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Anotace 

Předložená bakalářská práce poskytuje přehled o možném využití horninového 

masivu jako zdroje energie pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění objektů. V první části 

práce budou zdroje geotermální energie rozčleněny na jednotlivé varianty a následně 

popsány. Základní členění zdrojů bude provedeno podle jejich energetického potenciálu 

na vysokopotenciální a nízkopotenciální. V druhé části jsou uvedeny výhody a nevýhody 

jednotlivých variant zdrojů pro potřeby jejich praktického využití. V poslední části práce, 

pak budou uvedeny provozní zkušenosti z realizovaných systémů zdrojů na vybraných 

lokalitách. Tato část se věnuje pouze nízkopotenciálním zdrojům prostřednictvím 

tepelných čerpadel, budou zde zjednodušeně popsány zrealizované systémy tepelných 

čerpadel včetně zkušeností majitelů s jejich provozem.  

Klíčová slova: geotermální energie, nízkopotenciální zdroj, vysokopotenciální zdroj, 

horninový masiv, tepelné čerpadlo  

 

Annotation 

The thesis provides an overview of the possible use of rock pillar as a power source for hot 

supply water warming and building heating processes. In the first part, sources of 

geothermal energy are divided into individual variations and subsequently characterized. 

The basic resources’ subdivisions are carried out according to the energy potential into 

high-potential and low-potential. In the second part, the advantages and disadvantages of 

each source option are introduced with reference to their practical use. The last part refers 

to operational experience of realized resource systems at selected locations. This section is 

dedicated to low-potential resources only by means of heat pumps. The implemented 

systems of the heat pumps are defined together with experience of the owners with the 

individual operation. 

Key words: geothermal energy, low-potential source high-potential source, the rock pillar, 

heat pump  
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled o možnostech využití horninového 

masivu jako zdroje geotermální energie. Horninový masiv v tomto pojetí slouží jako zdroj 

tepla pro přípravu teplé užitkové vody a vytápění objektů.  

V první kapitole práce budou zdroje geotermální energie rozčleněny na jednotlivé 

varianty a následně popsány. Základní členění zdrojů bude provedeno podle jejich 

energetického potenciálu na vysokopotenciální a nízkopotenciální. Vysokopotenciální 

zdroje budou popsány pouze obecně,  důvodem jsou omezené možnosti jejich využití 

v oblasti ČR. Větší část bude věnována nízkopotenciálním zdrojům a jejich praktickému 

využití pomocí tepelných čerpadel.  

V druhé kapitole jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých variant zdrojů při 

jejich praktickém využití. 

V poslední kapitole této práce pak budou uvedeny provozní zkušenosti 

na vybraných lokalitách. Tato část se týká pouze nízkopotenciálních zdrojů, jsou zde 

zjednodušeně popsány zrealizované systémy tepelných čerpadel včetně zkušeností majitelů 

s jejich provozem.   

Závěr obsahuje zhodnocení dosažených i nedosažených cílů bakalářské práce. 

Podnětem pro volbu tohoto tématu bakalářské práce byla skutečnost, že investice 

do tohoto typu zdroje energie je v současnosti již rentabilní. V roce 2001 byla cena 

zemního plynu pro domácnosti okolo 0,7 Kč/KWh, v roce 2012 už v průměru 1,5 

Kč/KWh. Podobný vývoj cen byl i u elektřiny, např. v roce 2001 byla průměrná cena u 

sazby D45d (pro přímotopy) v nízkém tarifu 1,0 Kč/KWh, v roce 2012 pak 2,6 Kč/KWh.  

Z uvedených cen je zřejmé, že většina investorů v období deseti let zpětně raději 

volila konvenční zdroje tepla. Jejich pořizovací náklady byli několika násobně nižší než u 

tepelných čerpadel a provozní náklady nebyli příliš vysoké. To vedlo k nízké poptávce po 

tepelných čerpadlech, navíc návratnost investic byla oproti konvenčním zdrojům 

dlouhodobá nebo za hranicí životnosti těchto systémů jako celku.  
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2 Přehled možných variant zdrojů geotermální energie 

Geotermální energie je teplo obsažené v zemském tělese, stavba zemského tělesa 

schematicky na obrázku č. 1. Toto teplo (teplo je forma energie) je výsledkem procesů a 

jevů, které spoluutvářejí a ovlivňují planetu Zemi. Výsledkem těchto procesů 

jsou: primární teplo z jádra a pláště Země, dále radiogenní teplo uvolňující se při rozpadu 

radioaktivních izotopů (U 
238

, U 
235

, Th 
232 

a K 
40

), gravitační teplo ze stlačování a 

diferenciace hmot, teplo vzniklé v průběhu tektonických aktivit, teplo uvolňované při 

fyzikálně-chemických reakcích, teplo ze slapového tření a konečně teplo akumulované ze 

slunečního záření. Toto teplo je následně přenášeno kondukcí a konvekcí k povrchu Země 

(IGA, 2012).   

  

Obrázek č. 1:  Schematický řez stavbou zemského tělesa (Geothermie-soult 2012). 

2.1 Varianta I – vysokopotenciální zdroje geotermální energie 

Svrchní část zemské kůry, která je nejdůležitější z hlediska využití geotermální 

energie, má velmi složitou geologickou strukturu. Vysokopotenciální zdroje geotermální 

energie se většinou vyskytují podél mladých pásemných pohoří nebo v oblastech 

s projevem vulkanismu. Tyto systémy jsou charakterizovány zvýšenými hodnotami 

tepelného toku. Zde řadíme geologické struktury, u kterých dochází vlivem deskové 

tektoniky k oživení kůry. Vyskytují se především podél hlubinných zlomů a poruchových 

zón viz obrázek č. 2. Geologické struktury umožňují výstup magmatu z pláště a vertikální 

pohyby horkých tekutin (plynů, páry, vody) v zemské kůře. Tekutiny tak slouží jako 

médium přenášející teplo k povrchu. Možné je i využití tepla ze samotných hornin (Myslil 

et al. 2007). V prvním případě jde o tzv. hydrotermální systémy, v druhém případě o tzv. 

systémy na suché zemské teplo (Hot Dry Rock). 
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Obrázek č. 2:  Schematický průřez zobrazující proces deskové tektoniky (IGA, 2012). 

 

  Z hlediska teplot a využití se systémy dělí takto: 

 geotermální energie z hydrotermálních systémů o velmi vysokých teplotách tekutin 

(>130 °C).  Jsou to systémy s velmi vysokou teplotou a tlakem přehřáté páry nebo 

vody. Využívá se pro výrobu elektrické energie a odpadní teplo pro vytápění. 

 geotermální energie z hydrotermálních systémů o vysokých teplotách vody (90 °C 

až 130 °C). Využívá se jako přímý zdroj tepla pro průmysl a vytápění. 

 geotermální energie z hornin o vysokých teplotách (>130 °C). Magmatická tělesa a 

systém suchého zemského tepla (Hot Dry Rock – HDR). Využívá se pro výrobu 

elektrické energie i pro vytápění. 

2.1.1 Hydrotermální systémy 

Hydrotermální systémy jsou vázané na oblasti s geologickou strukturou, ve kterých 

jsou vytvořeny geohydrodynamické systémy s  hlubším oběhem vody. V těchto systémech 

geologické podmínky umožnily proudění tekutin v zemské kůře. Tekutiny tak slouží jako 

médium přenášející teplo z hlubinných velmi teplých zón k zemskému povrchu.  

Mechanismus hydrotermálních systémů je z velké části dán zákonitostmi proudění 

(konvekcí) tekutin. Popis principu hydrotermálního systému je na obrázku č. 3. Ke 

konvekci dochází vlivem snížení hustoty a zvětšení objemu tekutiny při jejím zahřívaní 

(přijímání energie z okolního prostředí). Zahřátá tekutina (voda nebo pára) s vyšší tepelnou 

entalpií stoupá k povrchu, kde energii odevzdává. Naopak zpět ke zdroji tepla do hloubky 

klesá chladnější voda a cyklus se opakuje. 

K využití těchto struktur se provádí hlubinné vrty, pomocí kterých jsou zahřáté 

tekutiny s tepelnou entalpií vedeny k povrchu. Jedná-li se o přehřátou páru je většinou 

přímo použita pro výrobu elektřiny. V případech horkých vod je energie odebírána s 

pomocí výměníků tepla a spotřebovávána je v průmyslu nebo v systémech dálkového 

vytápění objektů.  
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Obrázek č. 3: Model hydrotermálního systému s horkými prameny a gejzíry (IGA, 2012). 

 

Hydrotermální systémy byly první zdroje geotermální energie, které začalo lidstvo 

využívat. Např. v době starého Říma vytápěli své termální lázně vodou z horkých pramenů 

vytékajících na povrch. I některé civilizace na Blízkém a Dálném východě využívaly tepla 

z hydrotermálních systémů.  

Ve větší míře se začaly hydrotermální systémy jako zdroje uplatňovat až od 19. 

století. V roce 1888 použili na Islandu vodu z horkých pramenů k vytápění skleníků. 

V roce 1892 v Idaho (USA) začal fungovat první systém dálkového vytápění s využitím 

energie z horkých pramenů. Dalším průkopníkem byl roku 1928 Reykjavík na Islandu, 

který taktéž začal používat své hydrotermální zdroje pro účely dálkového vytápění. 

V současnosti je dálkové vytápění pomocí  hydrotermální energie celosvětově rozšířené. 

 

 
Obrázek č. 4: Zjednodušené schéma geotermálního dálkového vytápění Reykjavíku. (Gudmundsson,1988) 
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  V roce 1904 se v Itálii provádí první pokus na výrobu elektrické energie z 

geotermální páry. V roce 1942 již byla v Itálii instalována elektrárna o kapacitě 127 650 

KWe. Několik zemí brzy následovalo příkladu Itálie a v roce 1958 začala malá geotermální 

elektrárna fungovat na Novém Zélandu, další v roce 1959 v Mexiku a v roce 1960 v USA. 

Do roku 2000 byl ve světě instalován celkový výkon geotermálních elektráren 7972 MWe 

(IGA, 2012). 

2.1.2 Systémy na suché zemské teplo – Hot Dry Rock 

Systém na suché zemské teplo – Hot Dry Rock (HDR), česky horká suchá hornina, 

vychází z předpokladu, že v určité hloubce pod povrchem jsou horniny prakticky suché a 

nepropustné pro kapaliny. Tlak nadložních vrstev je tak velký, že braní vzniku větších pórů 

a dutin. Při normálním geotermickém gradientu je v hloubkách kolem 6 km pod povrchem 

teplota hornin až 180 °C a tlaky jsou až 165 MPa. V těchto hloubkách jsou převážně 

jen vyvřelé a metamorfované horniny, ve kterých mohou tekutiny cirkulovat jen v 

tektonicky porušených prostorech. Proto se takové prostory vytvářejí uměle, čímž 

v hloubkách vzniká tepelný výměník. V takovém výměníku zůstává voda vlivem velkého 

tlaku přehřátou kapalinou. Proudící voda odebírá teplo z okolních hornin. V povrchovém 

výměníku přehřátá voda vlivem snížení tlaku změní fázi na přehřátou páru, která 

se využívá pro výrobu elektrické energie. Nejvýhodnější teplota pro výrobu elektrické 

energie je 150 °C, schematický popis systému viz obrázek č. 5.  

 

 

Obrázek č. 5: Schéma systému na suché zemské teplo - Hot Dry Rock (Geothermie-soult, 2012). 
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První projekt na využití systému HDR byl zahájen v roce 1970 v Los Alamos 

v Novém Mexiku (USA). Výpočty ukázaly, že ochlazení l km
3
 horniny umožní provoz 

tepelné elektrárny o výkonu 30 MW elektrické energie po dobu 30 let. Další lokality 

s uplatněním tohoto systému jsou např.: Urach Geothermal Project v Německu od roku 

1977, European Geothermal Research Project ve Francii od roku 1986. 

Teprve v poslední době byl vytvořen systém rozpukaných horkých hornin-

Fractured Hot Rock. Také ten v podstatě využívá teplo suchých hornin, ale na rozdíl 

od “HDR“ jde o horniny, které jsou přirozeně rozpukány v tektonických pásmech 

zasahujících hlouběji do zemské kůry, a tím je zajištěn rychlejší a mohutnější výstup 

zemského tepla. (IGA, 2012).  

2.2 Varianta II – nízkopotenciální zdroje geotermální energie 

Zdroje nízkopotenciální geotermální energie se vyskytují, vyjma několika oblastí, v 

podstatě kdekoliv na Zemi. Geologická situace odkazuje Českou republiku z pohledu 

využívání energie z horninového prostředí převážně na zdroje nízkopotenciální 

geotermální energie. 

 

Obrázek č. 6: Tematická geotermální mapa České republiky (upraveno z Geotermálního atlasu zemí 

Evropské unie). Zakresleny jsou geologické jednotky, které jsou zajímavé z hlediska možného přímého využití 

nízkopotenciální energie (česká křídová pánev, karpatská předhlubeň a severočeská třetihorní pánev (Burda,  

et al. 2002) 

  Nízkopotenciální geotermální energie je obsažena v nejsvrchnější části zemské 

kůry v hloubkách prvních několika stovek metrů. Hlavním zdrojem této energie 

je akumulace tepla ze slunečního záření. Podle (Oklahoma State University, 1988) podíl 

slunečního záření na akumulaci tepla v horninách činí 97 – 98%, zbytek připadá na vnitřní 
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zdroje Země. Podíl dalších zdrojů tepla narůstá s přibývající hloubkou a výskytem 

vulkanických a tektonických aktivit, významný je zde přínos radiogenního tepla. 

Z velikosti průměrného zemského toku 60 mW/m
2
 lze snadno odvodit, že např. 

plochou o rozloze 1 000 m
2
 na povrchu Země projde tepelný tok o velikosti pouhých 60W. 

Přitom z vrtu o průměru 120 mm a hloubce 100 m lze získat topný výkon o hodnotě 4– 7,5 

kW. Z této jednoduché úvahy vyplývá, že zemský tepelný tok nemůže být dominantním 

zdrojem nízkopotenciální tepelné energie hornin ve svrchní části zemské kůry. 

Z uvedeného je zřejmé, že hlavním zdrojem nízkopotenciální energie v horninovém 

masivu do hloubek prvních několika stovek metrů je energie ze slunečního záření. Dalším 

důkazem silně převažujícího vlivu slunečního záření na tepelnou bilanci v horninách 

litosféry je existence trvale zmrzlých půd (permafrostu), které např. na Sibiři dosahují 

maximální mocnosti až 600 m, průměrně pak 300 – 450 m (Bujok et al. 2005).  

 
Obrázek č. 7: Vlevo teplotní změny horninového masivu v průběhu roku v hloubce do 20m (Bujok, P. a kol., 

2012). Vpravo schéma nárůstu teploty s přibývající hloubkou ve svrchní části zemské kůry (AVTČ, 2010.) 

 

Z hlediska potenciálu horninového prostředí v oblasti střední Evropy je důležitá 

hloubka prvních 20 m od zemského povrchu, kterou označujeme jako tzv. indiferentní 

hloubkovou úroveň. V této indiferentní úrovni je vliv slunečního záření a ročních období 

na množství energie v horninovém masivu největší. Například v hloubce 2 m se teplota 

během roku mění v rozmezí 8 – 15°C (viz obrázek č. 7). Pod touto úrovní je dopad ročních 

období na potenciál menší a teplota hornin je zde v průběhu roku konstantní. Významnou 

se zde naopak stává skutečnost, že tato konstantní teplota s přibývající hloubkou narůstá. 

Např. v hloubce kolem 20 m je konstantní teplota 9 – 10°C, dále do hloubky, ale teplota 
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stoupá každých 30 m o 1°C (viz obrázek č. 7). Nejlépe to vystihují pojmy geotermický 

stupeň a geotermický gradient. Geotermický gradient vyjadřuje nárůst teploty v °C 

na jeden metr hloubky. Naopak geotermický stupeň udává počet metrů, o které je potřeba 

jít hlouběji, aby teplota stoupla o 1°C (IGA, 2012). 

Nízkopotenciální geotermální energii lze použít jako zdroj tepla pro potřeby 

vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Teploty těchto zdrojů jsou však natolik nízké (0–

25°C), že tepelný potenciál není možné pro tyto účely využívat přímo. Např. 

pro nízkoteplotní podlahové vytápění je nutné dodávat teplonosné médium (vodu) o 

teplotách 35–45°C, pro ohřev teplé užitkové vody min. 50°C. Využívat nízkopotenciální 

zdroje energie je tedy možné pouze s pomocí tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla 

umožňují přijmout energii o nižší teplotní úrovni a odevzdat ji na vyšší teplotní úrovni 

(princip viz kapitola 2.2.1).  Zdrojem geotermální energie pro tepelná čerpadla mohou být 

horninový masiv nebo podzemní vody. Venkovní vzduch není zdroj geotermální energie. 

2.2.1 Tepelné čerpadlo – obecné informace 

Historie tepelných čerpadel je mnohem starší, než se obvykle předpokládá. Před 

téměř dvěma staletími byly s prvními chladničkami položeny základy dnešních moderních 

čerpadel. Stěžejní byly poznatky Nicolase Leonarda Sadi Carnota, který je považován 

za zakladatele termodynamiky. Carnot mimo jiné zjistil, že veškerý průběh při přeměně 

tepla na mechanickou práci lze v podstatě obrátit (reverzibilita). Se správným pracovním 

prostředkem se může médiu tepelná energie nejen dodat, ale také odebrat, a to nezávisle 

na okolní teplotě. První realizace tohoto principu se podařila Jacobu Perkinsonovi, který 

si dal roku 1835 patentovat první kompresní chladící stroj. Perkinsonův stroj obsahoval již 

základní součástky moderního chladícího zařízení, resp. tepelného čerpadla. Jako pracovní 

médium použil éter, díky kterému mohl dosáhnout teplot pod bodem mrazu. Roku 1859 

objevil Ferdinand Care čpavek jako pracovní médium, a tím nahradil vysoce výbušný éter. 

William Thomson Calvin roku 1852 dokázal, že ledničkami se dá i topit, a že lze 

s využitím tepelné energie z okolí vynaložit méně energie než při spalování dřeva nebo 

uhlí. Trvalo však dalších sto let, než se tepelná čerpadla dala použít k vytápění objektů. 

(Viessmann, 2011). 

Vývoj tepelných čerpadel jako zdrojů tepla pro vytápění nastal důsledkem první 

ropné krize po roce 1973. V Evropě vyvíjeli tepelná čerpadla např. firmy Viessmann, 

Stiebel-Eltron a IVT. K velkému rozšíření však nedošlo, protože ceny ropy v 80. letech 

znovu klesly a tím se snížila i poptávka po tepelných čerpadlech. 

2.2.1.1 Základní rozdělení tepelných čerpadel  

Tepelná čerpadla se dělí dle ochlazovaného / ohřívaného média na tyto systémy: 

 tepelné čerpadlo systém  –  země / voda (viz obrázek č. 8) 

 tepelné čerpadlo systém  –  voda / voda (viz obrázek č. 9) 

 tepelné čerpadlo systém  –  vzduch / voda (viz obrázek č. 9) 
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Obrázek č. 8: Schéma tepelného čerpadla systém země/voda (Viessmann, 2012) 

 

Obrázek č. 9: Vlevo schéma tepelného čerpadla systém voda/voda, vpravo schéma tepelného čerpadla systém 

vzduch/voda (Viessmann, 2012) 

2.2.1.2 Základní princip tepelného čerpadla 

Tepelná čerpadla využívají fyzikální zákonitost, která se nazývá přechod fází. 

Pokud se přivede nějaké látce určité množství energie, může to vést nejen ke zvýšení 

teploty, ale i ke změně jejího skupenství. Přechod fázi plynu nebo směsi plynů 

do kapalného skupenství se označuje jako zkapalnění – kondenzace. Analogicky k tomu 

je odpařování přechod kapalné fáze nebo kapalné směsi do plynného stavu. Pro odpařování 

musí kapalina přijmout určité množství energie – tzv. výparnou entalpii. Naopak 

při kondenzaci je entalpie plynem odevzdávána zpět do okolí. Pokud se ale nezmění 

tlakové poměry, probíhají tyto přechody fází izotermicky. To znamená, že bez změny tlaku 

se teplota kapaliny a plynu v průběhu přechodu fází nezmění. 

  Základním principem tepelného čerpadla je ale přijímat teplo o poměrně nízké 

teplotě a odevzdat ho na vyšší teplotní úrovni. Aby bylo možné dosáhnout vyšší tepelné 

úrovně, musí být tlak plynného média zvýšen pomocí dodatečné mechanické energie 

(práce). K tomuto účelu slouží kompresor tepelného čerpadla. 
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Obrázek č. 10: Zjednodušený princip funkce tepelného čerpadla (Asociace pro využití tepelných  čerpadel 

2010) 

2.2.1.3 Základní komponenty tepelného čerpadla 

Kompresor – je část tepelného čerpadla, která nasává odpařené plynné chladivo a 

stlačuje ho na vyšší tepelnou úroveň.  Tento proces je pro efektivitu tepelného čerpadla 

rozhodující. V tepelných čerpadlech se prosadily kompresory typu „ Scroll“. Kompresor 

Scroll se skládá ze dvou spirál, které do sebe zapadají a velmi plynule stlačují chladivo. 

Navíc tyto kompresory pracují rychle a bez vibrací, jsou bezúdržbové a mají velmi 

dlouhou životnost. 

Expanzní ventil – jeho úkolem v okruhu tepelného čerpadla je uvolňování tlaku 

kapalného chladiva, které je pod vysokým tlakem poté, co předalo energii do topného 

systému. Chladivo se uvolněním vysokého tlaku ochladí a dostane se tak do stavu, 

ve kterém může znovu přijímat energii z horninového prostředí.   

Výparník a kondenzátor – u tepelných čerpadel typu země/voda a voda/voda 

se zpravidla jako výparníky a kondenzátory používají deskové výměníky tepla, protože 

umožňují vysoké výkony přenášení tepla mezi lamelami. 

Chladivo – přijímá při odpařování tepelnou energii z primárního zdroje (země, voda 

nebo vzduch) a přenáší ji do topné soustavy tím, že zase kondenzuje. V těchto přechodech 

fází mezi skupenstvím se vždy skrývá energie. Teoreticky je proto možné použít jako 

chladiva každou látku. Chladivo vhodné pro tepelné čerpadlo však musí vykazovat některé 

specifické vlastnosti: má mít co nejnižší bod varu, malý objem páry a vysoký objem 

vztažený na chladící výkon. Kromě toho nesmí být agresivní k mazivu a jednotlivým 

součástem čerpadla. Rovněž by nemělo být jedovaté, výbušné a hořlavé. Těmto 

požadavkům maximálně vyhovují částečně halogenové uhlovodíky (HFKW), které 

se proto obvykle používají v tepelných čerpadlech. Výrobci tepelných čerpadel používají 

nejčastěji chladiva typu R134A,  R410A  a  R407C. (Viessmann, 2012). 
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2.2.1.4 Topný faktor tepelného čerpadla  

Topný faktor je míra efektivity vyjadřující poměr mezi získanou energií (topný 

výkon) a vynaloženou energií (elektrický příkon kompresoru). Získaná energie je množství 

tepla odvedeného (do topného systému) na vysoké teplotní úrovni po stlačení chladiva. 

Ke stlačení chladiva je však nutné vynaložit energii potřebnou pro pohon kompresoru. U 

moderních tepelných čerpadel se topné faktory pohybují mezi hodnotami 3,0 – 5,0. Např. 

topný faktor 4,0 znamená, že tepelné čerpadlo předá čtyřikrát tolik získané energie, 

ve formě tepla, než kolik bylo vynaloženo elektrické energie jako příkon tepelného 

čerpadla. (Stiebel Eltron, 2012).   

2.2.2 Tepelné čerpadlo systém - země / voda  

U systému tepelného čerpadla země / voda se nejvíce využívají dvě varianty 

uložení kolektorů. Prvním jsou zemní plošné kolektory, které jsou horizontálně ukládány 

v zeminách v hloubkách do 2m. Druhou variantou jsou vertikálně uložené kolektory 

ve vrtu, který byl vyvrtán v horninovém masivu (zeminách, podskalních a skalních 

horninách) do hloubky 50–300m.  

2.2.2.1 Zemní plošné kolektory (ZPK) 

 
Obrázek č. 11: Systém tepelného čerpadla země/voda varianta se zemními  

plošnými kolektory (Stiebel Eltron, 2010) 

 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla je vrchní vrstva horninového masivu, tím 

se rozumí vrstva zeminy do hloubky 2 m (viz obrázek č. 11). Pro množství tepla obsažené 

v této části horninového masivu je určující teplo naakumulované ze slunečního záření. 

Po ukončení topného období je vliv záření velmi významný pro regeneraci podchlazené 

zeminy. Naopak množství tepla přiváděného tepelným tokem z hlubších vrstev je jen 0,05 

až 0,12 W/m
2
. Velikost tepelného potenciálu masivu je rovněž závislá na termofyzikálních 
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vlastnostech zemin. Pro termofyzikální vlastnosti, jako objemová tepelná kapacita a 

tepelná vodivost, je důležité minerální složení zeminy, zvodnatělost a pórovitost. 

Co se minerálního složení týče je rozhodující obsah křemene a živců. Obecně platí, 

že schopnost zeminy předávat teplo je tím lepší čím více obsahuje vody a minerálů a 

zároveň má co nejmenší pórovitost.  Schopnost zeminy předávat teplo (měrný tepelný 

výkon) se pohybuje v rozmezí 8 – 40 W/m
2
 (viz tabulka č. 1). 

 

Měrné tepelné výkony zemin qm 

 Tabulka č. 1: Směrné hodnoty pro návrh zemního plošného kolektoru dle Německé směrnice VDI 4640 

 

Kolektor se ukládá v nezastavěné části pozemku blízko vytápěného objektu. 

Je nutné prověřit, zda je pro horizontální kolektor k dispozici dostatečně velká plocha 

pozemku s ohledem na vypočítanou tepelnou ztrátu objektu. Proto se nejprve z tepelné 

ztráty domu podle druhu zeminy stanoví velikost potřebné plochy. Ta se určí na základě 

měrného tepelného výkonu (jímání) QM , jako rozdíl mezi topným výkonem QT tepelného 

čerpadla a jeho elektrickým příkonem Pel. 

 

Příklad 

Tepelné čerpadlo má při teplotě média 0°C a teplotě topné vody 40°C topný výkon 9,0 kW 

a elektrický příkon 2,3 kW.  

QM = QT – Pel = 9,0 – 2,3 = 6,7 kW 

 

Při měrném tepelném výkonu zeminy qm = 20 W/m
2
 je potřebná plocha pozemku Sp 

Sp = QM /qm = 6700 /20 = 335 m
2
 

 

Rovněž je nutno zvážit, zda bude vůbec možné na pozemku provádět výkopy.        

V zeminách s velkými kameny, v navážkách a ve zvodnělých píscích a štěrcích jsou 

výkopové práce velmi nákladné. V případě skalních masivů nelze výkopové práce 

provádět vůbec. 

Dále je nezbytné, aby plocha pro uložení horizontálního kolektoru byla zvolena 

s ohledem na možnou budoucí výstavbu a zpevněné plochy. 

Z důvodu odvzdušnění je výhodné, aby byl kolektor uložen v rovině nebo mírně 

z kopce směrem od vytápěného objektu. V případech nevhodně svažitých pozemků 

je nutné instalovat v nejvyšších místech odvzdušnění. 
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  Nezaizolované trubky kolektoru není možné ukládat do blízkosti základů nebo 

dokonce pod objekt samotný. Vliv jímání tepla způsobuje v okolí potrubí kolektoru 

kolísání teploty zeminy až do velmi záporných hodnot. Tím dochází k cyklickému 

zvětšování objemu zeminy, která namáhá a zvedá konstrukcí objektu. V případě souběhu 

s inženýrskými sítěmi je možné kolektor ukládat minimálně 1 m od potrubí vodovodu a 

kanalizace, v případě křížení je potřeba kolektor zaizolovat. 

Pro ukládání potrubí horizontálních kolektorů bývá doporučována jako vhodná 

hloubka 1,2 – 1,6 m.  Zde je však nutné zdůraznit, že potrubí kolektoru musí být vždy 

minimálně 0,4 m pod úrovní nezámrzné hloubky v dané lokalitě. V této hloubce už 

je teplota zeminy po celý rok dostatečně stabilní pro potřebu tepelných čerpadel. Hlubší 

uložení kolektoru by vedlo k vyšším finančním nákladům a nevyplatilo. Výjimku tvoří 

pouze lokality s vysokou hladinou podzemní vody v úrovních kolem 2m. 

Délku potrubí u horizontálního kolektoru je vhodné rozdělit do jednotlivých větví, 

a to tak, aby jednotlivé větve nepřesahovaly délku 100 m. Větší délka potrubí odpovídá 

vyšším tlakovým ztrátám, a to by vyžadovalo použití silnějšího oběhového čerpadla 

s větším příkonem (snížení topného faktoru). Rozteč trubek je závislá na typu zeminy 

a pohybuje se mezi 0,6 a 1,1 m. Volba se provádí s ohledem na měrný výkon zeminy tak, 

aby při obrůstání trubek ledem nedošlo k propojení poloměrů narůstání. 

 

 
Obrázek č. 12: Uložení potrubí zemního plošného kolektoru hloubka uložení 1,2m, rozteč  

 potrubí 1m, vzdálenost od budovy 1,8m (Getra,2010) 

 

Způsob pokládky potrubí je dobré zvolit dle typu objektu (stávající / novostavby) 

druhu zeminy. V případě novostaveb se trubky mohou ukládat u příležitosti zemních prací 

kompletní skrývkou (viz obrázek č. 12). Kromě novostaveb je kompletní skrývka zemin 

prováděna pouze při výskytu určitých druhů zemin, jako jsou navážky, štěrky a písky. 

U většiny stávajících objektů jsou dobré zkušenosti s využitím bagrů s úzkými lžícemi 

nebo rylovacích strojů. Po uložení trubek zde mohou být rýhy ihned zahrnuty, takže 

zemina nepřekáží. Nad potrubí je doporučeno před zasypáním položit signální folii.  

Do zemního masivu jsou v případě horizontálních kolektorů většinou pokládány 

plastové polyethylenové trubky. Pro horizontální kolektory se v ČR běžně používá potrubí 
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z nízko-hustotního lineárního polyetylénu PE-LD třídy PE-40 a z vysoko-hustotního 

lineárního polyetylénu PE-HD tříd PE-80 nebo PE-100. Nevýhodou těchto potrubí je (dle 

technologického postupu montáže) požadavek na provedení pískového lože pro potrubí. 

Kolektor tak již není v přímém kontaktu se zemním masivem (zhoršení přenosu tepla) 

a provedení pískového lože instalaci prodražuje. Proto je vhodnější použít potrubí PE-HD 

třídy PE-100RC (Resistance to Crack), toto potrubí při dodržení technologie pokládky 

nepotřebuje pískové lože. Z pohledu životnosti by potrubí používané pro kolektory mělo 

odpovídat tlakové řadě PN16. Nejčastěji používané průměry potrubí jsou 25 až 40 mm 

(např. D-40x3,7mm). 

Pozn. existují rovněž tepelná čerpadla s tzv. "přímým odpařováním", u kterých jsou kolektory zhotoveny 

z měděného potrubí. 

  

V kolektorech z polyetylenových trubek cirkuluje teplonosná látka – médium. 

Protože teploty v kolektorech dosahují záporných hodnot, musí být jako médium 

v kolektorech použita vždy nemrznoucí směs. Nemrznoucí směs vyloučí zamrznutí 

kolektoru. Teplo, které medium odebralo ze země, se předává ve výparníku tepelného 

čerpadla. Médiem může být jen taková látka, která při případné netěsnosti neohrozí 

podzemní vody. Tyto vlastnosti mají nemrznoucí směsi na bázi propylenglykolu a směsi 

na bázi glycerinové a lihové. 

2.2.2.2 Geotermální vertikální sondy (GVS) 

 

 

Obrázek č. 13: Systém tepelného čerpadla země/voda varianta s geotermální 

 vertikální sondou (Stiebel Eltron, 2010) 

 

Geotermální vertikální sondy (GVS) jsou ve vrtu svisle umístěné vertikální 

kolektory tepelného čerpadla systém země/voda (viz obrázek č. 13). Na rozdíl od zemních 

plošných kolektorů postačí v případě instalace GVS  relativně malá plocha pozemku. 

Ale také v tomto případě je nutné předem zjistit, jestli je možné v dané lokalitě vůbec 

geotermální vrty odvrtat, a do jaké hloubky (svažitost terénu, přístupová cesta apod.).  
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Zdrojem nízkopotenciálního tepla je zde horninový masiv (zeminy, poloskalní 

i skalní horniny) v okolí vrtu. Množství odebrané energie u GVS závisí na skladbě tohoto 

horninového masivu resp. na geologickém profilu vrtu. V průběhu profilu vrtu 

se termofyzikální vlastnosti jednotlivých druhů hornin a zemin značně liší, to je možné 

vidět na hodnotách měrné tepelné kapacity, tepelné vodivosti a hustoty dle směrnice VDI 

4640 (viz tabulka č. 2). Stejně důležité jako tyto termofyzikální vlastnosti horninového 

prostředí jsou i jeho zvodnělost a pórovitost.  

Tabulka č. 2: Hodnoty tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity na jednotku objemu dle německé směrnice 

VDI 4640 

 

Správné dimenzování GVS je předpokladem pro jejich technický a ekonomický 

úspěch. Poddimenzování může vést ke zmenšení topnému faktoru tepelného čerpadla a tím 

i k nadměrným provozním nákladům. Naopak předimenzování vede ke zvyšování 

investičních nákladů. Základem pro správné projektování a dimenzování GVS  jsou tedy 
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dobré znalosti o stavbě horninového masivu v dané lokalitě.  Určující jsou informace 

o výskytu a typu zvodní, o sledu vrstev a klasifikaci resp. litologii hornin. 

Pro návrhové parametry GVS je důležitou veličinou měrný výkon jímání. Ten 

udává délku vrtu nutnou pro získání jednoho W tepla a je velmi závislý na charakteru 

horninového prostředí, ve kterém je vrt vybudován. Proto se pohybuje v širokém rozmezí 

od 30 do 100 W/m. S největším měrným výkonem jímání lze kalkulovat ve výrazně 

zvodněných horizontech s proudící vodou. Naopak s nejnižším měrným výkonem jímání 

v nesaturovaných zónách u klastických sedimentů.  

  U orientačního návrhu GVS u aplikací do 12kW  lze použít “Obecné směrné 

hodnoty“ měrného výkonu jímání dle směrnice VDI 4640 (viz první část tabulky č. 3). 

Pro vlastní dimenzování GVS již musí být k dispozici podrobnější údaje o stavbě 

horninového masivu. Na základě těch se podle “Směrných hodnot jednotlivých hornin“ určí 

měrný výkon jímání dle VDI 4640 (viz druhá část tabulky č. 3).  

  Tabulka č. 3: Obecné a směrné hodnoty pro návrh GVS dle německé směrnice VDI 4640 

 
Pro aplikace do 30kW lze dimenzování GVS provádět na základě empirických 

hodnot měrného výkonu jímání, hodnoty jsou uvedeny v “Metodice pro projektování, 

povolování a provádění zemních tepelných sond pro tepelná čerpadla o tepelném výkonu 

do 30 kW“ (viz tabulka č. 4). Metodiku zpracovala Asociace pro využití tepelných čerpadel 

(AVTČ). Metodika bude uvedena v příloze č. 1. 

U instalací o výkonech nad 30 kW již musí být dimenzování GVS prováděno 

s využitím výsledků ze zkušebního vrtu včetně polní zkoušky tepelné vodivosti 

ve zkušebním vrtu (TRT – Termal Response Test). Pro tyto větší aplikace se používají 

výpočtové programy pro dimenzování vrtů, např. výpočtový software EED 2.0 (Hellstrőm, 

G., et al. 2000).  Tento software vychází z práce zabývající se problematikou dimenzování 
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vrtů pro tepelná čerpadla (Termální analýza vrtů při odběru tepla - Thermal Analysis of 

Heat Extraction Boreholes, Eskilson, P., et al. 1987). 

Tabulka č. 4: Orientační údaje měrného výkonu jímání jednotlivých litologických typů hornin v ČR, 

v závislosti na míře jejich zvodnění 

 

Velmi důležité je v případě návrhu dvou a více GVS  dodržování základních pravidel pro 

plošné situování vrtů na pozemku. Pro situování vrtů GVS  je rozhodující zvolení 

optimální vzdálenosti jednotlivých vrtů od sebe. Výpočtové modely ze zahraničí (např. 

Kalin & Hopkirk 1991, Eugster et al. 1992, aj.) ukazují, že vzájemné teplotní ovlivňování 

GVS se projevuje do vzdálenosti několika metrů. Při vzdálenosti vrtů nad 5 m je však již 

vzájemná interakce na měrný výkon jímání těžce rozlišitelná. Je-li však vzdálenost menší 

než 5 m, mohou teploty horninového masivu v okolí GVS silně a trvale poklesnout, a to 

tak výrazně, že se sníží měrné výkony jímání u obou sond. V podmínkách ČR se pro malé 

instalace s topným výkonem do 30 kW běžně aplikuje vzájemná vzdálenost sond 10 m. 

Pouze v silněji zvodněných horninových systémech lze vzájemný odstup snížit až na 5 m. 

Dále je nutné pamatovat na dodržení těchto vzdáleností i s ohledem na sousední pozemek, 

tzn. umístit vrt min. 5m od hranice pozemku. 

Vlastní GVS nepředstavuje jenom v masivu svisle uložený kolektor. Tvoří ji vrt 

provedený do horninového masivu, do vrtu vtažený vertikální kolektor a zaplášťový 

prostor. Pojmem zaplášťový prostor se označuje (mezikruží) prostor mezi stěnou vrtu 
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a vtaženým vertikálním kolektorem (viz metodika pro projektování, povolování a 

provádění GVS zpracovaná AVTČ). 

  Tento prostor musí být vždy upraven pomocí vhodného materiálu tak, aby bylo 

možné splnění následujících podmínek – zajištění trvalého a vzájemného oddělení 

jednotlivých zvodnělých horizontů, zabezpečení dobrého přenosu tepla a stabilizaci stěny 

vrtu. Proto bývá zaplášťový prostor po provedené tlakové zkoušce vyplněn vhodnou 

suspenzí, obvykle to je směs bentonitu a cementu (viz obrázek č. 14). V případě 

složitějších geologických podmínek se jako výplní používají i jiné materiály, např. pokud 

je potřeba vrstvení zaplášťového prostoru. Směs musí po vytvrdnutí zabezpečit těsné, 

trvalé a fyzikálně stabilní spojení vertikálního kolektoru s okolní horninou. Zabezpečení 

dobrého přestupu tepla nemůže být docíleno, pokud byl zaplášťový prostor pouze vyplněn 

pomocí obsypu (pískem, vytěženou zeminou) potrubí ve vrtu. 

  
Obrázek č. 14: Provedení dvojité “U“sondy (Stiebel Eltron, 2010) 

 

  Vrty pro GVS se provádějí převážně do hloubek 50 až 150 m, výjimečně však 

mohou být provedeny i do hloubky menší nebo větší (nejhlubší v ČR je 245m). Průměr 

vrtu je ve svrchní části masivu ve vrstvách nezpevněných sedimentů nejčastěji 200 – 250 

mm, v níže ležících skalních nebo poloskalních horninách je to 110 – 150 mm.  

První část vrtu bývá realizována technologií rotačně-příklepného vrtání se vzduchovým 

výplachem, a to s průběžným propažováním vrtu (viz obrázek č. 15). Princip technologie 

spočívá v předvrtávání vrtu pomocí ponorného kladiva s dlátem, které má oproti pažnicové 

koloně předstih 8 – 15 cm. Do tohoto předvrtu je současně zatahována manipulační 



Martin Šober:Bakalářská práce 

 

 

2013 19 
 

pažnicová kolona, která také rotuje, a tím je eliminována možnost jejího příchvatu 

v nezpevněných sedimentech. Hloubka pažení bývá obvykle do 30m, avšak 

v geologických podmínkách střídajících se jílů se zvodnělými štěrky a písky může 

dosahovat až 70m.  

Po zavrtání manipulační pažnicové kolony do kompaktních hornin je dvojitá rotační 

hlava demontována a vrtná kolona vytažena. Druhá část vrtu do konečné hloubky 

je odvrtána technologií rotačně-příklepného vrtání se vzduchovým výplachem již bez 

pažení. Zde je používána vrtná kolona s ponorným kladivem a dlátem nebo s třílistým 

dlátem. Po dosažení konečné hloubky a řádném pročištění vrtu vzduchovým výplachem 

je vrtná kolona vytažena z vrtu. Manipulační pažnicová kolona zůstává ve vrtech dočasně 

ponechána. 

 

 
Obrázek č. 15:Provádění vrtných prací pro GVS (Ge-tra,2010) 

 

 Nejčastěji používaným typem vertikálního kolektoru je dvojitá sonda „U“ 

skládající se ze spojené dvojice polyetylenových potrubních smyček ve tvaru „U“. Běžně 

se používá i jednoduchá sondy „U“, tato se skládá pouze z jedné potrubní smyčky. 

Potrubní sondy jsou zakončeny vratným „U“ kolenem, na které je navařena tzv. patice 

sondy. Patice sondy chrání potrubí kolektoru v kritickém místě a usnadňuje jeho vtahování 

do vrtu.  

Vertikální kolektory bývají nejčastěji zhotoveny z vysoko-hustotního lineárního 

polyetylénu PE-HD třídy PE-80 a PE-100 nebo PE-HD třídy PE-100RC (Resistance 

to Crack). Z pohledu životnosti by potrubí mělo odpovídat tlakové řadě PN16. Nejčastěji 

používané průměry potrubí u jednoduchých a dvojitých sond jsou  D-32 nebo D-40 mm. 

Potrubí D-40 x 3,7 mm je však vhodné používat vždy z důvodu snížení tlakové ztráty.  

Ve vertikálních kolektorech stejně jako v případě horizontálních cirkuluje teplonosná látka 

(nemrznoucí směs). Teplo, které teplonosná látka odebrala ze země, předává ve výparníku 

tepelného čerpadla. U kolektorů umístěných ve vrtech platí dvojnásobně, že médiem 

mohou být jen takové látky, která v případě netěsnosti neohrozí podzemní vody. Tyto 
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vlastnosti mají nemrznoucí směsi na bázi, propylenglykolu a směsi na bázi glycerinové 

a lihové. 

V případě vrtů pro GVS může vrtná činnost vést ke změně místa výskytu podzemní 

vody, nebo k ovlivnění jejich tlakových poměrů a množství. Z návrhu na vybudování GVS 

by mělo být zřejmé, jaké vodní útvary budou vrtnou činností zastiženy a jak by měli být 

vrty upraveny. Nejčastějším příkladem změny vodního režimu je propojení dvou 

oddělených zvodní prováděnými vrty. Protože se zvodně obvykle liší svými tlakovými 

poměry, dochází na jedné straně k tlakovému odlehčení a na druhé k tlakovému zatížení. 

Ve všech možných případech je třeba pro eliminaci propojení zvodní aplikovat úplnou 

tamponáž zaplášťového prostoru. 

Stejně jako u zemních plošných kolektorů i v případě GVS se teplota oběžného 

média může dostat až do záporných hodnot. Při obrovském objemu horniny v okolí vrtu 

nebude tato lokální změna objemu významnější, může však být velmi významná 

v povrchové vrstvě. Proto bývá nutné horní část potrubí kolektorů až ke strojovně 

tepelného čerpadla tepelně izolovat, zejména v případech křížení s inženýrskými sítěmi, 

v případě průchodu pod zpevněným povrchem, apod. 

2.2.3 Tepelné čerpadlo systém - voda / voda  

 
Obrázek č. 16: Systém tepelného čerpadla voda/voda (Stiebel Eltron 2010) 

 

Tepelná čerpadla systému voda/ voda využívají vlastnosti (podzemní) vody jímat 

a znovu odevzdávat teplo.  Také v tomto případě je nutné předem zjistit, zda je možné 

systém v dané lokalitě použít.  Prvním předpokladem je prověřit, zda je k dispozici 

dostatek vody a jaká je její kvalita (provádí se rozbor vody). Na základě rozboru vody 

a posudku hydrogeologa se využití tohoto systému dále prověří u příslušného 

vodohospodářského úřadu. Stejně jako u plošných zemních kolektorů, také zde je potřeba 

pamatovat na dostatečně velký pozemek. Ve většině případů se provádějí dvě studny resp. 

vrty a jejich minimální osová vzdálenost od sebe činí 15 m. Poslední a neméně důležitou 

podmínkou je vhodné složení horninového masivu z hlediska zpětného zasakování 

vyčerpané vody.  
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Obrázek č. 17: Princip funkce systému voda/voda (Stiebel Eltron 2010) 

Pro využívání nízkopotenciálního geotermálního tepla obsaženého v podzemní 

vodě je třeba zřídit dvě studny - čerpací a vsakovací (viz obrázek č. 17). Čerpací studny 

slouží jako zdroj pro odběr potřebného množství vody. Obecně se jedná o čerpané 

množství asi 0,25 - 0,3 m3/h na 1 kW chladícího výkonu, při rozdílu teploty 3 °C. Vedle 

dostatečného čerpání vody musí být také zajištěno odvádění vody. K tomuto účelu slouží 

vsakovací studny, které musí být provedeny do stejné hloubky jako čerpací a umožňují 

návrat podzemní vody do zvodněného systému. Změna teploty vody, která se odvádí zpět, 

by neměla překročit 6°C. 

Množství vody (vydatnost), kterou by měla studna poskytovat, se zjistí 

z technických údajů příslušného TČ. Zda skutečně studna požadované množství dává, 

se zjišťuje několikadenní zkouškou čerpání vody (min. 28 dní). Je také třeba uskutečnit 

analýzu vody. Pokud se kvalita a množství vody nemění, tak z pohledu jejího využití, 

zde není žádné (nežádoucí) ovlivnění ve smyslu zákona o vodním režimu. Provozovatel 

TČ však musí požádat o využívání vody příslušný vodohospodářský úřad. 

  Při zřizování studní se musí dbát na to, aby se ochlazená voda nevracela přes 

vsakovací studnu v okruhu čerpací studny. Hloubka vrtů je závislá na hladině podzemních 

vod. Zkušenosti ukazují, že většina studní pro TČ vyžaduje hloubku 15 m. Když to vodní 

poměry dovolí, je někdy postačující zřídit jednoduchou vsakovací šachtu, většinou je ale 

předepsáno, že voda se musí zavádět zpátky do stejné zvodnělé vrstvy, ze které byla 

odčerpána.  
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3 Zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant 

geotermálních zdrojů 

3.1 Zhodnocení vysokopotenciálních zdrojů  

3.1.1 Výhody a nevýhody hydrotermálních systémů 

Výhody: 

Velkou výhodou jsou provozní výdaje, které jsou výrazně nižší než u konvenčních 

systémů vytápění, u kterých cenu tepla ovlivňují zejména ceny za spotřebované palivo. 

Zde provozní výdaje tvoří pouze platby za elektrický příkon pro čerpadla a systémy řízení 

a také výdaje za údržbu a nezbytné opravy. 

Další výhodou těchto zdrojů je možnost přímého využití jejich energie. Při 

teplotách kolem 100 °C mohou být horké vody využity přímo pro dálkové vytápění viz 

obrázek č. 4 v odstavci 2.1.1. 

Oproti konvenčním systémům vytápění je zde rovněž podstatně nižší zátěž 

životního prostředí, důvodem je že tyto systémy teplo nevyrábí, nýbrž ho jenom předávají. 

Tím nedochází k žádné produkci spalin.  

 

Nevýhody: 

Omezený výskyt těchto geotermálních zdrojů, lokality s těmito zdroji jsou poměrně 

vzácné. Výskyt zdroje je vázán pouze na oblasti se specifickými geologickými 

podmínkami nebo s projevy vulkanismu viz obrázek č. 2 v kapitole 2.1. 

Počáteční investice do geotermálních systémů dálkového vytápění jsou dosti 

vysoké. Nejde jen o provedení samotného vrtu a jeho výstroje, velmi nákladné je rovněž 

vybudování poměrně rozsáhlé a komplikované rozvodné soustavy se sítí předávacích a 

výměníkových stanic. 

Dalším problémem je vzdálenost mezi samotným zdrojem tepla a místem spotřeby, 

rozvodná soustava nemůže být příliš dlouhá. To vedlo nejen k vysokým nákladům na její 

vybudování, ale i k vyšším nákladům při provozování tohoto systému. 

Vysoká mineralizace horkých vod způsobuje korozi nebo naopak inkrustaci 

čerpacího zařízení a potrubí. 

3.1.2 Výhody a nevýhody systémů na suché zemské teplo 

Výhody: 

Výhodou tohoto systému je (teoreticky) neomezená dostupnost konstantního 

energetického potenciálu. Tento zdroj tepla se vyznačuje vysokou a stabilní vydatností 

v horizontu 30-ti i více let. 
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Stejně jako u hydrotermálních systémů i zde je oproti konvenčním systémům 

vytápění podstatně nižší zátěž životního prostředí. 

 

Nevýhody: 

 

Hlavní nevýhodou jsou velmi vysoké počáteční investice, proto se pro vytápění 

tento zdroj využívá většinou v  kombinaci s výrobou elektřiny nebo průmyslovým 

využitím. Náklady zvyšuje skutečnost, že oproti hydrotermálním systémům musí být 

provedeny vždy dva vrty.  

S tím je spojena další problematika, vodu je zde nutno přivádět z dostupného zdroje 

a injektovat do (druhého) vrtu, navíc zejména na začátku procesu jsou při injektování vody 

zaznamenány její velké ztráty. 

3.2 Zhodnocení nízkopotenciálních zdrojů  

3.2.1 Výhody a nevýhody tepelných čerpadel systém -  země / voda    

Výhody: 

Největší výhodou tohoto zdroje je jeho velká dostupnost pro plošnější využití. 

Systémy tepelných čerpadel země / voda mohou být instalovány prakticky v každé 

dostupné lokalitě. Investor zde může navíc volit ze dvou variant umístění kolektorů. Pokud 

např. nemá dostatečně velkou plochu pozemku pro zemní plošný kolektor, může si vybrat 

plošně nenáročnou variantu s geotermální vertikální sondou.  

Výhodou je možnost celoročního využívání pro přípravu TUV i vytápění objektu. 

To umožňuje stejný komfort využívání jednoho zdroje energie po celý rok jako v případě 

elektřiny či plynu.  

 Další výhodou, kterou tento zdroj poskytuje, je možnost chlazení resp. 

klimatizování objektu v letních měsících. Přebytečnou energii z chlazení je možno zpětně 

akumulovat do horninového masivu a využít ji pro rychlejší tepelnou regeneraci masivu 

a zlepšení jeho potenciálu v zimním období. 

Vytápění pomocí tepelných čerpadel systému země / voda je i přes vysoké 

pořizovací náklady z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodné. 

Rovněž zde platí, že oproti konvenčním zdrojům je výrazně nižší zátěž pro životní 

prostředí. 

 

Nevýhody: 

Největší nevýhodou jsou prvotní vysoké pořizovací náklady a relativně složitější 

instalace ve srovnání s konvečními zdroji.  

Ne příliš výhodné je využití ve starších objektech před rekonstrukcí či objektech 

s výrazně horšími tepelně-technickými parametry. Tepelná čerpadla jsou výhodná 
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pro nízkoteplotní otopné soustavy, to ale zejména u starších objektů není bez dalších 

investic možné. 

3.2.1.1 Zemní plošné kolektory (ZPK) 

Výhody: 

 

Výhodou varianty ZPK oproti geotermálním vertikálním sondám (GVS) jsou nižší 

investiční náklady. Proto je tato varianta často zvolena v případě objektů s nižší tepelnou 

ztrátou a dostatečně velkým přilehlým pozemkem. 

 

  Nevýhody: 

 

Nevýhodou je vysoký nárok na velikost pozemku, s tím souvisí i omezení pro větší 

výkony tepelných čerpadel.  

Další nevýhodou je že plochu pozemku s vespod uloženým ZPK nelze použít 

pro budoucí výstavbu ani ji není možné využívat jako zpevněnou plochu. Rovněž není 

možné na pozemku s ZPK osazovat hluboko kořenící rostliny.    

          

Topný faktor tepelných čerpadel v kombinaci se ZPK je oproti GVS výrazněji 

ovlivňován klimatickými podmínkami a střídáním ročních období.                      

V zeminách s velkými kameny, v navážkách nebo ve zvodnělých píscích a štěrcích 

jsou výkopové práce velmi nákladné. V případě skalních masivů nelze výkopové práce 

provádět vůbec. 

3.2.1.2 Geotermální vertikální sondy (GVS) 

Výhody: 

 

Na rozdíl od zemních plošných kolektorů (ZPK) jsou nároky na velikost pozemku 

u GVS minimální. Je nutné pouze zajištění manipulačního a příjezdového prostoru pro 

vrtnou soupravu.                 

Výhodou je, že vrty pro GVS  lze na rozdíl od ZPK provádět ve všech typech 

zemin a hornin.                                                

Topný faktor je u tepelných čerpadel s GVS po celý rok stabilnější než u varianty 

s ZPK, bez ohledu na změnu teploty vzduchu v průběhu roku.      

Tepelná čerpadla s GVS jsou obzvláště výhodná pro větší stavební objekty 

s dobrými tepelně-technickými parametry. 

 

Nevýhody: 
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Velkou nevýhodou jsou nejvyšší investiční náklady ze všech systémů tepelných 

čerpadel. To je dáno zejména cenou vrtných prací a následnou injektáží vrtu cemento-

bentonitovou směsí.  

Vrtná činnost může vést v případě nevhodného provedení až ke změně množství 

a místa výskytu podzemní vody nebo k ovlivnění tlakových poměrů ve zvodních. Rovněž 

může být ohrožena kvalita vod, to hrozí zejména v případě použití nevhodné teplonosné 

látky. 

Omezení na umístění a provádění GVS sond je v případech některých 

hydrogeologických rajonů a v pásmech s vodohospodářskou ochranou podzemních vod.     

GVS např. nelze realizovat ve skupině hydrogeologických  rajonů Bazální křídových 

kolektorů a pouze výjimečně v rajonech s krasovými systémy.  

3.2.2 Výhody a nevýhody tepelných čerpadel systém -  voda / voda    

Výhody: 

 

U tohoto systému je velkou výhodou nejvyšší měrný výkon jímání ze všech 

systémů tepelných čerpadel, to je dáno velmi dobrou tepelnou vodivostí vody – voda 

je médium.  

Oproti zemním plošným kolektorům je potřeba menší plocha pozemku a dochází i 

menšímu znehodnocení pozemku z hlediska jeho dalšího využití.  

Výhodou je stejně jakou systému země /voda možnost celoročního využívání 

pro přípravu TUV i vytápění objektu.  

Vytápění pomocí tepelných čerpadel systému země / voda je i přes vysoké 

pořizovací náklady z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodné. 

Rovněž zde platí, že oproti konvenčním zdrojům je výrazně nižší zátěž pro životní 

prostředí. 

 

Nevýhody: 

 

Velkou nevýhodou a současně limitujícím faktorem pro rozšíření tohoto systému 

tepelného čerpadla je malý výskyt lokalit s vhodnými hydrogeologickými podmínkami. 

Je nutné zabezpečit požadavek na silný a stabilní přítok podzemní vody, který nelze 

ve většině případů zajistit. 

Silná mineralizace podzemních vod systém prodražuje, výrobci tepelných čerpadel 

vyžadují filtraci a často i oddělení primárního okruhu před tepelným čerpadlem pomocí 

vřazeného deskového výměníku. 

Častá je podmínka zřízení zasakovací studny pro odvedení vody do stejného 

zvodněného systému. (dle požadavku příslušného vodoprávního úřadu) 

Je nutné provést ověření stabilního přítoku podzemní vody pomocí čerpací zkoušky 

trvající 28 dní, zkouška je velmi nákladná.  

Topný faktor je snižován potřebou elektrického příkonu pro ponorné čerpadlo.  



Martin Šober:Bakalářská práce 

 

 

2013 26 
 

4 Provozní zkušenosti na vybraných lokalitách 

Provozní zkušenosti jsou uvedeny jen pro nízkopotenciální zdroje geotermální 

energie. V ČR není žádný vysokopotenciální zdroj energie v provozu, z tohoto důvodu 

není možné zkušenosti pro tuto variantu zdroje uvést.  

Jediný nedokončený projekt na využití vysokopotenciální energie v ČR se nachází 

v Litoměřicích kde je naplánována výstavba geotermální elektrárny na systém Hot Dry 

Rock (HDR). Projekt prozatím skončil v roce 2007 průzkumným vrtem provedeným do 

hloubky 2,5km. V hloubce 2110 m zde byla naměřena teplota 64 °C. 

4.1 Lokalita I - Kroměříž  

V lokalitě Kroměříž je instalováno tepelné čerpadlo systém - země / voda se 

zemními plošnými kolektory, realizace byla provedena v roce 2007. 

 

Parametry lokality pro výpočet tepelných ztrát: 

4.1.1 Základní popis objektu: 

Novostavba rodinného domu manželů Obidových se nachází v ul. Požárníků 324/1, 

v obci Kroměříž-Vážany (viz obrázek č. 18 a 19). Rodinný dům (RD) je zděná, 

dvoupodlažní nepodsklepená budova o celkové zastavěné ploše 185 m
2 

a vnějším objemu 

860 m
3
.  

 
Obrázek č. 18: Rodinný dům manželů Obidových v Kroměříži  

Počet dnů topného období (12°C) 

dle ČSN EN 12831 217 dní 
Výška nad mořem dle 

ČSN EN 12831 
207 m 

Roční průměrná teplota dle ČSN 

EN 12831 
3,5 °C 

Klimatická oblast dle 

ČSN EN 12831 
2 

Venkovní výpočtová teplota dle 

ČSN EN 12831 
- 12 °C 

Krajinná oblast se 

zřetelem k intenzitě větru 

dle ČSN EN 12831 

normální 

Venkovní výpočtová teplota dle 

ČSN 730540 
- 15 °C 

Poloha budovy v krajině 

dle ČSN 730540 
nechráněná 
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Obrázek č. 19: Mapa s vyznačením lokality v Kroměříži (www.mapy.cz) 

Objekt rodinného domu (RD) je samostatně stojící budova v příměstské zástavbě, 

poloha v krajině nechráněná, z hlediska intenzity větru v krajině normální a v oblasti 

s venkovní výpočtovou teplotou te = -12°C.
 
K RD náleží pozemek o celkové výměře 2815 

m
2
, terén v okolí stavby je v rovině.   

V rámci technického řešení na vytápění objektu byl proveden výpočet tepelné 

ztráty budovy, která dle ČSN EN 12831 činí 14,0 kW.  

Pozn. Venkovní výpočtová teplota je základním parametrem při výpočtu tepelných ztrát a návrhu 

velikosti zdroje tepla. Značí nejnižší venkovní teplotu vzduchu v topném období, na kterou je nadimenzován 

topný systém (výkon zdroje, velikost otopných těles, dimenze potrubí apod.) 

4.1.2 Přehled geologické stavby území: 

Lokalita Kroměříž se dle regionálního členění nachází v soustavě Karpat v oblasti 

flyšového pásma při severním okraji Ždánické jednotky. Z hlediska geologické stavby 

se na území lokality vyskytují  marinní flyšové peliticko-psamitické litofanie oligocenního 

a miocenního stáří (viz mapový server České geologické služby).  

Z hlediska hydrogeologie tvoří jíly a jílovce nepropustný bazální izolátor. Hladina 

podzemních vod je zde většinou napjatá, zpravidla v hloubce 1–3m pod povrchem terénu 

(Seitlová et al. 1983).  

4.1.3 Popis systému tepelného čerpadla: 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) je v objektu 

osazeno kompaktní tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON typ WPC 13 systém země / voda, 

o tepelném výkonu 13,4kW. Tento výkon platí při teplotě zdroje 0°C a výstupný teplotě 

topné vody 35°C, topný faktor v tomto případě odpovídá hodnotě 4,4 (viz projekční 

podklady firmy Stiebel Eltron 2010). Součástí kompaktního TČ je vestavěný zásobníkový 

ohřívač TUV 170 litrů, oběhové čerpadlo primárního i sekundárního okruhu a elektrokotel 

s kaskádovým spínáním o výkonu 2,6–8,8 kW. Tepelné čerpadlo bylo v tomto případě 

navrženo na monovalentní způsob provozu. 
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TČ je instalováno ve variantě se zemním plošným kolektorem. Kolektor je uložen 

hned vedle vytápěného objektu v nezastavěné části pozemku a zabírá plochu 415m
2
. ZPK 

tvoří 6 samostatných okruhů o délce každého cca 100 m, hloubka uložení potrubí je 1,4m 

a rozteč 0,8m. Potrubí ZPK bylo (dle technologického pokynu výrobce potrubí) uloženo 

do pískového lože. Jednotlivé okruhy jsou propojeny pomocí rozdělovače a sběrače 

umístěného v šachtě vně objektu. Pokládka potrubí kolektoru byla provedena do výkopů 

o šířce 1m, bylo využito těžké techniky přítomné při provádění zemních prací na stavbě 

domu. ZPK byl zhotoven z potrubí  polyetylénového PE-HD třídy PE-100 o průměru      

D-32x3,0mm a PN16. 

V dané lokalitě se v hloubce 1,4 m pod povrchem nachází hladina podzemní vody. 

Horninový masiv v hloubce uložení ZPK tvoří jíly, které jsou překryty hlinito-písčitými 

sedimenty. Dle projektu bylo počítáno s měrným tepelným výkonem zeminy 35 W/m
2
. 

4.1.4 Popis topného systému a přípravy TUV: 

Pro pokrytí tepelné ztráty rodinného domu je použit nízkoteplotní systém 

podlahového vytápění.  Pro doplnění otopné plochy u velkých prosklených ploch jsou 

osazeny podlahové konvektory, v koupelnách pak trubková otopná tělesa. Otopná soustava 

je dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosného média, o tepelném spádu 45/35 °C.  

  Pro přípravu TUV slouží zásobníkový ohřívač TUV o objemu 170 litrů, který 

je součástí tepelného čerpadla. 

 

 

 
    Graf č. 1: Přehled návratnosti pořizovacích nákladů do TČ (Stiebel Eltron) 
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4.1.5 Investiční a provozní náklady: 

Celkové investiční náklady na TČ, ZPK  a montáž včetně zprovoznění, byli podle 

faktur 280 000 Kč vč. DPH. Majitel nemovitosti navíc získal dotaci (ze státního fondu 

životního prostředí) ve výši 60 000 Kč. Provozní náklady na vytápění a přípravu TUV 

za rok 2012 činí 15 000 Kč. Návratnost investice v porovnání s vytápěním pomocí 

plynového kondenzačního kotle vychází okolo 6 let (viz. graf č. 1).  

Informace o nákladech byli převzati z faktur a rozpočtů poskytnutých k nahlédnutí 

investorem. Aktuální ceny energií byly převzaty s portálu TZB Info a ERÚ. Pro výpočet 

návratnosti (viz graf č. 1) byl použit zjednodušený výpočet, který je součástí projekčních 

materiálů pro partnery firmy Stiebel Eltron). 

4.1.6 Provozní zkušenosti dle vyjádření investora: 

„S tepelným čerpadlem jsem velmi spokojen a provozní náklady odpovídají 

původní představě.  Největší obavy jsem měl z návratnosti celkové investice a z výběru 

monovalentního způsobu provozu, který mi doporučoval projektant. Naopak dodavatel 

doporučoval bivalentní provoz, kde by byla celková pořizovací cena systému o 8% nižší. 

Monovalentní provoz se mi ale v praxi osvědčil. Na rozdíl od bivalentního systému 

u souseda elektrokotel prakticky nevyužívám, topný faktor je přibližně konstantní po celý 

rok a výhodou je i vyšší rychlost ohřevu TUV“.  

Opravy - po dvou letech provozu došlo k poruše ovládací jednotky TČ, jednotka 

byla vyměněna v rámci záruky. 

Pozn.:  Monovalentní provoz znamená, že TČ je dimenzováno na 100% tepelné ztráty v objektu. 

Tento způsob je vhodný pro nízkoteplotní vytápění s teplotou topné vody do max. 60°C. U bivalentního 

provozu je výkon TČ dimenzován na 55–70% tepelné ztráty objektu. V případě nedostatku výkonu TČ při 

nízkých teplotách se připne druhý tepelný zdroj (např. elektrokotel) Tento způsob je vhodný pro vytápění do 

teplot topné vody max. 60°C. 

4.2 Lokalita II - Bezměrov  

V lokalitě Bezměrov (okr. Kroměříž) je instalováno tepelné čerpadlo systému - 

země / voda se dvěma geotermálními vertikálními sondami, realizace byla provedena 

v letech 2010/2011. 

Parametry lokality pro výpočet tepelných ztrát: 

Počet dnů topného období (12°C) 

dle ČSN EN 12831 217 dní 
Výška nad mořem dle ČSN 

EN 12831 
194 m 

Roční průměrná teplota dle ČSN 

EN 12831 
3,5 °C 

Klimatická oblast dle ČSN 

EN 12831 
2 

Venkovní výpočtová teplota dle 

ČSN EN 12831 
- 12 °C 

Krajinná oblast se zřetelem 

k intenzitě větru dle ČSN EN 

12831 

normální 

Venkovní výpočtová teplota dle 

ČSN 730540 
- 15 °C 

Poloha budovy v krajině 

dle ČSN 730540 
nechráněná 
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4.2.1 Základní popis objektu: 

Rodinný dům manželů Hyžových se nachází v obci Bezměrov č. p. 64, okres 

Kroměříž (viz obrázek č. 20 a č. 21). Rodinný dům je kompletně zrekonstruovaná zděná 

dvoupodlažní nepodsklepená budova o celkové zastavěné ploše 148 m
2 

a vnějším objemu 

620 m
3
. Objekt RD byl vybudován jako součást  řadové zástavby, která je situována 

n severozápadním okraji obce. Tato zástavba je ze severní strany ohraničena pravým 

břehem řeky Haná, z jižní strany pak obecním rybníkem. Poloha budovy v krajině je tedy 

nechráněná, z hlediska intenzity větru v krajině normální a v oblasti s venkovní 

výpočtovou teplotou te = -12°C.
 
Terén v okolí stavby je v rovině. V rámci technického 

řešení na vytápění objektu byl proveden výpočet tepelné ztráty budovy, která dle ČSN EN 

12831 činí 13,2 kW.  

 
Obrázek č. 20: Rodinný dům manželů Hyžových v Bezměrově (okr. Kroměříž)  

 

 

Obrázek č. 21: Mapa s vyznačením lokality v Bezměrově (www.mapy.cz) 

4.2.2 Přehled geologické stavby území: 

Lokalita Bezměrov se dle regionálního členění nachází v Hornomoravském úvalu 

v jižní části Hanácké nivy, při severovýchodním okraji Litenčické pahorkatiny. Z hlediska 

geologické stavby se na území lokality vyskytují holocenní náplavové písčito-hlinité 

http://www.mapy.cz/
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sedimenty, které překrývají spodní souvrství fluviálních pleistocenních štěrko-písků. 

(převzato z hydrogeologického posudku stavby a mapového serveru České geologické 

služby).  

4.2.3 Popis systému tepelného čerpadla: 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je v objektu osazeno tepelné čerpadlo 

NIBE typ F1245-10 systém země / voda, o tepelném výkonu 9,95kW (viz obrázek č. 21) 

Tento výkon platí při teplotě zdroje 0°C a výstupný teplotě topné vody 35°C, topný faktor 

v tomto případě odpovídá hodnotě 5 (viz projekční podklady). Součástí kompaktního TČ 

je vestavěný zásobníkový ohřívač TUV 180 litrů, oběhové čerpadlo primárního 

i sekundárního okruhu a elektrokotel s kaskádovým spínáním o výkonu 2–9kW. Tepelné 

čerpadlo bylo v tomto případě navrženo na bivalentní způsob provozu. 

  TČ je instalováno ve variantě s geotermální vertikální sondou. Vedle RD jsou 

v horninovém masivu umístěny dvě GVS, každá s vertikálním kolektorem typu jednoduché 

„U“ sondy. Vertikální kolektor byl zhotoven z potrubí  polyetylénového PE-HD třídy    

PE-100 o průměru D-32x3,0mm a tlakové třídě PN16. Potrubí kolektorů je propojeno 

pomocí rozdělovače a sběrače umístěného v šachtě vedle objektu RD.  

Pro umístění GVS byli vyhloubeny dva vrty o hloubce 75 m. První část vrtu 

do hloubky 35m je provedena v průměru 152 mm a byla kompletně propažována, druhá 

část vrtu do konečné hloubky byla provedena v průměru 120mm bez dalšího pažení. 

Vzájemná osová vzdálenost vrtů je 8m. Po zapuštění potrubí kolektoru a provedení 

těsnících tlakových zkoušek byli obě  GVS injektovány cemento-bentonitovou směsí.  

V průběhu vrtu byla stavba horninového masivu následující: V hloubce do 10m 

se nacházeli kvartérní sedimenty, tvořené spodním souvrstvím fluviálních sedimentů 

(písčitých štěrků) pleistoceního stáří a vrchním souvrstvím holoceních náplavových 

písčito-hlinitých hlín. V hloubce od 10m se vyskytovali sedimenty neogenního stáří. 

Nepravidelně se zde střídali vrstvy vápnitých jílů a štěrko-písků. V konečné hloubce 

s vyskytly rozpadavé pískovce. Průměrná hodnota měrného výkonu jímaní z horninového 

masivu je zde 65 W/m. 

4.2.4 Popis topného systému a přípravy TUV: 

Pro pokrytí tepelné ztráty rodinného domu byl použit nízkoteplotní systém 

kombinovaného podlahového vytápění s radiátory.  Vytápění obytných místností zajišťuje 

podlahové vytápění, v některých vedlejších temperovaných místnostech jsou osazeny 

deskové radiátory a v koupelnách trubková otopná tělesa. Otopná soustava j dvoutrubková, 

protiproudá s nuceným oběhem teplonosného média, a tepelným spádem 45/35 °C.  Pro 

přípravu TUV slouží zásobníkový ohřívač TUV o objemu 180 litrů, který je součástí 

tepelného čerpadla. Ohřev TUV je zapojen v kombinaci se solárním ohřevem, solární 

ohřev je zde zařazen jako předehřev před tepelné čerpadlo (viz obr. č. 22).  
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Obrázek č. 22: TČ NIBE typ F1245-10 systém  země / voda  zapojené   s předehřevem TUV pomocí solárního 

okruhu (umístěno v lokalitě Bezměrov) 

 

 

    
    Graf č. 2: Přehled návratnosti pořizovacích nákladů do TČ (Stiebel Eltron) 

4.2.5 Investiční a provozní náklady: 

Celkové investiční náklady na TČ, GVS  a montáž včetně zprovoznění, byli podle 

faktur 350 000 Kč vč. DPH. Majitel nemovitosti navíc získal dotaci ve výši 70 000 Kč. 

Provozní náklady na vytápění a přípravu TUV za rok 2012 činí 17 000 Kč. Návratnost 

investice v porovnání s vytápěním pomocí plynového kondenzačního kotle vychází okolo 

9 let. (viz graf č. 2). Informace o nákladech byly převzaty z faktur a rozpočtů poskytnutých 

k nahlédnutí investorem. Aktuální ceny energií byli převzati s portálu TZB Info a ERÚ. 
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Pro výpočet návratnosti (viz graf č. 2) byl použit zjednodušený výpočet, který je součástí 

projekčních materiálů pro partnery firmy Stiebel Eltron). 

4.2.6 Provozní zkušenosti dle vyjádření investora: 

„Tepelné čerpadlo bylo v provozu jen jednu sezonu, takže na přesnější hodnocení 

je zatím příliš brzy. Obecně lze říci, že provozní náklady nejsou příliš vysoké a tepelná 

pohoda je odpovídající.“ Největší obavy má majitel z návratnosti celkové investice.  

4.3 Lokalita III – Přílepy u Holešova  

V lokalitě Přílepy u Holešova (okr. Kroměříž) je instalováno tepelné čerpadlo 

systému - země / voda s geotermální vertikální sondou, realizace byla provedena v roce 

2010. 

Parametry lokality pro výpočet tepelných ztrát: 

4.3.1 Základní popis objektu: 

Novostavba rodinného domu Ing. Radima Filáka se nachází v obci Přílepy u 

Holešova č. p. 310, okres Kroměříž (viz obrázek č. 23).  Rodinný dům je zděná, přízemní 

nepodsklepená budova o celkové zastavěné ploše 120 m
2 

a vnějším objemu 400 m
3
. Objekt 

RD je samostatně stojící budova ve východní části obce. Poloha v krajině nechráněná, z 

hlediska intenzity větru v krajině normální a v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou      

te = -12°C. Terén v okolí stavby je  mírně svažitý. V rámci technického řešení na vytápění 

objektu byl proveden výpočet tepelné ztráty budovy, která dle ČSN EN 12831 činí 7,0 kW.  

Pozn. Venkovní výpočtová teplota je základním parametrem při výpočtu tepelných ztrát a návrhu 

velikosti zdroje tepla. Značí nejnižší venkovní teplotu vzduchu v topném období, na kterou je nadimenzován 

topný systém (výkon zdroje, velikost otopných těles, dimenze potrubí apod.) 

 

 

 

 

 

 

Počet dnů topného období (12°C) 

dle ČSN EN 12831 217 dní 
Výška nad mořem dle ČSN 

EN 12831 
290 m 

Roční průměrná teplota dle ČSN 

EN 12831 
3,5 °C 

Klimatická oblast dle ČSN 

EN 12831 
2 

Venkovní výpočtová teplota dle 

ČSN EN 12831 
- 12 °C 

Krajinná oblast se zřetelem 

k intenzitě větru dle ČSN EN 

12831 

normální 

Venkovní výpočtová teplota dle 

ČSN 730540 
- 15 °C 

Poloha budovy v krajině 

dle ČSN 730540 
nechráněná 
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Obrázek č. 23: Mapa s vyznačením lokality v Přílepech u Holešova (www.mapy.cz) 

4.3.2 Přehled geologické stavby území: 

Lokalita Přílepy u Holešova se dle regionálního členění nachází v soustavě Karpat, 

v oblasti flyšového pásma při jižním okraji Magurské skupiny příkrovů zastoupené 

Račanskou jednotkou. Z hlediska geologické stavby se na území lokality vyskytují 

holocenní deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty, které překrývají spodní Zlínské 

souvrství marinních poloh pískovců eocenního a oligocenního stáří (viz. mapový server 

České geologické služby).  

Z hlediska hydrogeologie tvoří pískovce zvrásněné izolátory a průlinovo-puklinové 

kolektory. (Seitlová et al. 1983).  

4.3.3 Popis systému tepelného čerpadla: 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je v objektu osazeno tepelné čerpadlo 

NIBE typ F1245-6 systém země / voda, o tepelném výkonu 6,3kW. Tento výkon platí při 

teplotě zdroje 0°C a výstupný teplotě topné vody 35°C, topný faktor v tomto případě 

odpovídá hodnotě 4,9 (viz projekční podklady firmy NIBE 2011). Součástí kompaktního 

TČ je vestavěný zásobníkový ohřívač TUV 180 litrů, oběhové čerpadlo primárního 

i sekundárního okruhu a elektrokotel s kaskádovým spínáním o výkonu 2–6kW. Tepelné 

čerpadlo je v tomto případě navrženo na monovalentní způsob provozu. 

  TČ je instalováno ve variantě s geotermální vertikální sondou. V průjezdu vedle 

RD je v horninovém masivu umístěna GVS, s vertikálním kolektorem typu jednoduché 

„U“ sondy. Vertikální kolektor byl zhotoven z potrubí  polyetylénového u PE-HD třídy 

PE-100RC o průměru D-32x3,0mm a tlakové třídě PN16.  

Pro umístění GVS byl vyhlouben vrt o hloubce 102m. První část vrtu až do hloubky 

60m je provedena v průměru 152mm a musela být kompletně propažována, druhá část vrtu 

do konečné hloubky byla provedena v průměru 120mm bez dalšího pažení. Po zapuštění 

potrubí kolektoru a provedení těsnících tlakových zkoušek byla  GVS injektována 

cemento-bentonitovou směsí. Průměrná hodnota měrného výkonu jímaní z horninového 

masivu byla stanovena na 55 W/m. 

http://www.mapy.cz/
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4.3.4 Popis topného systému a přípravy TUV: 

Pro pokrytí tepelné ztráty rodinného domu byl použit nízkoteplotní topný systém 

s radiátory. Vytápění jednotlivých místností zajišťují deskové radiátory typu VK, pouze 

v koupelně je umístěno trubkové otopné těleso. Potrubí topné vody je provedeno 

 měděných trubek.  Otopná soustava je dvoutrubková, protiproudá s nuceným oběhem 

teplonosného média a tepelným spádem 45/35 °C.  Pro přípravu TUV slouží integrovaný 

zásobníkový ohřívač TUV o objemu 180 litrů, který je součástí tepelného čerpadla.  

4.3.5 Investiční a provozní náklady: 

Celkové investiční náklady na TČ, GVS  a montáž včetně zprovoznění byli podle 

faktur 300 000 Kč vč. DPH. Majitel nemovitosti navíc získal dotaci ve výši 60 000 Kč. 

Provozní náklady na vytápění a přípravu TUV za rok 2012 činí 10 000 Kč. Návratnost 

investice v porovnání s vytápěním pomocí plynového kondenzačního kotle vychází okolo 

6 let. (viz graf č. 3). 

 

  
       Graf č. 3: Přehled návratnosti pořizovacích nákladů do TČ (Stiebel Eltron) 

Informace o nákladech byly převzaty z faktur a rozpočtů poskytnutých k nahlédnutí 

investorem. Aktuální ceny energií byly převzaty s portálu TZB Info a ERÚ. Pro výpočet 

návratnosti (viz graf č. 3) byl použit zjednodušený výpočet, který je součástí projekčních 

materiálů pro partnery firmy Stiebel Eltron). 

4.3.6 Provozní zkušenosti dle vyjádření investora: 

„Tepelné čerpadlo je využíváno již třetí topnou sezónu a je s ním velká 

spokojenost. Před instalací tepelného čerpadla byl RD 5 let vytápěn, včetně přípravy TUV, 
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pomocí nízkoteplotního plynového kotle 18kW. Roční výdaje na vytápění a ohřev TUV 

s plynem činily v roce 2007 cca 30 000 Kč, v roce 2012 při využívání TČ pouze 10 000 

Kč. Majitel připomíná, že mezi lety 2007 a 2012 došlo ke zdražení plynu o cca 40%, a to 

jen zvyšuje návratnost investice“. 

4.4 Lokalita IV  

Lokalitu IV je uvedena pouze jako špatná zkušenost s částečně zmařenou investicí, 

a majitel si zde z důvodu soudního řízení nepřál bližší specifikaci lokality ani uvedení jeho 

iniciálu. Lokalita se nachází západně od Valašských Klobouků. V Lokalitě bylo původně 

instalováno tepelné čerpadlo systému - voda / voda s čerpací a zasakovací studnou, tento 

systém musel být v roce 2010 změněn na systém země / voda se zemním plošným 

kolektorem. 

4.4.1 Popis problému a systému tepelného čerpadla: 

Jedná se o samostatně stojící stavbu rodinného domu o tepelné ztrátě cca 7 kW. 

Původně bylo jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV v  objektu osazeno tepelné 

čerpadlo systému voda / voda, o tepelném výkonu 7 kW. V průběhu topné sezóny 

se ukázalo, že zasakovací studna není schopna plnit svůj účel a dochází k přetoku vody na 

povrch a tím k podmáčení terénu v okolí stavby. Jelikož vodoprávní úřad nepovolil 

dodatečné odvedení čerpaných vod do kanalizace, musel být systém odstaven z provozu. 

Následovala úprava tepelného čerpadla ze systému voda / voda na systém země / voda.  

Na ploše přilehlé zahrady byla odstraněna vzrostlá vegetace a následně byl uložen zemní 

plošný kolektor. Systém je nově dva roky v provozu, ale investiční náklady se zvýšili 

o 60 000 Kč na provedení zemního plošného kolektoru. 

4.5 Obecný závěr z vybraných lokalit  

Podle zkušeností majitelů z realizovaných systémů tepelných čerpadel, mohou být 

tepelná čerpadla systému země / voda a voda / voda, dobře vynaloženou investicí do zdroje 

tepla pro vytápění objektu. Při rozhodování o volbě tepelného čerpadlo jako zdroje tepla 

je dobré si předem zajistit maximum informací o dané lokalitě. Stejně důležité je posouzení 

vhodnosti použití tepelného čerpadla dle stáří a velikosti vytápěného objektu. Kupříkladu 

novostavby jsou oproti starším objektům vhodnější pro instalaci tepelných čerpadel. 

Ze zkušenosti majitelů vyplívá, že úspěšně realizované aplikace systému tepelných 

čerpadel, jsou podmíněny kvalitně vypracovaným projektem u geotermálních vertikálních 

sond včetně hydrogeologického posudku. Proto je velmi důležitý výběr dodavatele 

projektu a přípravná část aplikace. Teprve na základě dobrého návrhu je dobré provést 

výběr realizační firmy a dodavatele zařízení.  
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5 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo poskytnout přehled o možnostech využití 

horninového masivu jako zdroje tepla pro vytápění objektů. Proto bylo nejprve provedeno 

rozdělení geotermálních zdrojů na varianty, dle jejich energetického potenciálu. Pro 

jednotlivé varianty jsou popsány systémy geotermální energie z pohledu zákonitostí jejich 

výskytu a způsobu praktického využití. Největší prostor práce byl věnován 

nízkopotenciálním zdrojům v systémech tepelných čerpadel, které jsou v rámci ČR 

nejdostupnější a reálně využitelné.  

Dalším cílem práce bylo zjištění a uvedení praktických zkušeností majitelů 

 v realizovaných systémech tepelných čerpadel. Zde byly na vybraných lokalitách 

prostudovány materiály poskytnuté investory, zejména projektové dokumentace, posudky, 

faktury, nabídky a fotodokumentace. Na základě těchto podkladů byly provedeny popisy 

systémů, objektů, lokalit a nákladů. Závěrem bylo uvedeno vyjádření investora k celkové 

funkčnosti systému.  

Záměrem bylo poskytnout čtenáři práce text s dobrou užitnou hodnotou. Proto byly 

informace zjišťovány nejen z publikací, webových stránek a odborných článků, ale jsou 

uplatněny i zkušenosti z praxe. Dále byla provedena konzultace u výrobců a dodavatelů a 

byl proveden vlastní průzkum u realizovaných systémů.  

Tato bakalářská práce je využitelná jako základní přehled pro orientaci v dané 

problematice. Její omezení je dáno rychlým vývojem daného oboru, zkušenostmi autora a  

rozsahem práce. 
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