2 Teplá voda 

 Teplá voda je připravována v akumulačním zásobníku ACV typu JUMBO      

o objemu 1000 l. Je napojena na rekonstruované rozvody, zásobující pouze 

hygienické zařízení v tělocvičně. Byt školníka má vlastní zdroj – elektrický 

zásobníkový ohřívač. V předsíňkách jednotlivých WC jsou umístěny lokální 

ohřívače vody včetně armatury. 
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4.1.3 Provozní doba objektu 

Pro energetické posouzení budovy je jedním z kritérií provoz areálu školy. 

V pracovních dnech jsou učebny provozovány od 7:30 do 14:30 hodin, mimoškolní 

činnost je v učebnách provozována od 14:00 do 16,00 hodin. Kabinety, kanceláře, 

sborovna a knihovna jsou provozovány od 7:00 do 17:00 hodin. Učebny s PC jsou 

provozovány do 19:00 hodin. Tělocvična je provozována v pracovních dnech         

do 22:00 hodin a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 16:00 hodin. Byt školníka 

je pouţíván nepřetrţitě. 

Objekty jsou v současné době uţívány 370 ţáky, 33 pedagogy a 10 

zaměstnanci zabezpečující správu školy. 

4.1.4 Osvětlení 

V celé areálu jsou instalována zářivková svítidla, v hygienických zařízeních 

jsou svítidla ţárovková. 

4.2 Výpočtové programy použité v disertační práci 

Pro zpracování jednotlivých výstupů jsou v práci pouţity výpočtové 

programy. Pro výpočet Energetické náročnosti budov je zvolen program ENERGIE 

2009, tepelně technické poţadavky na stavební konstrukce podle normy ČSN 73 

0540 1-4 [44], [45], [46], [47] se prokazují výpočtem pomocí programu TEPLO 

2009. Programy jsou produkty firmy K-CAD Praha s.r.o., autorem je doc. Dr. Ing. 

Zbyněk Svoboda. Pravděpodobnostní metoda doby provozu bivalentního zdroje 

v systému vytápění je řešena v programovém systému ProbCalc autorů doc. Ing. 

Petra Janase, CSc., Ing. Martina Krejsy, PhD. a Ing. Vlastimila Krejsy, vyuţívající 

metodu POPV (Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet) a programu 

HistAN. Autory tohoto programu jsou doc. Ing. Petr Janas, CSc. A Ing. Martin 

Krejsa, PhD.. 

 Program Teplo 2009 

Je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební 

konstrukce. Vyhodnotí stavební konstrukci sloţenou aţ z deseti vrstev různých 

materiálů. Pouţívá se pro stavební konstrukce bez tepelných mostů. Zahrnuje 
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aktuální hodnoty norem ČSN 73 0540 1-4 [44], [45], [46], [47]. 

 Program Energie 2009 

Umoţňuje vyhodnotit energetickou náročnost budovy, která vyplývá ze 

směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích dále dle ČSN EN ISO 13790 a ES 

97/34/ES EPBD (implementované ve vyhlášce MPO ČR č.148/2007 sb.) [61], [73], 

[78]. 

 Programy ProbCalc a HistAn 

Programový systém ProbCalc je aplikací metody POPV (Přímý 

Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet). POPV vychází ze základních pojmů 

a postupů teorie pravděpodobnosti, vychází ze vstupní proměnlivé náhodné 

veličiny vyjádřeny histogramy. Histogramy jsou vytvořeny v programu HistAn. Tyto 

programy jsou vyvinuty především pro statické výpočty [6], [7], [30]. 

Výše uvedené programy jsem si pro zpracování dat vybrala z důvodu 

snadné obsluhy, (uţivatelsky příjemná obsluha), programy jsou rozšířené 

u odborné veřejnosti. Kompletní soubor „Tepelná technika“ byla zakoupena 

a vyuţívaná na mém pracovišti. Programy HistAN a ProbCalc jsou produkty, které 

jsou vyvíjené výše uvedenými autory na VŠB-TU Ostrava, fakultě stavební na 

katedře stavební mechaniky od roku 2002. 
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5. Tepelná čerpadla 

5.1 Základní princip a funkce tepelného čerpadla 

5.1.1 Funkce soustavy tepelného čerpadla 

Tepelná čerpadla umoţňují vyuţívat nízkopotenciální energii, která je 

akumulovaná v médiích našeho prostředí.  

 

Obr.č.9: Základní schéma kompresorového tepelného čerpadla [10] 

Tepelné čerpadlo pracuje jako chladící zařízení, jehoţ hnacím prvkem je 

kompresor, který je zpravidla poháněn kompresorem. Tepelné čerpadlo má dvě 

základní části: studenou část, kde se teplo nízkopotenciálnímu zdroji odnímá            

a teplou část, kde odvádíme teplo povýšené na vyuţitelnou teplotní úroveň. 

Tepelné čerpadlo obsahuje dva výměníky – studený výparník a teplý kondenzátor. 

Převod tepla se v tepelném čerpadle uskutečňuje prostřednictvím pracovní látky - 

chladiva. Chladivo je v zařízení hermeticky uzavřeno a při trvalém oběhu mění své 

tekuté a plynné skupenství. 

V kompresoru se chladivo stlačí natolik, ţe přejde do plynného stavu a při 

teplotě kolem 100 °C proudí do kondenzátoru tepelného čerpadla. V kondenzátoru  
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dochází k přenosu energie z chladiva na vodu z topného systému. Ohřáté chladivo 

se ochlazuje vodou, která proudí v topném okruhu, přitom chladivo kondenzuje 

(přechází z plynného do kapalného skupenství) a tím předává svou energii do 

systému vytápění nebo ohřevu teplé vody. Z kondenzátoru proudí kapalné 

chladivo do expanzního ventilu. Tento ventil slouţí jako škrtící prvek mezi 

vysokotlakou a nízkotlakou částí systému. Expanzním ventilem je řízeno správné 

mnoţství kapalného chladiva do výparníku, dalšího výměníku tepla. Ve výparníku 

proudí kapalné chladivo a teplonosné médium, které odebírá energii 

naakumulovanou v médiích z původního prostředí. Zde dochází ke zplyňování 

(odpařování) chladiva pod nízkým tlakem. Z výparníku vychází chladivo opět 

v plynném stavu a dále proudí k sací straně kompresoru, ve kterém se znovu 

stlačuje.  

5.1.2 Kompresory v tepelných čerpadlech 

K pohonu kompresoru se pouţívá energie mechanická nebo tepelná. Pro 

tepelná čerpadla se pouţívá především mechanicky poháněný kompresor. Pohon 

tohoto kompresoru zabezpečuje elektromotor nebo tepelný motor. 

V současné době se tepelná čerpadla vyrábějí především s kompresory pro jejich 

výhody: 

 vysokou ţivotnost a spolehlivost, 

 menší hlučnost, 

 jednoduché uvedení do provozu, 

 neznečišťuje ovzduší, 

 není potřebné pomocné příslušenství (např. nádrţe na palivo, ….), 

 bezpečnost provozu nevyţaduje zvláštní úpravy. 

 

Kompresor je nejdraţší a jednou z důleţitých částí tepelného čerpadla. 

Slouţí ke stlačování par chladiva, které vznikají ve výparníku. Stlačené páry se 

silně zahřejí a vedou se do kondenzátoru, kde zkapalní a předají teplo do 

sekundárního okruhu. 

Pouţívají se čtyřmi základními typy kompresorů: 
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5.1.2.1 Spirálové kompresory (systém SCROLL) 

Jejich ţivotnost výrobci udávají od 80 aţ do 100 tisíc provozních hodin, coţ 

je po přepočtu je zhruba 20 let. Kompresory jsou vyráběny poměrně krátkou dobu. 

Jsou finančně náročnější, ale dosahují dobrých topných faktorů, mají niţší vibrace  

a tišší chod neţ kompresory pístové. Velká část tepelných čerpadel je právě 

vybavena tímto kompresorem. 

5.1.2.2 Pístové kompresory 

Jsou levnější, ţivotnost pístového kompresoru je přibliţně 15 let. Vyrábějí 

se jiţ řadu let, jejich konstrukce jsou vyzrálé. Mají horší topný faktor a jsou 

hlučnější. 

5.1.2.3 Rotační kompresory 

Nedosahují vysokých topných faktorů, pouţívají se pro malé výkony 

tepelných čerpadel, zejména však pro klimatizační jednotky. 

5.1.2.4 Šroubové kompresory 

Jsou technicky i výrobně velmi náročné zařízení. Pouţívají se u tepelných 

čerpadel velkých výkonů v průmyslových a speciálních aplikacích [15], [18]. 

5.1.3 Chladiva používané v tepelných čerpadlech  

5.1.3.1 Volby chladiv 

Vlastnosti chladiva jsou pro provoz, topný faktor a výkon tepelného 

čerpadla podstatné. Chladivo předává v tepelném čerpadle energii, která je 

podstatným činitelem funkcí tepelného čerpadla. 

Chladivo musí splňovat funkční, ekologické, bezpečnostní i hygienické 

poţadavky. Při úniku dříve pouţívaných chladiv docházelo k poškozování ozónové 

vrstvy Země a proto jsou dnes postupně vyřazovány z provozu. 

Chladiva, na něţ se vztahují ekologické předpisy, nebudou moci pouţívat ani 

servisní firmy. 

V minulosti byly jako chladiva pouţívány tzv. tvrdé freony (CFC, CKU) typu 

R11 a R12, které byly nahrazeny především pro výše zmíněné ekologické 

poţadavky tzv. měkkými freony (HCFC, FCKW) typu R22 a R314. Tyto chladiva 
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poškozují ozónovou vrstvu 20krát méně, neţ tvrdé freony. Dle zákona č. 86/2002 

Sb. o ochraně ovzduší [76], ve změně č. 483/2008 Sb. [83] a nařízení 

2037/2002/EU [84], je zakázáno od 1.1.2010 pouţívat chladiva R22 a všechny 

směsi, které toto chladivo R22 obsahují. Výše uvedená chladiva a jejich směsi 

jsou nahrazována málo škodlivými, ekologickými chladivy typu R407c a R404c. 

Nebezpečná chladiva jsou zakázána postupnými termíny z nařízení Evropského 

parlamentu 2037/2000 o látkách, které způsobují vyčerpávání ozónové vrstvy 

Země [84]: 

 od 1.1. 2004  zákaz pouţívání těchto chladiv v nových zařízeních, 

 od 1.1. 2010  zákaz pouţívání těchto chladiv pro údrţbu a servis 

 stávajících zařízení, 

 od 1.1. 2015  zákaz pouţívání zařízení s těmito chladivy. 

5.1.3.2 Druhy chladiv 

Dle chemického sloţení se chladiva rozdělují do skupin: 

CFC    halogenizované uhlovodíky a jejich směsi, tzv. „tvrdé freony“: 

chladiva R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503 a další. 

HCFC  chlorofluorované uhlovodíky, tzv. „měkké freony“, jako například R21, 

R22, R141b, R142b, R123, R124. 

HFC  nemají v molekule atomy chloru, jen fluor. Řadí se zde chladiva 

R134a, R152a, R125, R32, R218 a další. 
HC  přírodní uhlovodíky a jejich směsi, neobsahují halogenidy [18], [40]. 

 

Kaţdé chladivo potřebuje jiný mazací prostředek, protoţe se musí v oleji 

dokonale rozpouštět. V systémech s kompresory plněnými minerálním (M) nebo 

alkylbenzenovým olejem (AB) nelze pouţívat chladiva bezchlorová, jejich směsi 

nebo jiná alternativní chladiva. Při pouţití chladiv R407c, R404a či dalších, je 

nutno původní olej nahradit polyolesterovým olejem (POE) [15], [11], [18].  
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Obr.č.10: Oblast použití kompresorů Copeland scroll pro chladivo R22 a R407c  [18] 

5.1.4. Topný faktor tepelného čerpadla 

5.1.4.1 Topný faktor – charakteristika tepelného čerpadla 

Topný faktor COP (Coefficient of Performance) náleţí mezi základní 

parametry tepelného čerpadla, který udává spotřebu elektřiny na produkci tepla.  

Topný faktor je podílem topného výkonu a hnacího výkonu kompresoru. 

COP je vţdy větší neţ jedna, protoţe topný výkon je vţdy větší, neţ je hnací 

výkon kompresoru. 

Při porovnávání dvou tepelných čerpadel podle topného faktoru je vţdy 

nutné znát podmínky, za kterých je uvedený topný faktor dosaţen, tedy teplotu 

kondenzace a teplotu vypařování chladiva. Záleţí i na typu kompresoru. Topný 

faktor je měřen za normovaných okrajových podmínek v akreditovaných 

laboratořích podle ČSN EN 14511 [3], [49], [50], [51], [52]. 

  

  
k

k

TČ

P

Φ
=COP    (1) 

kde je: 

 

COPTČ topný faktor tepelného čerpadla     [-] 

Φk  topný (kondenzační) výkon odevzdaný v tomto 

okamţiku tepelným čerpadlem     [kW] 

Pk  elektrický příkon přiváděný v tomto okamţik  

k tepelnému čerpadlu      [kW] 
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Výpočet účinnosti tepelného čerpadla dle ČSN EN 15450 [57]: 

 

  
aux,HPHP

hw,HP

P+P

Φ
=COP   (2) 

kde je: 

 

COP  topný faktor tepelného čerpadla     [-] 

ΦHP,hW tepelný výkon tepelného čerpadla   [kW] 

PHP elektrický příkon kompresoru tepelného čerpadla [kW] 

PHP,aux dodatečná energie (odmrazování, regulace,….)  [kW] 

 

5.1.4.2 Reálný topný faktor  

Z definice COP vyplývá, ţe pouţívá závislost mezi produkovaným teplem 

Φk a energií pro pohon kompresoru Pk a předpokládá, ţe se energie Pk přemění         

na teplo, které bude vyuţito pro pohon kompresoru. Jde o teoretický topný faktor. 

Reálný topný faktor tepelného čerpadla a především topného systému se               

od teoretického (1), (2) podstatně liší. U reálného topného faktoru musíme 

zohlednit celou řadu okolností: 

 

 nevyuţije se celá energie pro pohon kompresoru, 

 potřebný výkon pro dopravu nízkopotenciálního tepla a dopravu topného 

média, 

 příkon doplňkového bivalentního zdroje, 

 přípravu teplé vody, 

 zohlednit typ kompresoru a pouţitého chladiva, 

 zohlednit pracovní rozdíl teplot médií na primární a sekundární straně, 

 zohlednit teploty médií na primárním a sekundárním okruhu tepelného 

čerpadla. 

Reálný topný faktor tepelného čerpadla je podstatně niţší neţ topný faktor 

teoretický [10], [18], [20], [21]. 
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5.1.4.3 Roční topný faktor 

Roční topný faktor je nejobjektivnější kritériem tepelných čerpadel různých 

systému přímo v provozu. Roční topný faktor β je poměr ročního vyuţitelného 

tepla tepelného čerpadla Φβ a celkové spotřebované elektrické energii Pβ. 

(Pβ je elektrická práce kompresoru, doplňkového zdroje, regulace, čerpadla – 

primárního a sekundárního okruhu nebo ventilátoru a odmrazování výparníku       

u TČ vzduch/voda) [20], [21]. 

 

β

β

PΣ

Φ
=β    (3)  

 

kde je: 

β roční topný faktor     [-] 

Φβ roční vyuţitelné teplo TČ    [kWh] 

Pβ elektrická energie přivedená tepelnému  

čerpadlu za rok     [kWh] 

5.1.5 Typy tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla nejběţněji pouţívá u nás jsou ve třech základních 

provedeních  a to podle zdroje nízkopotenciálního tepla a podle média, kterému je 

teplo předáváno pro vytápění : 

 vzduch – voda 

 země – voda 

 voda – voda 

5.2 Druhy tepelných čerpadel dle primárního zdroje 

5.2.1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda I. (venkovní vzduch) 

Zdrojem tepla je venkovní vzduch. Venkovní vzduch v rozmezí teplot        

od 30 °C  do -20 °C  přichází do tepelného výměníku (výparníku) a předává zde 

teplo. Po přidání elektrické energie kompresoru se topná voda v tepelném 
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výměníku na straně vody (kondenzátoru) ohřívá podle nastavené regulace           

na + 15 °C aţ +50 °C. Protoţe je v ovzduší poměrně málo tepla, musí výměníkem 

(výparníkem) procházet velké objemy vzduchu. Proto je nutno instalovat výkonný 

ventilátor, který je zpravidla zdrojem hluku. Aby hluk neobtěţoval okolí a obyvatele 

budovy, kde je tepelné čerpadlo nainstalováno, je nutné velmi pečlivě uváţit 

umístění výměníku. 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda mohou být ve dvou základních provedeních: 

a) Provedení vnitřní – u této konstrukce tepelného čerpadla je nutno při 

umisťování dbát na vzdálenost otvorů pro přívod a odvod vzduchu. Nesmí dojít 

k propojení jednotlivých proudů vzduchu, aby nedošlo k tepelnému zkratu. 

V takovém případě je vhodné pouţít rohové uspořádání. Pokud je technicky 

moţné, proud vzduchu by měl mít stejný směr s nejčastějším směrem větru 

v dané oblasti. 

 

Obr.č.11: Tepelné čerpadlo vzduch-voda, provedení vnitřní [18] 

b) Provedení venkovní – umístění venkovní jednotky je nutno zvolit tak, 

aby nedocházelo k rušení okolí hlukem. U těchto venkovních jednotek je důleţité 

klást důraz na minimalizaci hluku ventilátoru i kompresoru. Nesmí tedy být 

instalována v blízkosti obývacích pokojů nebo loţnic. U kvalitních tepelných 

čerpadel se hodnota akustického tlaku pohybuje pod hodnotou 40 dB ve 

vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky. Venkovní jednotka by neměla být 

v místech, kde se mohou tvořit tzv. kapsy studeného vzduchu. 

Pro odvod kondenzátu od výparníku slouţí sběrné vany, odkud musí být 



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 41 - 

proveden odvod kondenzátu potrubím do kanalizace nebo do vsakovacího 

štěrkového podloţí.  

Vyuţitelnost vzduchu jako zdroje tepla je omezena jeho teplotou.                 

Na venkovní teplotě nasávaného vzduchu závisí topný faktor (COP) tepelného 

čerpadla, s klesající teplotou vzduchu klesá COP i výkon tepelného čerpadla. 

Efektivní vyuţití dříve sahalo jen do teploty -5 °C  venkovního vzduchu. Dnes, 

v kombinaci pouţívání kompresorů systému SCROLL s novými typy chladiv, 

pracují tepelná čerpadla aţ do venkovních teplot okolo -12 °C. 

U těchto tepelných čerpadel je nutno počítat s námrazou, která se tvoří        

na výparníku z vodní páry, její tvorba je závislá na vlhkosti vzduchu. Námraza 

vzniká nejen při teplotách kolem nuly, ale také hluboko pod nulou. Pro zachování 

funkce tepelného čerpadla je nutno pouţít takzvané odtávání. Odtávání se provádí  

buď reverzací chodu tepelného čerpadla, zamění se funkce výměníků výparník – 

kondenzátor a nebo se pouţije elektrické topné těleso. Oba způsoby odtávání 

představují určitou ztrátu energie, pokles reálného topného faktoru a zvýšení 

provozních nákladů. 

Tyto tepelné čerpadla se dimenzují jen na 55-70% tepelného výkonu 

objektu při zimní výpočtové venkovní teplotě v dané oblasti a další potřeba energie 

při nízkých teplotách je pokryta jiným zdrojem tepla tzv. bivalentním zdrojem [9], 

[11], [12], [13], [20], [21]. 

5.2.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda II. (využití odpadního vzduchu) 

Primárním zdrojem tepelného čerpadla je odpadní vzduch, který je odváděn 

větracím systémem objektu. Tento vzduch má relativně vysokou teplotu, kolem 18 

aţ 24 °C. Získané teplo můţe byt pouţito pro topnou soustavu nebo v případě, ţe 

je objekt vytápěn teplovzdušným vytápěním, pro ohřev vzduchu. Nevýhodou je, ţe 

je k dispozici jen omezené mnoţství větracího vzduchu a proto je nutné navrhnout 

výkonnější bivalentní zdroj. 

5.2.3 Tepelné čerpadlo země/voda   

Jde o typy tepelných čerpadlel, která jsou v našich zeměpisných šířkách 

nejrozšířenější. Můţeme je rozdělit do dvou hlavních skupin podle toho, z jaké 
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hloubky země se odebírá nízkopotenciální energii: 

 a) zemní kolektory 

Pokud odebíráme nízkopotenciální energii do hloubky 2 m, tedy z vrchní 

vrstvy půdy, jde o tzv. zemní kolektory. Tyto kolektory se pro jímání tepla umístí 

v nezastavěné části pozemku v blízkosti vytápěného objektu. 

 

 

Obr.č.12: Tepelné čerpadlo země-voda, přibližné teploty a tlaky platí pro chladivo R22 a přibližně 

pro R407c.V závorkách jsou uvedeny hodnoty pro tepelné čerpadlo voda-voda [18]. 

Podmínkou pro zemní plošný kolektor je dostatečně velký nezastavěný 

pozemek. Mnoţství získávaného tepla závisí  na druhu půdy a pohybuje se mezi 

10 aţ 30 W/m2. Tyto hodnoty platí pro rozteč trubek kolektoru mezi 0,5 aţ 1 m         

a hloubku uloţení 1,2 aţ 1,5 m.  

Teplo, které můţeme ze země vyuţít, je závislé na termofyzikálních 

vlastnostech půdy a na energii, kterou půda získává zářením od 

Slunce. Termofyzikální vlastnosti půdy (objemová tepelná kapacita, tepelná 

setrvačnost a tepelná vodivost)  jsou závislé především na  obsahu vody, obsahu 

minerálů, především křemene a ţivce, a výrazně na podílu a velikosti 

vzduchových pórů. Rozdíl v hodnotách koeficientů tepelné vodivosti pro suchou     

a vlhkou půdu můţe být velmi výrazný: od 0,20 W/(m.K) u suché půdy aţ do 

2,5 W/(m.K) u půdy vlhké.  

Energii, kterou vyuţíváme, je ta, kterou zemina naakumuluje od Slunce přímým 

zářením, přestupem tepla ze vzduchu a z energie, kterou přinesou sráţky. Tyto 

zdroje zajistí také rychlou regeneraci tepla v půdě po topném období.  



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 43 - 

U tohoto typu kolektoru jsou důleţité vhodné vlastnosti chladiva. Chladivo 

musí mít dvě základní vlastnosti, koncentrace teplonosné látky musí zaručit 

nezámrznost a hygienickou nezávadnost, aby při netěsnostech potrubí primárního 

okruhu nedošlo k ohroţení podzemních vod. Pouţívají se buď roztok 

polyetylenglykolu ve vodě nebo speciální ekologické nemrznoucí kapaliny. Výhoda 

uzavřeného primárního okruhu spočívá v tom, ţe je zajištěna čistota čerpané 

směsi a velmi nízký výkon oběhového čerpadla. 

Primární okruh se nedá vůbec nebo jen s obtíţemi opravovat. Proto je 

důleţité, aby veškeré části plošného kolektoru byly z kvalitního materiálu a byla 

provedena kvalitní montáţ. Pro zemní plošný kolektor se doporučuje pouţít 

potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE 100 (HDPE), který je vhodný pro své 

mechanické vlastnosti, zvláště pro dlouhodobou odolnost bodovému tlaku. 

Pouţívá se dimenze potrubí průměru 25 a 32 mm. Pro dimenzování zemního 

kolektoru je důleţitější plošná výměra neţ systém poloţení a vzdálenosti 

jednotlivých smyček. Ideální délka, hlavně pro sníţení tlakových ztrát jednotlivých 

okruhů, je 100 m. Pro uloţení zemního kolektoru lze vyuţít i jiné typy instalací, 

např. příkopový kolektor, spirálové potrubí tzv. slinky atd. 

U plošný kolektorů, je nutno mít k dispozici dostatečně velkou plochu pro 

uloţení zemního kolektoru. Plocha ze které se teplo odebírá, by měla být asi        

3-4krát větší, neţ je velikost vytápěné plochy [9], [11], [12], [13], [20], [21]. 

 

Plocha půdy (pozemku), která je potřebná na vybudování zemního 

kolektoru se stanoví podle rovnice [10]: 

 

z

bA

ZK

q

kΦ
=A         (4) 

kde je: 

 Azk  potřebná plocha pozemku      [m2]  

 ΦA  potřeba nízkopotenciálního tepla     [W] 

 kb  součinitel charakterizující bivalentní provoz   

   (kb = 0,3 aţ 0,5)       [-] 

 qz  tepelný tok země (6 aţ 40 W/m2, podle druhu půdy)  [W/m2] 
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Tepelný tok podle druhů půd [10]: 

 masivní, kamenitá půda   6 aţ 10 W/m2 

 suchá písčitá půda    20 W/m2 

 vlhká písčitá půda    25 W/m2 

 suchá hlinitá půda    30 W/m2 

 půda s přítomností spodní vody  40 W/m2 

 

b) vertikální zemní sondy 

Druhý způsob odnímání nízkopotenciální energii půdě je metodou tzv. 

vertikálních zemních sond. V hloubce pod 10 m je během roku téměř stabilní 

teplota. V našich podmínkách se pohybuje okolo 8 °C aţ 11 °C. S rostoucí 

hloubkou roste i teplota gradientem asi 1 ° aţ 2 ° na 100 m. Tyto sondy se 

nainstalují do předem připraveného zemního vrtu hlubokého od 75 m aţ do 150 m. 

Průměr vrtu se pohybuje mezi 100 do 133 mm. Zemní vrty se umísťují v blízkosti 

stavby, nejméně 10 m od sebe. Jde-li o novostavbu, mohou se vrty umístit i pod 

ní.  

Pro docílení dobrého přestupu tepla se po instalaci potrubí celý vrt zaplní 

vhodnou tepelně vodivou směsí. Pouţívá se tzv. tamponáţ cementobentonitovou 

směsí. Ta po vytvrdnutí zajistí těsné a fyzikálně stabilní spojení zemní sondy 

s okolní horninou. 

I v tomto případě je rozhodujícím ukazatelem pro měrný výkon jímání jakost 

půdy. U půdy bez podzemní vody lze počítat s měrným výkonem jímání mezi 45     

aţ 50 W/m, hornina s velkým výskytem podzemní vody má měrný výkon jímání 

kolem 70 aţ 80 W/m. Zkušenosti ukazují, ţe na tepelný výkon 1 kW tepelného 

čerpadla je potřeba cca 12 aţ 18 m délky vrtu do hloubky.  

U tohoto typu tepelného čerpadla je nutno uvaţovat s neopravitelností 

primárního okruhu a s pouţitím vhodného chladiva, jak uţ bylo uvedeno výše, 

tj. s nemrznoucí a hygienickou nezávadností. 

Výhody vertikálních sond jsou především v malé plošné náročnosti, 

neznehodnocení pozemku, v jistotě tepelných zisků během zimních měsíců. Vrty 

pro tepelné čerpadlo se nedají po zavedení sondy jiţ nikdy opravit, proto je přímo 
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nutností pouţívat kvalitní materiály určené k těmto účelům. Především 

ve vystrojení vrtů. Doporučuje se pouţívat geotermální sondy odolné                     

a označované jako PN 20. Jediným vhodným materiálem pro vystrojování vrtů je 

vysokohustotní polyethylen PE 100, který nemá tendenci šířit trhliny. Např. u vrtu      

v hloubce 120 m je statický tlak u dna vrtu 1,2 MPa. Při tlakové zkoušce se tlak 

zvýší ještě o 0,4 MPa.  

Je nutné předem provést geologický průzkum podloţí a hydrologický 

průzkum. V kaţdém vrtu musí být vytěţená hornina nahrazena výplní. Pokud by 

vrty nebyly vyplněny, mohlo by docházet při navrtání různých horizontů 

podzemních vod k pronikání hlubinné tlakové vody do vrchních horizontů, ze 

kterých se v řadě oblastí čerpá pitná voda. Vyplněním vrtu se zabrání právě těmto 

nevratným ekologickým škodám. Zainjektováním se zároveň zabezpečí i termický 

styk geotermální vertikální sondy s podloţím v lokalitách, kde není dostatek 

podzemní vody.  

Délka vrtu musí být velmi přesně dimenzována. Při velkém odběru tepla 

vede poddimenzování k silnému ochlazení okolní půdy, případně aţ k vytvoření 

zámrzu kolem vrtu. Tím se pak sniţuje výkon tepelného čerpadla. Nesprávné 

nadimenzování, můţe v průběhu 3-7 let vést i ke sníţení výkonu celého systému 

[5], [9], [12], [13], [18], [22]. 

 

Obr.č.13: Krytí potřeby tepla při různých výkonech tepelným čerpadlem země –voda [31] 



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 46 - 

5.2.4 Tepelné čerpadlo voda/voda I. (podzemní voda) 

 

Obr.č.14: Tepelné čerpadlo voda-voda (podzemní voda) [18] 

  Tento typ čerpadla vyuţívá energii podzemní vody. Teplota podzemní 

vody se během roku pohybuje mezi +10 °C a +8 °C a je po celý rok relativně stálá.  

K získání této energie je nutno zřídit dvě studny. Z první se voda odčerpává         

do tepelného čerpadla a do druhé se přečerpávaná voda zasakuje. Podmínkou je 

geologicky vhodné podloţí, které umoţní čerpání i vsakování. Pro toto zařízení je 

nutné zajistit kvalitu (především z hlediska minerálního sloţení) a dostatečné 

mnoţství vody. Potřebný průtok vody pro primární okruh tepelného čerpadla se 

stanoví na základě poţadovaného výkonu tepelného čerpadla, přibliţně 

15-25 l/min pro tepelné čerpadlo s výkonem 10 kW. Vzdálenost mezi studnami by 

měla být nejméně 15 m, aby se ochlazená voda nevracela přes vsakovací studnu 

do okruhu odčerpávací studny. Hloubka vrtů závisí na hladině podzemní vody, 

ve většině případů je hloubka vrtů mezi 5 aţ 15 m.  

Na přečerpávanou vodu ve studnách jsou kladeny určité poţadavky, 

především na mnoţství čerpané vody, na její čistotu a na chemické sloţení. Můţe 

se vyskytnout legislativní problém, protoţe toto čerpání vody podléhá povolení 

vodoprávního úřadu o nakládání s vodami dle §8 od.1 písm. d.-čerpání 

povrchových a podzemních vod za účelem získání tepelné energie dle zákona      

č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon) [75]. Toto čerpání není zpoplatněno. 

Výhodou tohoto systému je dosaţení vysokého COP tepelného čerpadla. 
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Omezením vyuţití systému můţe být v nedostatku mnoţství kvalitní přečerpávané 

vody, které je závislé na vydatnosti studny a na chemickém sloţení vody. 

V tomto případě je třeba velký příkon čerpadel jak na primární, tak                

na sekundární straně, coţ ovlivní reálný topný faktor tepelného čerpadla. Při 

provozu tepelného čerpadla vzniká stálý pohyb podzemních vod, coţ můţe 

způsobit potíţe se zanášením studní tekoucími písky. Vţdy je nutné posoudit 

místní hydrogeologické podmínky, vhodnost podloţí a provést čerpací zkoušku. 

Podzemní voda musí proudit a odebírat teplo z okolí, jinak by celý systém přestal 

být funkční, na výměníku by se vytvořila vrstva ledu a zpomalila přenos tepla [9], 

[11], [12], [13], [16], [18]. 

5.2.5 Tepelné čerpadlo voda/voda II. (povrchová voda) 

Způsoby, které umoţní vyuţití energie povrchové vody jsou: 

 přímý odběr tekoucí vody z potoků, řek a rybníků 

 nepřímý odběr energie z tekoucí vody  

 nepřímý odběr tepla ze stojaté vody 

 

Přímý odběr tekoucí vody je vázán na povolení správce toku. Můţe nastat 

problém se zamrzáním primárního výměníku, ve kterém se teploty během roku 

mění a v zimním období mohou klesnout pod +4 °C . 

Nepřímý odběr tepla z tekoucí vody kolektorem je výhodnější. Stačí 

oběhové čerpadlo s malým výkonem a primární okruh je uzavřený, naplněný 

nemrznoucí směsí a není závislý na čistotě tekoucí vody. V okruhu s výměníkem 

musí být nemrznoucí směs – solanka, protoţe při poklesu vody pod +4 °C  můţe 

docházet k namrazování výměníku a tvorbě ledu, který zhoršuje další přenos 

tepla. 

Nepřímý odběr ze stojaté vody se provádí ze dna rybníků nebo jiného 

zdroje se stojatou vodou. Vyuţitelný výkon je asi 1,5 W/m2 aţ 8 W/m2 vodní 

plochy.  

Pokud jde o nepřímé odběry tepla z tekoucí nebo stojaté vody při 

poddimenzování kolektoru hrozí zamrzávání vody. K tomuto případu dochází při 

malé hloubce vody nebo při vysokém odběru tepla. Ochlazení jak stojaté, tak 
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tekoucí vody nesmí překročit určitou mez, aby nebyl ohroţen ţivot ţivočichů 

v dané lokalitě [9],  [11],  [12], [18]. 

5.3 Zapojení tepelného čerpadla v otopného systému 

5.3.1 Bivalentní zapojení  

Podstatou bivalentního zapojení je provoz tepelného čerpadla současně 

(nebo jiného obnovitelného zdroje) s dalším zdrojem tepla (obvykle elektrickým) 

v době, kdy výkon tepelného čerpadla nepokryje potřeby tepelného výkonu 

objektu. 

V principu můţe tepelné čerpadlo spolupracovat s libovolným zdrojem tepla 

– elektrickým, s kondenzačním kotlem, s kotlem na dřevo atd. Tepelné čerpadlo, 

můţeme označit jako hlavní zdroj (HZ), který dodává větší část potřebného tepla     

a menší (špičkovou) část energie dodává klasický zdroj označený jako zdroj 

doplňkový (DZ). Nutností je zajistit účinnou regulaci obou zdrojů.  

Bivalentní zapojení vytápěcího systému znamená, ţe je provozován           

ze dvou různých zdrojů, z hlavního (HZ) a doplňkového zdroje (DZ) tepla. 

Tzv. bod bivalance je hodnota venkovní teploty, při které je poţadovaný topný 

výkon objektu v rovnováze s výkonem tepelného čerpadla. Při poklesu venkovní 

teploty pod tuto hodnotu se spíná doplňkový zdroj (DZ) tepla. 

Přesná definice vychází ze statické charakteristiky vytápěcího systému s tepelným 

čerpadlem (viz obr.č.15). Z diagramu vyplývá, ţe bod bivalence je stav, ve kterém 

jsou v rovnováze tři energetické parametry – výkon zdroje, výkon otopné soustavy 

a potřebný topný výkon [20], [20].  

Potřeba tepla dodávaného do objektu se v průběhu roku mění. Tepelný 

výkon otopné soustavy i zdroje tepla stanoví norma ČSN EN 12 831 Tepelné 

soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu [58]. 

Dle této normy se navrhuje zdroj i otopná soustava tak, aby byla 

zabezpečena výpočtová vnitřní teplota θi ve °C daných prostorů, ta je stanovena      

ve výše uvedené normě, při výpočtové venkovní teplotě θe ve °C, která je 

stanovena v téţe normě. Dnů, kdy venkovní teplota klesá pod návrhovou 

výpočtovou venkovní teplotu θe ve °C v dané oblasti, je podle statistiky mezi 8 - 10 
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dny v topném období.  

Pro návrh výkonu zdroje tepla a zvolení hodnoty bodu bivalence je důleţitá    

i průměrná denní teplota venkovního vzduchu. Je definována jako čtvrtina součtu 

venkovních teplot naměřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch      

v 7:00, 14:00 a 21:00 hodin, přičemţ teplota naměřená ve 21:00 hodin se počítá 

dvakrát. Předpokládá se, ţe pokud průměrná denní teplota vzroste nad 13 °C, 

vytápění objektu se vypíná.  

Dimenzovat tepelné čerpadlo pro maximální výkon je neekonomické, 

protoţe se jednak pořizuje nejen tepelné čerpadlo o vyšším výkonu, takţe draţší, 

ale také se výrazně zvyšuje pořizovací náklady zejména na nízkoteplotní zdroj 

(např. plošný kolektor, horizontální kolektor,..). 

Proto se tepelné čerpadlo v mnoha případech navrhuje v bivalentním 

zapojení a dimenzuje se na topný výkon, který odpovídá 55–70% tepelného 

výkonu objektu při návrhové venkovní teplotě θe ve°C [46].  

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se vţdy navrhuje v bivalentním 

zapojení, musí být zachována jeho funkce, to znamená zajištění odtávání 

výparníku a pokrytí potřebného špičkového topného výkonu při nízkých 

venkovních teplotách.  

Pokud je zdroj tepla určen také pro ohřev teplé vody, někdy i vody 

bazénové, je nutné tuto skutečnost v návrhu zohlednit [8],  [9],  [11], [13],  [15].   
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Obr.č.15: Teoretický bivalentní chod tepelného čerpadla  

5.3.2  Monovalentní zapojení 

Do topného systému je pouze zapojen jeden hlavní zdroj (HZ) tepla (jen 

tepelné čerpadlo) – monovalentní zdroj. Monovalentní provoz je nevhodný                

u tepelného čerpadla vzduch/voda. S tímto zapojením lze uvaţovat pouze              

u objektů, které splňují podmínky pro hodnotu UN v W/(m2.K) – doporučenou, která 

je  daná normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2 - Poţadavky 

[45]. U objektů, které nesplňují tuto podmínku je monovalentní zapojení 

neekonomické. 

5.3.3 Tepelné čerpadlo v otopném systému 

Podstatou hospodárného vyuţití tepelného čerpadla jako zdroje tepla pro 

jednotlivé stavební objekty je vyřešení vztahu mezi energií odebranou ze zdroje 

tepla a energií získanou jako výsledek práce zařízení. Jde především o vyřešení 

problému, který nastává nesouladem mezi teplem získaným daným zařízením 



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 51 - 

v daném čase a poţadavky potřeby tepla z hlediska jeho mnoţství, teplotní úrovně 

a času v daném objektu. 

Tento problém je v otopných systémech řešen dvěma způsoby, návrhem 

akumulačního zásobníku nebo pomocí ekvitermní regulace. 

 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která pracuji hospodárně a efektivně 

v nízkoteplotních systémech, tzn. maximální teplota topné vody je 50-55 °C. Tato 

teplota je dána vlastností chladiva a omezeným tlakem kompresoru. S rostoucí 

teplotou topné vody významně klesá topný faktor tepelného čerpadla. Tyto 

systémy jsou vyuţívány především k vytápění a přípravě teplé vody v objektech 

různých účelů. Nízkoteplotní systémy s tepelnými čerpadly mohou být vyuţity i ve 

vzduchotechnice, v zemědělství a v různých technologiích. 

V praktických aplikacích při vytápění objektů se pouţijí otopné systémy 

s maximální teplotou topné vody 50 °C, jde především o podlahové teplovodní 

vytápění. Vhodné jsou i další systémy, jako jsou desková otopná tělesa, 

konvektory a článková otopná tělesa odpovídajících topných ploch. V naší zemi 

převládají tradičně vodní systémy otopných soustav. Při návrhu tepelného 

čerpadla jako zdroje tepla, je vţdy cirkulace vody zajištěna oběhovým čerpadlem. 

Topný systém, jehoţ součástí je tepelné čerpadlo, zabezpečuje pokrytí 

topného výkonu vytápěných prostorů objektů, to znamená, ţe zabezpečuje 

maximální topný výkon při minimálních teplotách venkovního prostředí. Provoz 

tepelného čerpadla při extrémních energetických poţadavcích je většinou 

nehospodárný. Omezení výstupních teplot tepelných čerpadel při pracovní látce 

(chladiva) R22 je 55 °C u chladiv, která se pouţívala v minulých letech - R12             

a v současnosti R134a na 60 – 70 °C [8],  [9],  [10], [18]. 

V systémech je ve většině případů nainstalován doplňkový zdroj (DZ) tepla, 

který pokrývá špičkové energetické nároky otopné soustavy (bivalenentní 

zapojení). 

5.3.4 Ohřev teplé vody tepelným čerpadlem 

 Tepelná čerpadla se uplatňují i při přípravě teplé vody, která má určitá 

specifika, protoţe mnoţství a teplota připravované teplé vody v jednotlivých 

objektech jsou během roku vyrovnané, a tím i podmínky v kondenzační části 
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tepelného čerpadla jsou během roku skoro neměnné. Dle způsobu zabezpečení 

energie prostředí se pro tato tepelná čerpadla mění podmínky v nízkotlakové části 

tepelného čerpadla.  

V tomto případě nemůţe být tepelné čerpadlo z ekonomických důvodů 

provozováno jako špičkový zdroj tepla, ale příprava teplé vody probíhá 

v akumulačním zásobníku. Ten můţe být vyuţíván i na noční nabíjení [8], [9],  

[10]. 

Tepelné čerpadlo je schopné ohřát teplou vodu na teplotu do 45-50 °C, coţ 

by pro běţnou potřebu v objektech postačilo, ale dle normy ČSN EN 806-2 [48] je 

poţadovaná teplota na výstupu z armatury v rozmezí 45-55 °C a v zásobníku TV 

je poţadovaná teplota 60 °C. Jde o snahu zabránit rozmnoţení bakterií Legionella 

pneumophylis. Tato snaha je ve výše uvedené normě zajištěna termickou 

dezinfekci, která vyţaduje jednou týdně teplotu 70 °C v zásobníku. 

Ohřev vody na potřebnou teplotu zajišťují obvykle elektrické přímotopné tyče, 

které jsou většinou umístěny v horní části zásobníku teplé vody a ve spodní části 

je umístěno topné těleso s topným médiem (vodou), které je ohříváno tepelným 

čerpadlem. 

Pokud je k ohřevu teplé vody pouţito tepelné čerpadlo, nesmí být teplá voda 

znečištěna chladivem nebo mazacím olejem. Znečištění vody nelze vţdy vyloučit, 

ale lze je eliminovat dvěma způsoby: 

 vloţením okruhu s neškodnou teplonosnou látkou, vodou (je bezpečný,        

ale energeticky a investičně méně vhodný), 

 pouţitím vhodných výměníků a chladiv. 

6. Řešení 

6.1 Výchozí stav vybraného objektu pro hodnocení 

6.1.1 Stavební konstrukce 

Areál školy se skládá ze tří objektů s různým počtem podlaţí, ale totoţnou 

stavební konstrukcí – montovaným ţelezobetonovým skeletem a obvodovým 

pláštěm z plných cihel o tloušťce 600 mm a 450 mm (viz příloha č. 1). 
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Stávající členění: 

 hlavní budova – podsklepená, 3 nadzemní podlaţí, 

 krček – nepodsklepený, 2 nadzemní podlaţí, 

 tělocvična – podsklepená, 2 nadzemní podlaţí. 

Pro úspory energie a finančních nákladů v areálu budov školy byly navrţeny tři 

varianty rekonstrukce: 

1. změna zdroje tepla – náhrada původního zdroje tepla (dodávka 

centrálního zásobování teplem) tepelnými čerpadly, 

2. rekonstrukce hlavní budovy, náhrada zdroje tepla – zlepšení tepelně 

technických vlastností hlavní budovy zateplením obvodových stěn             

a náhrada původního zdroje tepla tepelnými čerpadly, 

3. rekonstrukce hlavní budovy, výměna oken, změna zdroje tepla - 

zlepšení tepelně technických vlastností hlavní budovy zateplením 

obvodových stěn a výměnou oken, náhrada původního zdroje tepla 

tepelnými čerpadly.  

Tab. 6.1: Vyhodnocení variant rekonstrukce k úspoře výdajů za teplo a teplou vodu 

tepelné čerpadlo bivalentní zdroj celkem

[W] [GJ/rok] [%]

Původní stav 345665 0 2070 2070 0 0,0

1. Bez zateplení + tep. 

čerpadlo
345665 1379 518 1897 1552 75,0

2. Zateplení hl. budovy + 

tep. čerpadlo
254050 1098 294 1392 1776 85,2

3. Zateplení hl. budovy + 

výměna oken + tep. 

čerpadlo

216094 950 235 1185 1835 88,7

Dodaná energie

[GJ/rok]

Varianta
Úspora energieTepelná ztráta

 

 

Po vyhodnocení jednotlivých variant z technického hlediska, ale především 

moţnosti financování jednotlivých variant, byla zvolena 2. variantu z těchto 

důvodů: 

1. Varianta je nevhodná z důvodu nevyhovujících tepelně technických                    

a energetických vlastností stavebních konstrukcí dle platné legislativy (2003). 
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2. Varianta je investičně neméně náročná a má nejniţší návratnost. 

3. Varianta má malý úsporný efekt sníţení spotřeby tepla prostupem výplní 

otvorů a nárůst investičních nákladů vůči druhé variantě. 

Hlavní budova byla zateplena kontaktním systémem z tepelné izolace 

z desek ze stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tloušťky 80 mm                    

a z tenkovrstvé probarvené omítky. Jako zdroj tepla byla osazena tepelná 

čerpadla.  

Pro zajištění tepelné pohody uţivatelů jednotlivých objektů je nutné 

dodrţovat vnitřní návrhovou teplotu θi ve °C, v učebnách a kabinetech +20 °C, 

v tělocvičně +18 °C, na chodbách a klozetech +15 °C při venkovní výpočtové 

teplotě θe  -15 °C, která odpovídá dané oblasti Havířova [46]. Aby spotřeba 

energie objektů byla sníţena na nejniţší moţnou míru, je nutno splnit tepelně 

technické poţadavky na jednotlivé konstrukce objektů, především součinitel 

prostupu tepla U v W/(m2.K) dle [45]. 

Tepelně technické podmínky, tj. teplota, vlhkost a proudění vzduchu jsou 

ovlivněny členěním, konstrukcí a povahou místností. Poţadované hodnoty těchto 

veličin jsou stanoveny technickými předpisy, dnes zákonem č. 183/2006 Sb.          

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [85]. V době 

rekonstrukce (2003-2004) areálu školy platil zákon č. 50/1976 Sb. [86],  který byl 

zrušen 1.1.2007. 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou posouzeny dle ČSN 73 0540-2 

[45] a podle: 

 návrhových hodnot veličin charakterizujících chování místností 

a stavebních konstrukcí, stanovených za daných podmínek a vstupními 

údaji podle ČSN 73 0540-3 [46], 

 výpočtových metod podle ČSN 73 0540-4 [47]. 

 

Stanovení součinitele prostupu tepla U [W/(m2.K)] 

Stavební konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít 

podle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 – Poţadavky [45], 

v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduch φi ≤ 60% součinitel prostupu tepla 

U v W/(m2.K) takový, aby splňoval podmínku: 
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U ≤ UN   (5) 

kde je: 

 U skutečná hodnota součinitele prostupu tepla  [W/(m2.K)] 

 UN poţadovaná nebo doporučená hodnota součinitele 

prostupu tepla      [W/(m2.K)] 

 

  
T

n

1=j sesi R

1
=

R+R+R

1
=U ∑  (6) 

kde je: 

 RT odpor konstrukce při prostupu tepla   [(m2K)/W] 

 Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  

konstrukce       [(m2K)/W] 

 R tepelný odpor konstrukce     [(m2K)/W] 

 Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně  

konstrukce       [(m2K)/W] 

 

  ∑
λ

d
=R    (7) 

kde je: 

 d tloušťka konstrukce      [m] 

 λ součinitel tepelné vodivosti    [W/(m.K)] 

UN poţadovaná nebo doporučená hodnota součinitele 

prostupu tepla      [W/(m2.K)] 

a) Stanoví se pro budovy s převaţující návrhovou vnitřní teplotu 

θim=20 °C, platí tab. 3 pro budovy obytné, občanské a jiné 

budovy, kde θim= 18 – 22 °C  dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov, část 2 – Poţadavky [45].  

b) Pro ostatní budovy se stanoví ze vztahu: 

 

ie

•1•NN

θΔ

35
eU=U   (8) 
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kde je: 

  UN součinitel prostupu tepla z tab. 3   [W/(m2.K)] 

dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 – Poţadavky [45] 

e1 součinitel typu budovy      [°C-1]  

stanoví se ze vztahu: 

 
im

1

θ

20
=e    (9)   

Δ θie základní rozdíl vnitřního a venkovního vzduchu [°C]  

stanoví se ze vztahu: 

 Δ θie= θim - θae  (10)     

θae návrhová teplota venkovního vzduchu   [°C]  

dle ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, část 3 – Návrhové 

hodnoty veličin [46]   

  

Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít podle ČSN 

73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 – Poţadavky [45], v prostorech 

s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi >60% součinitel prostupu tepla UN 

v W/(m2.K). Stanoví se jako niţší z hodnot dle (5) a z podmínky pro zvýšenou 

vlhkost prostředí:  

 

)θθ(R

)θθ(6,0
=U

eai•si

ωai•

N,ω   (11) 

kde je: 

θai návrhová teplota vnitřního vzduchu   [°C]  

dle ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, část 3 – Návrhové 

hodnoty veličin [46]  

θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním 

období       [°C] 

dle ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, část 3 – Návrhové 

hodnoty veličin [46]          

θω teplota rosného bodu     [°C]  
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 Hodnota součinitele prostupu tepla U v  W/(m2.K) pro jednotlivé konstrukce 

objektů je podstatná pro výpočet tepelných ztrát objektu i pro stanovení 

energetické náročnosti budov. 

 Pro hodnocené objekty jsou jednotlivé součinitele prostupu tepla 

příslušných konstrukcí uvedeny v tabulce 6.2 a 6.3. Červeně označené hodnoty    

U v W/(m2.K) jsou převzaty z dostupné dokumentace. Hodnoty U v W/(m2.K) jsou 

v tabulkách vyhodnoceny, jestli splňují současnou platnou legislativu. Součinitele 

prostupu tepla Uv W/(m2.K) jsou vypočteny výpočtovým programem TEPLO 2009 

viz příloha č. 3. 

Tab. 6.2: Tabulka součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí hlavní budovy. Hodnoty 

součinitele prostupu tepla pro období rekonstrukce (platila norma ČSN 73 05 40-2 2002) a hodnoty 

současné platné normy  ČSN 73 0540-2 2007 [45]. Protokol (výstup) programu TEPLO 2009, viz 

příloha č. 3  

Poţadovaná 

hodnota (2002)

Doporučená 

hodnota (2002)

Poţadovaná 

hodnota (2007)

Doporučená 

hodnota (2007)

vnější stěna, 

parapet + IZ 80
0,38 0,25 0,38 0,25 0,38 splněn

vnější stěna CP600 

+ IZ 80
0,38 0,25 0,38 0,25 0,34 splněn

vnější stěna ŢB600 

+ IZ 80
0,38 0,25 0,38 0,25 0,38 splněn

vnější stěna CP400 

+ IZ 80
0,38 0,25 0,38 0,25 0,36 splněn

podlaha přilehlá k 

zemině
0,60 0,40 0,59 0,30 1,10 není splněn

vnější stěna přilehlá 

k zemině
0,60 0,40 0,59 0,30 1,75 není splněn

střecha 0,24 0,16 0,24 0,16 0,33 není splněn

okno dřevěné 

zdvojené
1,80 1,20 1,70 1,20 2,40 není splněn

okno 

rekonstruované
2,00 1,35 1,70 1,20 2,00 není splněn

vnější dveře 3,50 2,30 1,70 1,20 2,30 není splněn

vstupní dveře 3,50 2,30 1,70 1,20 2,00 není splněn

Pozn.: červeně označené hodnoty jsou převzaty z dostupné dokumentace

Součinitel prostupu tepla UN,20 [W/(m
2
.K)]

Konstrukce

Vypočtená 

hodnota U 

[W/(m
2
.K)]

Poţadavek ČSN 

730540-2 (2007) 

U≤UN
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Tab. 6.3: Tabulka součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí tělocvičny a krčku. Hodnoty 

součinitele prostupu tepla pro období rekonstrukce (platila norma ČSN 73 05 40-2 2002) a hodnoty 

současné platné normy  ČSN 73 0540-2 2007 [45]. Protokol (výstup) programu TEPLO 2009, viz 

příloha č. 3  

Poţadovaná 

hodnota (2002)

Doporučená 

hodnota (2002)

Poţadovaná 

hodnota (2007)

Doporučená 

hodnota (2007)

vnější stěna CP450 0,38 0,25 0,41 0,25 1,29 není splněn

vnější stěna přilehlá 

k zemině CP450
0,60 0,40 0,59 0,25 1,40 není splněn

podlaha přilehlá k 

zemině
0,60 0,40 0,59 0,30 1,10 není splněn

střecha 0,24 0,16 0,37 0,16 0,44 není splněn

okno dřevěné 

zdvojené
1,80 1,20 1,70 1,20 2,40 není splněn

polykarbonátová 

výplň oken
2,00 1,35 1,70 1,20 1,90 není splněn

vrata 3,50 2,30 1,70 1,20 5,65 není splněn

ocelová stěna 3,50 2,30 1,70 1,20 5,60 není splněn

okno 

rekonstruované
2,00 1,35 1,70 1,20 2,00 není splněn

Pozn.: červeně označené hodnoty jsou převzaty z dostupné dokumentace

Konstrukce

Součinitel prostupu tepla UN,20 [W/(m
2
.K)]

Vypočtená 

hodnota U 

[W/(m
2
.K)]

Poţadavek ČSN 

730540-2 (2007) 

U≤UN

 

 Z tabulek 6.2 a 6.3 vyplývá, ţe poţadovanou hodnotu součinitele prostupu 

tepla dle [45] splňují pouze konstrukce rekonstruovaných vnějších stěn hlavní 

budovy. Ostatní konstrukce hodnocených objektů poţadované hodnoty nesplňují.  

6.1.2 Technologie kotelny 

6.1.2.1 Primární zdroj tepla – hloubkové vrty 

 Jako primární zdroj pro odběr tepla byly zvoleny hloubkové vrty rozmístěné 

na pozemku školy v blízkosti hřiště (viz příloha č. 6). Pro odběr tepla ze země se 

provedlo dvacet kusů hloubkových vrtů do hloubky 115 m. Propojení tepelných 

čerpadel s vrty je navrţeno do dvou větví. 

 Větev č.1 

 Ve větvi jsou instalovány tři tepelná čerpadla s dvanácti vrty – 12 x 115 m = 

1380 m. Vrty jsou propojeny systémem Tiechelman. Ze společného rozvodného 

potrubí jsou postupně vyvedeny odbočky, které jsou následně napojeny na vrty. 
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Společné potrubí přívodu a vratu primárního okruhu vstupuje přes obvodovou 

stěnu do suterénu hlavní budovy do místnosti šaten a pod stropem je vedeno      

do technické místnosti k tepelným čerpadlům. Veškerá rozvodná potrubí mezi 

tepelnými čerpadly a vrty jsou provedena z trubek PE 110. Oběh vody je zajištěn 

oběhovým čerpadlem Grundfos typ UPS 65-180FB. 

 Větev č.2 

 Tato větev propojuje dvě tepelná čerpadla s osmi kusy vrtů – 8 x 115 m = 

920 m. Vrty jsou opět propojeny systémem Tiechelman a ze společného 

rozvodného potrubí jsou postupně vyvedeny odbočky, které jsou následně 

napojeny na vrty. Potrubí přívodu a vratu primárního okruhu větví č. 1 i č. 2 jsou 

vedena společně přes obvodovou stěnu a pod stropem šaten aţ k tepelným 

čerpadlům. Větev č. 2 je provedena z trubek PE 90. Oběh vody mezi tepelnými 

čerpadly a vrty je zajišťován oběhovým čerpadlem Grundfos typu UPS 50-180FB. 

Veškeré potrubí primárního okruhu, které je vedeno v objektu a 2 m před 

obvodovou zdí,  je izolováno izolací proti vlhkosti.  

Jako zabezpečovací zařízení primárního okruhu je navrţena tlaková 

expanzní nádoba Zilmet 200 l s pracovní teplotou do 115 °C. Proti přetlaku je 

systém zajištěn pojistným ventilem Duco s pojistným přetlakem 250 kPa, 

umístěným na expanzním potrubí. 

Médiem v primárním okruhu je nemrznoucí směs vody a etylalkoholu 

s koncentrací 30%. 

6.1.2.2 Sekundární zdroj tepla – tepelná čerpadla  

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v celém areálu školy je 

kaskáda pěti kusů tepelných čerpadel IVT GREENLINE F35 s celkovým výkonem 

5 x 34,9 kW = 174,5 kW. 

Tepelné čerpadlo IVT GREENLINE F35, má tepelný výkon 34,9 kW, při 

0 °C/45 °C, elektrický příkon 10,6 kW, topný faktor 3,3 při 0 °C/45 °C, je poháněno 

kompresorem SCROLL a chladící medium je R 407C (viz příloha č. 2). 

Kaskáda pěti kusů tepelných čerpadel je doplněna bivalentním zdrojem 

tepla, elektrickým kotlem, který v kaskádě spíná jednotlivé topné spirály. 

Instalovaný výkon bivalentního zdroje je 3 x 20 kW = 60 kW (viz příloha č. 5). 
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Instalovaný výkon zdroje v tepelných čerpadlech:           174,5 kW 

(výkon při 0 °C/45 °C) 

Instalovaný výkon zdroje v elektrokotlích:    60,0 kW 

Celkový instalovaný výkon zdroje pro topnou a teplou vodu  234,5 kW 

Potřeba tepla pro krytí tepelných ztrát pro výpočtovou venkovní teplotu -15 °C  

254,0 kW 

 

Teplotní spád topného systému:      50/43 °C 

Maximální přetlak v otopném systému:     250 kPa 

Typ otopné soustavy:   nucený oběh  

uzavřená 

soustava 

Typ expanzní nádoby:  uzavřená 

s membránou 

 

 

Obr.č.16: Technická místnost, kaskáda 

tepelných čerpadel [86] 

 
 

Obr.č.17: Technická místnost, bivalentní zdroj – 

elektrický kotel [86] 

6.1.2.3 Stávající řešení technologie kotelny 

Tepelná čerpadla jsou napojena na sběrné a rozdělovací potrubí dimenze 

DN 150, které je umístěno nad tepelnými čerpadly a vedeno do rozdělovače 
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a sběrače. Oběh vody v tomto okruhu zajišťují oběhová čerpadla GRUNDFOS 

UPE 32-80, jsou instalována ve výstupním potrubí z jednotlivých tepelných 

čerpadel. 

Kaskáda elektrického kotle (bivalentní zdroj) je zapojena také na 

rozdělovací a sběrné potrubí dimenze DN 150. Oběh vody zajišťují příslušná 

oběhová čerpadla Grundfos UPE 25-80, která jsou instalována u jednotlivých 

topných spirál ve výstupním potrubí. 

Do sběrného potrubí je také napojena větev pro nabíjení zásobníku teplé 

vody.  

Z rozdělovače a sběrače systému ústředního vytápění jsou vyvedeny čtyři 

topné větve: 

 větev pro vytápění učeben, 

 větev pro vytápění chodeb, 

 větev pro vytápění tělocvičny, 

 větev pro vytápění bytu školníka. 

   

 

Obr.č.18: Technická místnost, rozdělovač, 

sběrač – jednotlivé topné větve [86] 

  

Obr.č.19: Technická místnost, rozdělovač, 

sběrač – jednotlivé topné větve [86] 

Kromě topného okruhu bytu školníka, jsou jednotlivé větve vybaveny 

oběhovými čerpadly Grundfos UPS 32-120F (tělocvična), Grundfos UPS 32-55G 

(chodby) a UPS 32-80 (učebny). Větve pro vytápění bytu školníka a učeben jsou 

opatřeny přepouštěcími ventily. Větve pro vytápění tělocvičny a chodeb jsou 
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osazeny pouze zkraty s uzavírací armaturou. 

Zabezpečení topného systému je provedeno zabezpečovacím zařízením, 

které se skládá z: 

 expanzní nádoby, 

 pojistného ventilu. 

 

Expanzní nádoba Zilmer o objemu 300 l, je uzavřená s membránou do 

maximální teploty 115 °C. 

Pojistné ventily DUCO s pojistným přetlakem 250 kPa, jsou umístěny na 

výstupních potrubích z jednotlivých zdrojů tepla a v místě napojení systému 

doplňování. 

Doplňování systému ústředního vytápění je automatické, prostřednictvím 

solenoidového ventilu ze studené vody. V systému je nainstalována dávkovací 

nádobka pro dávkování chemikálií a katexový změkčovač vody, který udrţuje 

poţadovanou kvalitu napájecí a kotelní vody. Všechna dodaná voda do topného 

systému projde přes toto zařízení. Dávkování chemikálií do topného systému se 

provádí dávkovací nádobou o objemu 2,5 litrů zapojenou ochozem armatury. 

Veškerá potrubí sekundárního okruhu v technické místnosti jsou provedena 

z ocelového závitového bezešvého potrubí a jsou opatřeny tepelnou izolací 

z minerální vlny s AL kašírováním (viz příloha č. 5). 

 

 

Obr.č.20: Technická místnost, tlakové expanzní nádoby pro studený a teplý okruh [86] 
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6.1.2.4 Tepelné ztráty areálu školy v návaznosti na teplotní spád vody 

Původní tepelná ztráta všech tří budov školy byla při výpočtové venkovní 

teplotě θe -15 °C 459,22 kW při teplotním spádu topné vody 92,5/67,5 °C. Tato 

tepelná ztráta odpovídá i instalovanému výkonu otopných těles – článkových 

litinových. V důsledku realizovaných opatření k úspoře energie v letech 1996-2001 

(výměna nebo rekonstrukce oken s jedním zasklením, zateplení střešního pláště, 

kromě střechy tělocvičny, instalace termostatických ventilů a vyregulování celého 

otopného systému) došlo ke sníţení tepelných ztrát objektu na 345,665 kW.         

Za této situace byl otopný systém v objektu předimenzován a tedy vhodný pro 

provoz nízkoteplotního vytápění s teplotou výstupní topné vody 50 °C. 

V roce 2004 byla realizována 2. varianta rekonstrukce školy (viz kap. 6.1.1), 

zateplení objetu hlavní budovy tepelnou izolací tloušťky 80 mm. Na základě 

provedených úprav došlo ke sníţení tepelné ztráty celého areálu budov školy         

na 254,05 kW. Nový zdroj tepla (tepelná čerpadla a bivalentní zdroj tepla - 

elektrický kotel), je navrţen na pokrytí tepelné ztráty 234,5 kW (viz kap. 6.1.2.2) při 

teplotním spádu otopné vody 50/43 °C. Bod bivalence je vypočten na -9,7°C při 

výpočtové venkovní teplotě θe= -15°C a výše uvedeném teplotním spádu otopné 

vody systému. 

6.1.2.5 Příprava teplé vody 

 

Obr.č.21: Technická místnost, zásobník pro ohřev teplé vody ACV o objemu 1000 l [86] 
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 Ohřev teplé vody probíhá v zásobníkovém ohřívači vody, který je napojen 

větví ze sběrného a rozdělovacího potrubí, vedeného od zdroje tepla. Oběh topné 

vody v tomto okruhu je zajištěn oběhovým čerpadlem Grundfos UPS 32-60F.         

Do zásobníkového ohřívače vody ACV typ Jumbo o objemu 1000 l je zaústěno 

cirkulační potrubí s cirkulačním čerpadlem Grundfos UPS 32-80B. Na vstupu 

studené vody do ohřívače je umístěno zabezpečovací zařízení ohřívače proti 

přetlaku – pojistný ventil s pojistným přetlakem 800 kPa, DN 2O a dále expanzní 

nádoba Zilmet o objemu 25 litrů. Je zde umístěna i magnetická úprava vody. 

Potrubní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou v technické místnosti 

vedeny z plastových trubek PPR. Rozvody teplé a cirkulační vody jsou izolovány 

potrubními pouzdry z minerální vlny s Al kašírováním. Potrubí studené vody je 

izolováno proti orosování. 

 Ekvitermní regulace celého topného systému umoţňuje, v danou hodinu     

(v 9 hodin) pět dní v týdnu, dohřátí celého zásobníku teplé vody. Jsou v provozu 

všechna tepelná čerpadla a dohřívají celý objem zásobníku na 50 °C. V tomto 

období má přednost ohřev teplé vody před vytápěním objektu. 

 Útlum vytápění v objektu je minimální a to jen o 2-3 °C. Důvodem je přímé 

napojení topného okruhu pro byt školníka na systém vytápění školy. V období 

zimních prázdnin je útlum prováděn ručně, obsluhou. 

Kotelna tepelných čerpadel v návaznosti na celý otopný systém funguje 

spolehlivě a je navrţena a provozována tak, ţe zajišťuje tepelnou pohodu              

a stabilitu ve všech budovách areálu školy. 

 Podle konzultací s techniky z IVT (dodavatelé tepelných čerpadel), není 

moţné zjistit dobu a délku provozu bivalentního zdroje měřidly (společný 

elektroměr pro celou technickou místnost), ani motohodiny jednotlivých tepelných 

čerpadel (vyresetovaný záznam).  

  Pro zjištění pravděpodobnostního procentuálního zapojení bivalentního 

zdroje do otopného systému areálu školy byla zvolena pravděpodobnostní metoda 

POPV (Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet) v programovém 

systému ProbCalc [30]. Pro vytvoření jednotlivých histogramů je pouţit program 

HistAn [30].   
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 6.2 Stanovení podílu zapojení bivalentního zdroje do vytápění 

areálu školy za použití metody POPV a dat průměrných 

venkovních teplot za období 2005-2009 

6.2.1 Definice vstupních hodnot 

6.2.1.1 Způsob návrhu tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla typu země-voda se většinou z ekonomických i provozních 

důvodů nenavrhují na 100% pokrytí ztrát objektu. Výrobci tepelných čerpadel 

doporučují krytí tepelných ztrát objektu podílem 55-70%, zbytek je pokryt 

bivalentním zdrojem. 

Tento způsob návrhu je zaloţen na faktu, ţe výpočet tepelného výkonu objektu je 

prováděn pro návrhovou teplotu venkovního vzduchu v zimním období [58], 

v tomto případě  θe  -15 °C (Havířov).        

Počet dnů, kdy klesá venkovní teplota pod -15 °C je mezi 8 – 10 dny v topném 

období (viz kap. 5.3.1).  

6.2.1.2 Tepelná ztráta objektu 

Tepelné ztráty objektu jsou vstupní hodnotou pro návrh zdroje tepla                

v objektech. Postup výpočtu stanoví norma ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy 

v budovách – Výpočet tepelného výkonu [58]. Pro výpočet potřebných vstupních 

dat je vybrána tzv. zjednodušená výpočtová metoda dle [58] a článku č. 9. 

a) Celková návrhová tepelná ztráta  

 

Φi = (ΦT,i  + ΦV,i) . fΔθ,i  (12) 

   

kde je: 

 Φi celková návrhová tepelná ztráta     [W] 

ΦT,i   návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytáp. prostoru [W] 

ΦV,i  návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

fΔθ,i teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné    

  tepelné ztráty místností vytápěných na vyšší teplotu  

neţ sousední [58] příloha D.7.3     [-] 
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b) Návrhová tepelná ztráta prostupem 

 

ΦT,i = Σkfk . Ak . Uk . (θint,i - θe) (13) 

kde je: 

fk  teplotní korekční činitel pro stavební část (k),  

při uvaţování rozdílu teploty uvaţovaného případu 

a výpočtové venkovní teploty    [-] 

 [58] příloha D.7.2 

Ak plocha stavební části (k)     [m2] 

Uk součinitel prostupu tepla stavební části (k)   [W/(m2.K)] 

θint,i výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru  [°C] 

θe výpočtová venkovní teplota    [°C] 

 

c) Návrhová tepelná ztráta větráním 

 

ΦV,i = 0,34 . Vmin,i . (θint,i - θe)  (14) 

kde je: 

Vmin,i hygienicky nejmenší poţadované mnoţství vzduchu pro vytápěný 

prostor        [m3/h] 

 

Vmin,i = nmin . Vi    (15) 

kde je: 

 nmin nejmenší intenzita výměny venkovního vzduchu 

za hodinu       [h-1] 

  [58] příloha D.5.1 

Vi objem vytápěného prostoru    [m3] 

6.2.1.2 Zkoušení tepelných čerpadel a jejich hodnocení  

Pro zkoušení tepelných čerpadel platí ČSN EN 14511-1 aţ 4 Klimatizátory 

vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky 

poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru (2008) [49], [50], [51], 

[52]. Zkoušky probíhají v akreditovaných zkušebnách, které vydávají o zkouškách 

protokoly na jejichţ základě výrobce udává maximální výkon tepelného čerpadla. 
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Mezi nejznámější oficiální zkušebny tepelných čerpadel náleţí švýcarská 

zkušebna ve městě BUCHS, která zkouší tepelná čerpadla i nad rámec normy EN 

14511-1 aţ 4 [49], [50], [51], [52] a hodnotí i tepelná čerpadla firmy IVT.  

Norma ČSN EN 14511-2 [50] definuje příslušnou toleranci při deklaraci 

výkonových parametrů: 

 měrný topný faktor ≥ 0,85 deklarovaného topného faktoru, 

 měrný tepelný výkon ≥ 0,88 deklarovaného tepelného výkonu. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe výrobce můţe deklarovat mnohem vyšší 

tepelné výkony a splní normou stanovené tolerance. Tolerance stanovená normou 

můţe být zneuţita při konkurenčním boji mezi výrobci nebo dodavateli tepelných 

čerpadel. 

 Zkušebny uvádí, ţe renomovaní výrobci tepelných čerpadel uvádí výkon 

vţdy menší neţ je naměřený, to znamená, ţe v provozu můţe být výkon 

tepelného čerpadla o 10% vyšší neţ je deklarovaný. 

6.2.2 Vstupní hodnoty pro pravděpodobnostní výpočet provozu 

bivalentního zdroje tepla 

 Při tomto výpočtu byly dosazovány následující hlavní parametry (proměnné    

a konstanty): 

θe průměrné venkovní teploty ........ proměnná dosazovaná z dat histogramu, 

P výkon tepelných čerpadel .......... proměnná dosazovaná z dat histogramu, 

θint,i vnitřní průměrné teploty ......... konstanta pro objekt tělocvičny 17 °C, pro 

objekt hlavní budovy školy 18 °C, 

Uk součinitel prostupu tepla  .......... konstanta pro jednotlivou konstrukci (hodnoty 

viz. tab. č. 6.4. a č. 6.5.), 

Ak plocha konstrukce  ................... konstanta pro jednotlivou konstrukci (hodnoty 

viz. tab. č. 6.4. a č. 6.5.), 

fk teplotní korekční činitel  ............. konstanta pro jednotlivou konstrukci (hodnoty 

viz. tab. č. 6.4. a č. 6.5.), 

Vi objem vytápěného prostoru  ...... konstanta pro objekt tělocvičny 7080,99 m3,       

pro objekt hlavní budovy školy 8179,18 m3. 
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6.2.2.1 Průměrné venkovní teploty 

Hodnoty průměrných venkovních teplot byly naměřeny a vypočteny Českým 

hydrometeorologickým ústavem, pobočka Ostrava. Místo měření „Lučina“ [82], 

nejbliţší měřící místo Havířova. Naměřená data jsou za období 2005-2009. 

Pro určení dat  průměrných venkovních teplot do programu ProbCalc byl 

pouţit histogram zpracovaný v programu HistAn. Hodnoty průměrných venkovních 

teplot musely být upraveny tak, ţe při výpočtu byly zadávány hodnoty průměrných 

venkovních teplot niţší neţ 17 °C (hodnota pro objekt tělocvičny) a 18 °C  

(hodnota pro hlavní budovu školy). Toto opatření bylo provedeno pro zamezení 

zkreslování hlavního výpočtu výsledku pouţití bivalentního zdroje. V programu 

ProbCalc nelze ošetřit jinak [30]. 

6.2.2.2 Vnitřní průměrné teploty 

Dosazené konstanty pro jednotlivé objekty byly stanoveny podle průměru 

vnitřních výpočtových teplot místností v daném objektu (viz kap. 6.2.2). 

Graf 6.1: Histogram průměrných venkovních teplot pro objekt tělocvičny (neparametrické diskrétní 

rozdělení, počet tříd 800, min. průměrná venkovní teplota -21,98°C, max. průměrná venkovní 

teplota 16,88°C) 
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Graf 6.2: Histogram průměrných venkovních teplot pro objekt hlavní budovy (neparametrické 

diskrétní rozdělení, počet tříd 800, min. průměrná venkovní teplota -21,98°C, max. průměrná 

venkovní teplota 17,88°C) 

  

Byly vytvořeny dva histogramy průměrných venkovních teplot z období 

2005-2009 jednak pro objekt tělocvičny při konstantní průměrné vnitřní výpočtové 

teplotě θint,i = 17 °C jednak pro objekt hlavní budovy při konstantní průměrné 

vnitřní výpočtové teplotě θint,i = 18 °C. 

6.2.2.3 Výkony tepelných čerpadel 

Hodnota nejpravděpodobnějšího výkonu tepelných čerpadel byla stanovena 

podle histogramu zpracovaného v programu HistAn. Vstupní hodnoty pro 

histogram byly zvoleny dle normy ČSN EN 14511-2 [50] (min. hodnota 88%)          

a výsledků akreditovaných zkušeben (max. hodnota 110%) [23], [25] (viz kap. 

6.2.1.3). 
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Graf 6.3: Histogram výkonu tepelných čerpadel (Gumbellovo rozdělení I. typu, počet intervalů 100, 

min. výkon 0,88 , max. výkon 1,1; nejpravděpodobnější výkon 0,913) 

 

 

 Histogram byl vytvořen zparametrizováním hodnot deklarovaných normou 

ČSN EN 14511-2 [50] a zkušeben. Definuje příslušnou toleranci při deklaraci 

výkonových parametrů tepelných čerpadel (viz kap. 6.2.1.3). 

6.2.2.4 Součinitel prostupu tepla Uk [W/(m2.K)] 

Součinitele prostupu tepla byly vypočteny pro jednotlivé konstrukce objektů 

podle normy ČSN 730540 [44], [45], [46], [47] (viz kap. 6.1.1, tab. 6.4 a 6.5). 

6.2.2.5 Plocha konstrukce Ak [m
2] 

Plochy jednotlivých konstrukcí byly stanoveny výpočtem dle normy ČSN EN 

12 831 [58] (viz  tab. 6.4 a 6.5 ). 

6.2.2.6 Teplotní korekční činitel fk [-] 

Teplotní korekční činitele pro jednotlivé konstrukce objektů byly stanoveny 

dle normy ČSN EN 12 831 [58], příloha D.7.2 (viz tab. 6.4 a 6.5). 
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Tab. 6.4: Proměnné pro konstrukce hlavní budovy 

název konstrukce Uk [W/(m
2
K)] Ak [m

2
] fk [ - ]

1. vnější stěna 600 iz. 0,34 601,81 1,00

2. vnější stěna 450 iz. 0,36 412,19 1,00

3. vnější stěna ţb 600 iz. 0,38 319,17 1,00

4. vnější stěna styk se zeminou 1,75 101,76 0,42

5. podlaha 1,10 636,40 0,42

6. střecha 0,33 827,40 1,00

7. okna dřevěná 2,40 513,00 1,00

8. okna rekonstruovaná 2,00 32,40 1,00

9. dveře vnější dřevěné 2,30 3,78 1,00

10. vstup 2,00 36,96 1,00

11. dveře vnější plastové 1,90 2,94 1,00

12. stěna sousední 0,75 69,75 0,30
 

Tab. 6.5:  Proměnné pro konstrukce tělocvičny a krčku 

název konstrukce Uk [W/(m
2
K)] Ak [m

2
] fk [ - ]

1. vnější stěna 1,29 604,75 1,40

2. vnější stěna styk se zeminou 1,40 98,49 1,40

3. střecha tělocvična 0,44 542,00 1,40

4. střecha učebny 0,33 218,86 1,00

5. podlaha 1,10 763,07 0,42

6. okna dřevěná 2,40 133,59 1,00

7. okna rekonstruovaná 2,00 8,10 1,00

8. vrata 5,65 8,16 1,00

9. polykarbonát (okno) 1,90 187,00 1,00
 

 Tabulky 6.4 a 6.5 jsou vytvořeny dle kapitol 6.2.2.4 – 6.2.2.6. Jsou zde 

uvedeny hodnoty proměnných pro objekt hlavní budovy, tělocvičny a krčku, které 

jsou dosazeny do rovnice vyjadřující celkové tepelné ztráty jednotlivých objektů. 
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6.2.2.7 Objem vytápěného prostoru 

Objem vytápěného prostoru byl stanoven výpočtem skutečných rozměrů 

jednotlivých objektů a poţadovanou minimální hygienickou výměnu vzduchu 

v místnostech dle normy ČSN EN 12 831, příloha D.5.1 [58] (viz příloha č. 1). 

6.2.3 Pravděpodobnostní výpočet zapojení bivalentního zdroje do 

otopného systému areálu školy 

Pro stanovení četností spínání bivalentního zdroje byla pouţita metoda  

Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu s vyuţitím programu 

ProbCalc. Do výpočtu byly dosazeny jednotlivé dříve uvedené histogramy a grupa 

vstupních veličin.  

Graf 6.4: Histogram grupy - „mezivýpočet“ pro zrychlení výpočtů ve vlastním programu ProbCalc 

 

 

Histogram vytvořený pro zrychlení výpočtu v programu ProbCalc. Vyjádření 

tepelných ztrát pravděpodobnostním výpočtem pomocí grupování. 

Fi = Φi = (ΦT,i  + ΦV,i) . fΔθ,i   (viz kap. 6.1.2.2)  (16)  
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Graf 6.5: Histogram zobrazení funkce spolehlivosti (při zadané hodnotě 0 pro f(z) je zřejmý 

výsledný kvantil 7,52712E-2 - výsledek úlohy 

 

Graf 6.6: Histogram detailu výsledného kvantilu – výsledku úlohy. Výsledná hodnota je 

7,52712E-02 
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Funkce spolehlivosti FS=P-Fi (17) je dána rozdílem maximálního výkonu 

tepelných čerpadel (P) a tepelných ztrát objektů (Fi). Záporný výsledek označuje 

zapojení bivalentního zdroje.  

P= 5 x 34,9 x histogram výkonu TČ 

Fi je grupa tepelných ztrát objektů 

Graf 6.5 znázorňuje funkci spolehlivost FS=P-Fi. Je zřejmý výsledek výpočtu, který 

uvádí v kolika procentech během roku je do vytápění objektů zapojován bivalentní 

zdroj. V tomto případě jde o 7,5271%. 

Graf 6.7: Funkce spolehlivosti FS=P-Fi - detail zobrazení 3D 
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V grafu 6.7 je zobrazena ve 3D vypočtená výsledná hodnota 7,5271%, 

která vypovídá, v kolika procentech se předpokládá zapojení bivalentního zdroje             

do topného systému během topného období v posuzovaných objektech. 

Z výsledku lze konstatovat, ţe instalovaný výkon tepelných čerpadel je 

zvolen optimálně (68,7% pokrytí tepelných ztrát). Bivalentní zdroj tepla se 
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pravděpodobně zapojí do systému vytápění 7,5 % během roku.  

Hodnota bodu bivalence, která byla vypočtena na -9,7 °C při teplotě topné vody 

50 °C a výpočtové venkovní teplotě θe= -15 °C je vhodně stanovena.  

6.3 Hodnocení energetické náročnosti budov areálu školy 

6.3.1 Hodnotící metoda energetické náročnosti budov   

Energetické hodnocení budov je předepsáno ve směrnici 2002/91/ES [67]           

o energetické náročnosti budov, která stanovuje poţadavky ke komplexnímu 

přístupu a stanovení energetické náročnosti budov (ENB).  

ENB vyjadřuje transparentním způsobem celkové mnoţství spotřebované 

(dodané) energie budovou, tzn. celkové roční dodané energie do budovy podle 

bilančního hodnocení ENB. Celková roční dodaná energie je součtem jednotlivých 

výpočtem stanovených dílčích potřeb dodané energie na vytápění, větrání, 

chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení v předepsaném mnoţství       

a kvalitě, dále zahrnuje účinnosti technických zařízení pouţitých v energetických 

systémech budovy, ztráty vzniklé v těchto systémech, část tepelných ztrát, které je 

moţno vyuţít ke sníţení spotřeby energie, pomocnou energii a pracuje 

s vyuţitelnými tepelnými zisky. 

Do českého právního řádu jsou tyto poţadavky zapracovány 

prostřednictvím závazných legislativních předpisů a přejímaných technických 

norem.  

Jde o zákon č. 406/2006 Sb. [68], který obsahuje úplné znění zákona              

č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, jak vyplývá ze změn provedených 

zákonem č. 177/2006 Sb. [69] a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. [73] a normy 

ČSN EN ISO 13790 [61]. 

Výpočetní metodika dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. § 5  [73] představuje tzv. 

bilanční hodnocení budovy, to znamená výpočet energií po jednotlivých časových 

úsecích ročního provozu (měsíčního, denního, hodinového). Pro porovnání 

spotřeby energie budovy s energetickou náročností budov stejného typu se 

stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy, vyjádřena poměrem celkové 

roční dodané energie na jednotku celkové podlahové plochy budovy v kWh/m2. 
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 Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví podle druhu 

budovy a vypočtené měrné spotřeby energie dle přílohy č.1 [73]. Budova by 

celkově měla dosáhnou minimálně na třídu A-C. Třídy D-G jsou z pohledu splnění 

poţadavku vyhlášky nevyhovující (viz tab. 6.6) [73]. 

Tab. 6.6: Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 

č. 148/2007 Sb., hodnoty jsou uvedeny v kWh/m
2 
[73] 

Druh budovy A B C D E F G 

Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286 

Bytový dům < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245 

Hotel a restaurace < 102 102 -200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590 

Administrativní budova < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 

Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625 

Budova pro vzdělávání < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 > 265 

Sportovní zařízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 > 297 

Budova pro velkoobchod a maloobchod < 67 67 - 121 122 - 183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362 

 

Ve výpočtu musí být brán zřetel na: 

 klimatické podmínky v lokalitě budovy, 

 poţadavky na parametry vnitřního prostředí budovy, 

 tepelně technické vlastnosti budovy, 

 světelně technické vlastnosti budovy, 

 rozdělení budov do jednotlivých zón, 

 ztráty energie v jednotlivých energetických systémech, 

 spotřebu pomocné energie, 

 vnitřní tepelné zisky, 

 tepelné zisky z vnějšího prostředí, 

 hodnocení vnějších a vnitřních podmínek budovy během různých 

hodnocených období. 

 

Základní vztahy pro výpočet a hodnocení ENB: 

 

EP = Qfuel = EPH + EPC + EPF + EPW + EPL – EPPV - EPCH        (18) 
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kde je: 

 EP = Qfuel celková roční dodaná energie     [GJ/rok] 

 EPH  roční dodaná energie na vytápění   [GJ] 

 EPC  roční dodaná energie na chlazení   [GJ] 

EPF roční dodaná energie na mechanické větrání  

a úpravu relativní vlhkosti vnitřního vzduchu  [GJ] 

EPW roční dodaná energie na přípravu teplé vody  [GJ] 

EPL roční dodaná energie na osvětlení   [GJ] 

EPPV roční produkce elektřiny fotovoltaickými články  [GJ] 

EPCH roční produkce elektřiny kogeneračními jednotkami [GJ] 

Podrobné vztahy k výpočtu ENB jsou uvedeny v [73]. 

 

Měrná spotřeba energie budovy (hodnotící ukazatel): 




















f

fuel

f

A

A

Q

A

EP
EP 8,2778,277          (19) 

kde je: 

EPA  měrná spotřeba energie    [kWh/(m2.rok)] 

EP = Qfuel celková roční dodaná energie    [GJ/rok] 

Af  celková podlahová ploch budovy   [m2] 

  

Dle § 4 [73] jsou hodnoceny porovnávací ukazatele, které jsou splněny 

tehdy, kdyţ budova a její stavební konstrukce jsou navrţeny a provedeny dle § 4, 

odst.1  [73]. Tyto porovnávací ukazatele se ověřují a hodnotí výpočtem nebo 

měřením [73]. 

Na základě výše uvedených vztahů je patrno, ţe jde sloţitý výpočet a proto 

je proveden v příslušném výpočtovém programu – Energie 2009 (viz příloha č. 4). 

6.3.2 Analýza spotřeby energie budov areálu školy 

6.3.2.1 Vstupní parametry pro výpočet energetické náročnosti budov areálu 

školy 

Protokol podrobně zpracovaných vstupních hodnot a výpočet je uveden 

v příloze č. 4. 
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 Klimatická oblast objektu [46]: 

klimatická oblast    II 

venkovní výpočtová teplota  θe  -15°C 

 Zóny areálu 

Hodnocené objekty byly rozděleny do dvou zón. Objekt tělocvičny a krčku 

(původní stav) zóna č.1 a rekonstruovaný objekt hlavní budovy zóna č. 2 (viz tab. 

6.7). 

Tab. 6.7: Zóny areálu 

Zóna Objekt
Standartizovaný 

profil
Plocha [m

2
] Objem [m

3
]

1. Tělocvična + krček vzdělávací budovy 1524,8 7081,0

2. Hlavní budova vzdělávací budovy 3118,6 9616,1
 

 Stavební konstrukce objektů 

 Jednotlivé stavební konstrukce objektů a vypočtené součinitele prostupu 

tepla k jednotlivým konstrukcím jsou definovány v příloze č. 3 a  tab. 6.2 a 6.3 . 

 Zdroj tepla 

V následující tabulce jsou uvedeny podrobnosti o zdroji tepla pro 

hodnocené objekty. Obě zóny jsou vytápěny dvěmi zdroji tepla, tepelnými čerpadly                      

a bivalentním zdrojem - elektrickým kotel (viz kap. 6.1.2.2). 

Tab. 6.8: Zdroj tepla 

Zdroj 1 Zdroj 2

tepelné čerpadlo země/voda elektrický kotel

Jmenovitý výkon [kW] 174,5 60,0

Regulace zdroje automatická automatická

Celkový příkon pomocné 

energie [W]
1750,0 1675,0

Typ oběhového čerpadla
s proměnnými otáčkami, 

tříotáčkové
tříotáčkové

Vytápění zón 100% 100%
 



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 79 - 

 Příprava teplé vody 

Ohřev teplé vody probíhá pro jednotlivé zóny odděleně. Pro zónu 1 je teplá 

voda připravována v zásobníku teplé vody, primární zdroj energie pro její ohřev je 

topná voda ze systému tepelných čerpadel a elektrického kotle. Teplá voda v zóně 

2 je připravována lokálními elektrickými spotřebiči (viz tab. 6.9 a 6.10). 

Tab. 6.9: Příprava teplé vody zóna 1 

účinnost zdroje přípravy teplé vody [%] 95

měrná potřeba tepla na přípravu teplé 

vody [kW/m
3
.rok]

5

pokrytí přípravy TV [%] zdroj 1 80

pokrytí přípravy TV [%] zdroj 2 20

typ oběhového čerpadla tříotáčkové

el. příkon čerpadla TV [W] 402

Zóna 1

Zdroj 1 

Zdroj 2

 

Tab. 6.10: Příprava teplé vody zóna 2 

zásobník ohřívač TV 

elektrický 150 l (1ks)
průtokový ohřívač (6ks)

Účinnost zdroje [%] 95 98

Pokrytí přípravy TV [%] 70 30

El. příkon [kW] 2 12

Zóna 2

 

 Osvětlovací soustava 

Osvětlovací soustava sestává ze dvou typů svítidel. Zářivkové svítidla jsou 

instalovány ve třídách, kabinetech, chodbách a tělocvičně. Na toaletách 
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a v šatnách jsou svítidla ţárovkové (viz tab. 6.11). 

Tab. 6.11: Osvětlovací soustava 

Zóna
Typ osvětlovací 

soustavy
Příkon osvětlení [W]

1. zářivky, ţárovky 7624,0

2. zářivky, ţárovky 15593,0
 

6.3.2.2 Výsledky bilančního výpočtu a hodnocení energetické náročnosti 

budov areálu školy 

Výstupy výpočtu ENB jsou podrobně uvedeny v protokolu výpočtu (viz  

příloha č. 4). 

 Roční potřeba tepla na vytápění 

V tabulce 6.12  je uveden výsledek výpočtu roční potřeby tepla na vytápění.  

Tab. 6.12: Roční potřeba tepla na vytápění 

[GJ] [MWh]

Vytápění [GJ] 1126,108 1778,415 2904,522 806,812

Celkem
Zóna 1 Zóna 2Roční potřeba tepla

 

 

Měrná potřeba tepla na vytápění za rok:  174 kWh/(m2.rok) 

 

Výpočet porovnávacího ukazatele, průměrného součinitele prostupu tepla je 

proveden dle § 4, odst.1 [73] (viz. příloha č. 4). 

 Poţadavek na průměrný součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 

č.148/2007 Sb. [73]: 

Uem,N  >  Uem 

Maximální průměrný součinitel prostupu tepla  Uem,N = 0,74 W/(m2.K) 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budov areálu Uem = 0,95 W/(m2.K) 

Poţadavek není splněn, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budov 

areálu školy nevyhovuje současné platné legislativě [73]. Tento závěr vyplývá 
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z tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí objektů, které v několika 

případech nesplňují poţadované normové hodnoty [45] (příloha č.3 a tab. 6.2          

a 6.3 ). 

 Celková roční dodaná energie do jednotlivých zón 

Tabulka 6.13 udává vypočtené hodnoty roční dodané energie                    

do jednotlivých zón a do celého areálu budov školy (viz příloha č. 4). 

Tab. 6.13: Celková roční energie dodaná do areálu budov školy 

Zóna 1 Zóna 2

Vytápění [GJ] 388,543 613,611

Příprava teplé vody [GJ] 12,096 57,528

Osvětlení [GJ] 135,828 253,212

Pomocná energie [GJ] 24,232 25,795

Celkem [GJ] 560,699 950,146
 

 Energetická náročnost areálu školy 

Tabulka 6.14 udává vypočtenou celkovou roční dodanou energii při 

bilančním hodnocení jako součet jednotlivých vypočtených dílčích potřeb dodané 

energie pro všechny časové intervaly v roce a pro všechny vytápěné zóny. 

Výpočet se provádí v rozlišení podle energonositelů [73] (viz příloha č. 4). 

Tab. 6.14: Celková roční dodaná energie Q,fuel = EP 

[GJ] [MWh]

Vytápění 1052,185 292,274

Příprava teplé vody 69,617 19,337

Osvětlení 389,043 108,068

Celkem 1510,845 419,679

Energetická náročnost

 

Zatřídění budovy do příslušné třídy energetické náročnosti budov – ENB, se 

provádí dle měrné hodnoty energie vztaţené na měrnou jednotku uţitné plochy 
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objektu, dle č.148/2007 Sb. [73]. Jde o měrnou spotřebu dodané energie do 

objektu, která zahrnuje jak celkovou potřebu energie, tak účinnost s jakou je tato 

spotřeba kryta (viz kap. 6.3.1, tab. 6.6).  

 Poţadavek:  

EPA   <   EPA,reg  

 Max. měrná spotřeba energie EPA,reg = 130 kWh/(m2.rok) 

 Měrná spotřeba energie budovy EPA  = 90 kWh/(m2.rok)   dle (19) 

 

Poţadavek EPA   <   EPA,reg je splněn a budova je hodnocena jako vyhovující. 

Třída energetické náročnosti budovy: C  

     Slovně: Vyhovující 

 

 Na základě energetického hodnocení budov areálu školy, bylo zjištěno, ţe 

hodnocené budovy splňují poţadavek na ENB [73] a jsou zařazeny do kategorie C 

– slovy vyhovující (viz tab. 6.6). 

6.3.2.3 Výsledky skutečně spotřebované energie areálu budov školy 

na vytápění a ohřev teplé vody  

Pro porovnání vypočtené hodnoty spotřeby energie se skutečně 

spotřebovanou energií, byl prováděn odečet z měřidla v období od instalace 

tepelných čerpadel říjen 2004 do května 2010. Hodnoty jednotlivých denních 

spotřeb byly odečítány denně na elektroměru, který zaznamenává dvojí tarifní 

spotřebu – nízký a vysoký tarif. Elektroměr odečítá spotřebu energie pro celou 

technologii tepelných čerpadel, to znamená spotřebu energie pro ohřev topné 

vody, přípravu teplé vody a pomocnou energii (viz tab. 6.15 a 6.16). 
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Tab. 6.15: Skutečně spotřebovaná energie pro vytápění a ohřev teplé vody za jednotlivé měsíce      

od zahájení zkušebního provozu tepelných čerpadel (10/2004-2007) 

[kWh] [GJ] [kWh] [GJ] [kWh] [GJ]

září 0,0 0,0 2224,0 8,0 2080,0 7,5

říjen 13480,0 48,5 8448,0 30,4 6204,0 22,3

listopad 24472,0 88,1 23364,0 84,1 16704,0 60,1

prosinec 27500,0 99,0 30056,0 108,2 16632,0 59,9

leden 35536,0 127,9 49172,0 177,0 27604,0 99,4

únor 40092,0 144,3 34520,0 124,3 24436,0 88,0

březen 35832,0 129,0 33436,0 120,4 20936,0 75,4

duben 11496,0 41,4 11688,0 42,1 9128,0 32,9

květen 4660,0 16,8 5000,0 18,0 2564,0 9,2

červen 5063,0 18,2 5840,0 21,0 2312,0 8,3

červenec 1902,0 6,8 3266,0 11,8 1316,0 4,7

srpen 1783,0 6,4 1970,0 7,1 1980,0 7,1

Pozn.: Odečet prováděn denně na elektroměru

Měsíc
2004/2005 2005/2006 2006/2007

 

Tab. 6.16: Skutečně spotřebovaná energie pro vytápění a ohřev teplé vody za jednotlivé měsíce 

v období 2007-2010 

[kWh] [GJ] [kWh] [GJ] [kWh] [GJ]

září 4284,0 15,4 4796,0 17,3 2654,0 9,6

říjen 10636,0 38,3 8728,0 31,4 10170,0 36,6

listopad 20664,0 74,4 13076,0 47,1 17584,0 63,3

prosinec 23612,0 85,0 19548,0 70,4 26405,0 95,1

leden 32488,0 117,0 36728,0 132,2 38407,0 138,3

únor 21648,0 77,9 28796,0 103,7 35014,0 126,1

březen 20336,0 73,2 28848,0 103,9 22928,0 82,5

duben 10816,0 38,9 4528,0 16,3 12149,0 43,7

květen 2508,0 9,0 2487,0 9,0 6539,0 23,5

červen 2860,0 10,3 3173,0 11,4

červenec 1800,0 6,5 2806,0 10,1

srpen 1472,0 5,3 2012,0 7,2

Pozn.: Odečet prováděn denně na elektroměru

Měsíc
2007/2008 2008/2009 2009/2010
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V tabulkách 6.15 a 6.16 jsou uvedeny měsíční skutečné spotřeby energie 

odečtené denně na elektroměru (sečteny hodnoty vysokého a nízkého tarifu) 

v období od října 2004 do května 2010. Z uvedených dat jsou patrné rozdíly mezi 

spotřebami energie v jednotlivých topných obdobích v závislosti na venkovní 

teplotě.  

V období letních prázdnin je odečtený odběr pro přípravu teplé vody pro 

úklid školy. 

Tab. 6.17: Skutečně spotřebovaná energie pro vytápění a ohřev teplé vody za rok v období 2004 

až 2007     

[kWh] [GJ] [kWh] [GJ] [kWh] [GJ]

Skutečná roční spotřeba 

energie
201816,0 726,5 208984,0 752,3 131896,0 474,8

2004/2005 2005/2006 2006/2007

 

Tab. 6.18: Skutečně spotřebovaná energie pro vytápění a ohřev teplé vody za rok v období 2007 

až 2010 

[kWh] [GJ] [kWh] [GJ] [kWh] [GJ]

Skutečná roční spotřeba 

energie
153124,0 551,2 155526,0 559,9 171850,0 618,7

Pozn.: Topná sezóna 2009/2010 měřeno do 05/2010

2007/2008 2008/2009 2009/2010

 

Tabulky č. 6.17 a 6.18 obsahují naměřené a vypočítané hodnoty roční 

spotřeby energie pro vytápění, ohřev teplé vody a provoz technologie tepelných 

čerpadel.  

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe skutečná roční spotřeba energie se od 

energie vypočítané podstatně liší (viz tab. 6.14). Vypočítaná hodnota celkové 

dodané energie do budovy se rovná Q,fuel = EP = 1510,845 GJ. Tato hodnota je 

několikanásobně vyšší neţ skutečně naměřené hodnoty spotřeby energie (viz tab. 

6.17 a 6.18) v jednotlivých topných obdobích od roku 2004 do 2010. Tento fakt je 

ovlivněn několika faktory: 

 Způsobem získání dat.  

 Nestandardizovaným pouţíváním budovy, především v poţadavcích na 
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minimální hygienickou výměnu vzduchu v učebnách a tělocvičně, která 

ve výpočtovém programu je důsledně dodrţována. V praxi se minimální 

hygienická výměna vzduchu opomíjí.  

 Venkovní teploty v dané oblasti v topném období. Výpočtový program 

počítá se statistickými hodnotami venkovní teploty, při odečtu energie 

z měřidla v určitý den, se však v dané oblasti uplatňuje teplota skutečná. 

6.3.2.2 Analýza výpočtu energetické náročnosti budov a dat skutečně 

spotřebované energie 

Dle výše uvedených výstupních dat je zřejmé, ţe výstupní hodnoty roční 

spotřeby energie pro areál budov školy se podstatně liší od skutečně naměřené 

roční spotřeby energie (viz kap. 6.3.2.2 a 6.3.2.3). 

Rozdíl je zapříčiněn způsobem hodnocením. Metoda výpočtu ENB je 

zaloţena na bilančním hodnocením budov, to znamená budova je hodnocena 

z návrhových veličin po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc). 

Tato metoda nemůţe analyzovat skutečnou spotřebu energie, ale určuje spotřeby 

jednotlivých energií za předpokladu standardizovaného uţívání budovy. 

Spotřeba energie naměřené – odečtené z jednotlivých měřidel, je číslo skutečné 

spotřeby energie a jde o hodnocení operativní. 

Lze konstatovat, ţe tyto hodnoty jsou významem stejné, ale s rozdílnými 

danými podmínkami a vstupními údaji. 

Z analýzy skutečné spotřeby tepla lze konstatovat, ţe budova není 

vyuţívaná standardizovaným způsobem především nedodrţováním minimální 

hygienické výměny vzduchu v učebnách a tělocvičně. Další rozdíly mezi výpočty 

a skutečností patří venkovní teplota vzduchu v dané oblasti. Výpočtový program 

počítá s průměrnou teplotou v dané oblasti, skutečné spotřeba energie je závislá 

na skutečné venkovní teplotě v oblasti, kde se nachází analyzovaný objekt. 

Budovy areálu školy byly zařazeny na základě energetického hodnocení 

budov do kategorie C – vyhovující (viz kap. 6.3.2.2) i kdyţ nesplňují tepelně 

technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí (viz kap. 6.3.2.2). 

Tento uspokojivý výsledek je docílen volbou zdroje tepla, tepelnými 

čerpadly, protoţe dle metodiky výpočtu ENB (viz kap. 6.3.1) je porovnávací 

ukazatel COP tepelného čerpadla, určený podle zdroje a teploty primárního média 
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a dále teploty topné vody dodávané z tepelného čerpadla do topného systému 

[73]. 

Doporučením dalším opatřením k úspoře energie je splnění tepelně 

technických vlastností konstrukcí objektů krčku, tělocvičny a střech všech tří 

objektů. Po revitalizaci by došlo přibliţně k 20 % úspoře energie. 
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6.4 Ekonomické vyhodnocení 

V rámci této práce bylo provedeno ekonomické vyhodnocení provozu 

tepelných čerpadel a návratnosti finančních prostředků vynaloţených na zateplení 

objektu hlavní budovy a technologie tepelných čerpadel v závislosti na době 

provozování tepelných čerpadel. 

Náklady byly vypočteny ze skutečně spotřebované energie (viz kap. 

6.3.2.3). Provoz a náklady byly sledovány po jednotlivých dnech v období od října 

roku 2000 do května roku 2010. V období od roku 2000 do září roku 2004 byl areál 

budov školy zásobován energií z centrálního zdroje tepla (dodavatel Havířovská 

teplárenská a.s.). V tomto období byl areál budov školy v původním nezatepleném 

stavu (viz kap. 4.1.1). Od září roku 2004 objekt hlavní budovy školy byl zateplen    

a do zkušebního provozu byla spuštěna tepelná čerpadla.  

V grafu 6.8 jsou znázorněny náklady za dodanou energii v jednotlivým 

měsících v období od října 2004 aţ do květena 2010. Data spotřebované energie 

byla odečítána denně a následně byla vypočtena dle příslušných tarifů 

v tehdejších cenových úrovních. Spotřebovaná energie byla dodána pro provoz 

tepelných čerpadel, bivalentního zdroje a pomocné energie.  

Graf 6.8: Měsíční náklady na energii v období říjen 2004 - květen 2010 
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Mnoţství spotřebovaného tepla v GJ je uvedeno v grafu 6.9, kde je 

znázorněno měsíční rozdělení v průběhu výše uvedených let. Pro lepší orientaci 

jsou pro jednotlivé roky zvoleny stejné barvy jako v grafu 6.8, kde jsou znázorněny 

náklady na energii.  

Graf 6.9: Měsíční měsíční spotřeba energie v období říjen 2004 - květen 2010 

 

 

Z grafů 6.8 a 6.9 vyplývá ovlivnění výsledné ceny vzrůstem cen energií 

v mnoţství dodané energie. 

Ceny energie dodané (2002 -2004) areálu školy centrálním zásobováním 

tepla a ceny platné v době provozu tepelných čerpadel (2004-2010) poskytla 

Havířovská teplárenská a.s., která je dodavatelem energie v dané lokalitě. Vývoj 

cen za dodanou energii je znázorněn v grafu 6.10.  
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Graf 6.10: Ceny energie za 1 GJ (dodávka Havířovská teplárenská a.s.) 

 

V grafu 6.11 jsou znázorněny spotřebované energie a ceny za jejich 

dodávku. Jde o spotřebovanou energii u nezatepleného areálu budov školy v době 

dodávky energie z centrálního zásobování tepla a spotřebovanou energii při 

zateplené hlavní budově areálu školy a provozu tepelných čerpadel. Pro 

znázornění dodávky energie a následné ceny za dodanou energii v období 2004-

2010 byla stanovena potřeba energie pro případ nezateplené budovy a dodávky 

energie z centrálního zásobování teplem.  

Výpočet byl proveden z průměrné hodnoty spotřebované energie za uplynulá 

období. Tato hodnota byla vynásobena skutečnou cenou dodanou Havířovskou 

teplárenskou, a.s.. 
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Graf 6.11: Spotřebovaná energie a ceny za její dodávku  

 

Aby mohla být posouzena návratnost finančních prostředků investovaných 

do zateplení objektu hlavní budovy a do technologie tepelných čerpadel, byly 

porovnány ceny za dodávku energie při stavu nezatepleného areálu budov školy   

a dodávky energie centrálním zásobováním tepla a při stavu provozování 

tepelných čerpadel a zateplené části – hlavní budovy areálu školy. Celkové 

investiční náklady na zateplení a osazení tepelných čerpadel byly             

7 594 000,- Kč, z toho: 

 rekonstrukce objektu hlavní budovy  1 489 320,- Kč, 

 technologie tepelných čerpadel   6 104 680,- Kč. 

 

Zdroje financování investice: 

 Fond ţivotního prostředí – dotace  4 275 000,- Kč, 

 Fond ţivotního prostředí – bezúročná půjčka 1 221 000,- Kč, 

 Investiční dotace – Moravskoslezský kraj 2 098 000,- Kč. 
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V grafu 6.11 jsou znázorněny ceny za dodávku energií v období 2000- 

2010. Byl stanoven rozdíl mezi cenami za dodávku energie bez zateplení                

s dodávkou centrálního zásobování teplem a po zateplení hlavní budovy 

s provozem tepelných čerpadel. Tento rozdíl je vlastní úspora finančních 

prostředků za dodávku energie. Je tedy nutno stanovit kolik let a s jakou úsporou 

budou kompenzovány investiční náklady. Jak jiţ bylo dříve uvedeno, musela být 

dodávka energií pro období 2010-2018 odhadnuta pro případ nezatepleného stavu 

areálu budov školy. Výpočet byl proveden pro období 2010-2018, kdy jiţ bylo 

provedeno zateplení.  

V následujícím grafu 6.12 je znázorněn odhad potřebných finančních zdrojů 

pro dodávku energie do budoucích období pro případ zateplení.  

Graf 6.12: Zobrazení úspor – návratnost investic  

 

 

Z grafu 6.12 je zřejmé, ţe dosaţení výše investiční částky je mezi lety 2017         

a 2018. Z uvedeného vyplývá, ţe návratnost celé investice se pohybuje okolo 13 -

14 roky. Zde je nutno podotknout, ţe uvedená doba návratnosti můţe být sníţena 

v závislosti na budoucím růstu cen energií. Ceny za dodávku energie v letech 

2011 - 2017 byly brány v cenové úrovni roku 2010. 



Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění 

  

- 92 - 

Z ekonomického vyhodnocení je zřejmá, návratnost vynaloţených 

finančních prostředků mezi 13 – 14 roky. Ţivotnost tepelných čerpadel se 

pohybuje okolo 25 let v závislosti na četnosti spínání kompresoru čerpadla. Při 

vzrůstajícím technickém pokroku i při stávajících cenách kompresorů je nutno 

jednoznačně konstatovat, ţe tato investice byla zhodnocená a je výhodná. 

Osazená tepelná čerpadla země - voda jsou investičně nejnáročnější na pořízení. 

Jde především o primární okruh tepelných čerpadel (vrtné práce, montáţ 

vertikálních kolektorů,…).  

Z ušetřených finančních prostředků by bylo vhodné provést zateplení 

zbývající části areálu školy, tělocvičny a krčku. 

7. Vyhodnocení výsledků práce  

 Podle stanovených a při projednávání tezí schválených cílů disertační práce 

bylo dosaţeno těchto výsledků.  

Ad.1. Areál tří objektů školy byl rekognoskován a posouzen (viz kap. 6.1). 

Bylo konstatováno, ţe objekty krčku a tělocvičny nesplňují tepelně technické 

vlastnosti dle platné legislativy [45] a u objektu hlavní budovy jsou tepelně 

technické vlastnosti konstrukcí splněny pouze u obálky budovy. 

Při hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla Uk v W/(m2.K), který 

byl  proveden dle § 4, odst.1 [73] (viz příloha č. 4), bylo početně prokázáno, ţe 

poţadavek není splněn, to znamená, ţe nevyhovuje současné platné legislativě 

[73] (viz kap. 6.3.2.2). Tento závěr je zřejmý z výpočtů tepelně technických 

vlastností jednotlivých konstrukcí objektů, které v několika případech nesplňují 

poţadované normové hodnoty [45] (příloha č. 3,  tab.6.2 a 6.3 ). 

Zatřídění areálu budov do příslušné třídy energetické náročnosti budov 

(ENB), se provádí dle vypočítané měrné hodnoty energie vztaţené na měrnou 

jednotku uţitné plochy objektu [73]. Areál budov byl hodnocen jako vyhovující, 

třída energetické náročnosti budovy: C  (viz kap. 6.3.1, tab. 6.6), i kdyţ nesplňuj 

tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí (viz kap. 6.3.2.2). Uspokojivý 

výsledek byl dosaţen volbou zdroje tepla (viz kap. 6.3.2.4).  
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Vypočítaná hodnota celkové dodané energie do budovy je rovna Q,fuel = EP 

= 1510,845 GJ. Tato hodnota je několikanásobně vyšší, neţ skutečně naměřené 

hodnoty spotřeby energie (viz tab. 6.17 a 6.18) v jednotlivých topných obdobích 

od roku 2004 do 2010 (viz kap. 6.3.2.2 a 6.3.2.3). 

Rozdíl je způsoben metodou hodnocení. Metoda výpočtu ENB je zaloţena 

na bilančním hodnocením budov. Tato metoda nemůţe analyzovat skutečnou 

spotřebu energie, ale určuje spotřeby jednotlivých energií za předpokladu 

standardizovaného uţívání budovy. 

Spotřeba energie naměřená – odečtená z jednotlivých měřidel, je číslo absolutní 

spotřeby energie, přičemţ jde o hodnocení operativní. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe tyto hodnoty jsou významem stejné, ale 

s rozdílnými vstupními podmínkami a údaji. 

Z analýzy skutečné spotřeby tepla lze konstatovat, ţe budova není 

vyuţívána standardizovaným způsobem, především pro nedodrţování minimální 

hygienické výměny vzduchu v učebnách a tělocvičně zejména v zimním období.   

K další rozdílné vstupní podmínce při výpočtech patří venkovní teplota vzduchu 

v dané oblasti. Výpočtový program počítá s průměrnou teplotou v dané oblasti, 

skutečná spotřeba energie je závislá na skutečné venkovní teplotě v oblasti, kde 

se nachází posuzovaný objekt (viz kap. 6.3.2.1). 

Ad. 2. Otopný systém, jehoţ součástí jsou tepelná čerpadla o instalovaném 

výkonu 174,5 kW a bivalentní zdroj - elektrický kotel o výkonu 60 kW, vytápějí 

všechny objekty školy otopnou vodou o teplotním spádu 50/43 °C. Lze 

konstatovat, ţe výkon tepelných čerpadel byl zvolen optimálně, pokrývá 68,7% 

celkových tepelných ztrát.  

Otopný systém je regulován ekvitermně a byl rozdělen do několika topných větví 

(viz kap. 6.1.2.2). V objektech jsou pouţita litinová článková otopná tělesa. Celý 

otopný systém je provozován tak, ţe zajišťuje tepelnou pohodu a stabilitu 

ve všech budovách areálu školy.  

Ad. 3. Pro zjištění procentuálního zapojení bivalentního zdroje do otopného 

systému areálu školy v otopném období byla zvolena pravděpodobnostní metoda 

POPV. Z výsledku vyplývá (viz kap.6.2.3), ţe bivalentní zdroj tepla se 

pravděpodobně bude zapojovat do systému vytápění v 7,5% celkové doby 
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provozu vytápěcí soustavy během roku. 

Hodnota bodu bivalence, která byla vypočítána na hodnotu -9,7 °C při teplotě 

topné vody 50 °C a výpočtové venkovní teplotě θe= -15 °C, byla vhodně 

stanovena. 

 Ad. 4. Z ekonomického vyhodnocení (viz kap. 6.4) je zřejmá návratnost 

vynaloţených finančních prostředků mezi 13 - 14  roky. Ţivotnost tepelných 

čerpadel se pohybuje okolo 25 roků v závislosti na spínání kompresoru čerpadla. 

Osazená tepelná čerpadla země - voda jsou investičně nejnáročnější při svém 

pořízení. Jde především o primární okruh tepelných čerpadel.  

8. Závěr 

Cílem disertační práce bylo analyzovat provoz a návrh tepelného čerpadla 

jako zdroje tepla ve stavebních objektech uvedených do provozu v 60. letech 

minulého století, ve kterých neplatily tepelně technické a energetické poţadavky 

dle nynější platné legislativy. V některých případech nelze objekty uvést                    

do technického stavu, který by odpovídal poţadavkům součastně platným tepelně 

technickým a energetickým poţadavkům legislativy. Důvody mohou být technické 

nebo ekonomické.  

Bylo prokázáno, ţe tepelné čerpadlo pro tento typ objektů v daných 

klimatických podmínkách má své opodstatnění opírající se o výsledky analýzy, 

jejíţ závěry mají obecnou platnost a jsou pouţitelné i v objektech podobného typu. 

Především jde o zobecnění pouţitého pravděpodobnostního výpočtu pro 

zapojení bivalentního zdroje do topného systému, který se dá vyuţít pro objekty 

vytápěné stejným typem tepelného čerpadla, které procentuálně kryje tepelnou 

ztrátu objektu (viz kap. 6.2). Výsledkem bude zapojení bivalentního zdroje do 

daného otopného systému objektu pravděpodobně v 7,5 % celkové doby provozu 

vytápěcí soustavy během roku. 

Doporučení dalších opatření k úspoře energie navrhuji splnění tepelně 

technických vlastností konstrukcí objektů krčku a tělocvičny. U hlavní budovy lze 

pokračovat ve zlepšování tepelně technických vlastností výměnou stávajících 

dřevěných oken za nová okna podle normou poţadované hodnoty součinitele 
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prostupu tepla UN v W/(m2.K) [45]. Po revitalizaci všech objektů by došlo přibliţně 

k 20 % úspoře energie. 

Investice pro navrhované zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí 

objektů mohou být uskutečněny z ušetřených finančních prostředků za provoz 

tepelných čerpadel (viz kap. 6.4). 

Námětem pro následný výzkum je zvolení dalších optimalizačních 

pravděpodobnostních metod a porovnání jednotlivých výsledků.  

Očekává se zpřísnění tepelně technických norem, další směr výzkumu 

můţe podobným způsobem vyhodnotit jiné objekty občanské vybavenosti, např. 

mateřské školky a zobecnit poţadavky na jejich tepelně technickou sanaci.  
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