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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Symbol Veličina Jednotka 

A plocha konstrukce ohraničující místnost [m
2
] 

B charakteristické číslo budovy [-] 

E roční emise [kg] 

Hs objemové spalné teplo [kWh/m
3
] 

L délka spáry [m] 

M charakteristické číslo místnosti [-] 

N počet pracovních dní zařízení v roce [dny] 

ND02d cena 1 MWh v tarifní třídě D02d [Kč] 

NDOM,SP,D02d roční cena elektřiny za chod v domácnosti v D02d [Kč] 

NDOM,SP,D56d roční cena elektřiny za chod v domácnosti v B56d [Kč] 

NJISTIČ měsíční poplatek za jistič [Kč] 

NNÍZKÝ cena 1 MWh v nízkém tarifu [Kč] 

NVYSOKÝ cena 1 MWh ve vysokém tarifu [Kč] 

NTČ roční platba za provoz TČ [Kč] 

P1,C roční spotřeba energie TČ [MWh] 

P1,DOM roční spotřeba energie domácnosti [MWh] 

P1,TV,L příkon TČ pro přípravu TV v létě [MWh] 

P1,TV,TOP příkon TČ pro přípravu TV v topné sezóně [MWh] 

P1,VYT příkon TČ pro vytápění [MWh] 

    základní tepelná ztráta [W] 

    celková tepelná ztráta [W] 

    topný výkon TČ [kW] 

     příkon kompresoru TČ [kW] 

     chladící výkon [kW] 

    požadovaný topný výkon TČ [KW] 

    tepelná ztráta prostupem tepla [W] 

   roční potřeba tepla na přípravu TV a vytápění [MWk] 



 

 

      denní potřeba tepla na přípravu TV [kWh] 

      roční potřeba tepla na přípravu TV [kWh] 

      potřeba tepla na přípravu TV v letním období  [kWh] 

        potřeba tepla na přípravu TV v topném období [kWh] 

    chladící výkon TČ [kW] 

      tepelná ztráta větráním [W] 

       roční potřeba tepla na vytápění [MWh] 

    energie dodaná kotlem na zemní plyn  [kWh] 

S plocha [m
2
] 

     potřebné množství TV za den [m
3
/den] 

Vm objem větrané místnosti [m
3
] 

     objemový tok větraného vzduchu [m
3
/s] 

    objemový tok větraného vzduchu infiltrací [m
3
/s] 

    spotřeba zemního plynu za rok [m
3
/rok] 

    objemový tok větracího vzduchu [m
3
/s] 

c měrná tepelná kapacita vody  [kJ/kg.K] 

d počet dní topného období [dny] 

d1 počet dní letního období [dny] 

f1  koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočetních 

 hodnot uvažovaných při výpočtu Qc [-] 

h entalpie chladiva [kJ/kg] 

hO výška otvoru [m] 

hp výška patra [m] 

iLV součinitel spárové průvzdušnosti [m
3
/m.s.Pa

0,67
] 

k součinitel prostupu tepla [W/m
2
.K] 

k0 průměrný součinitel prostupu tepla [W/m
2
.K] 

l délka stěny [m] 

lO délka otvoru [m] 

   hmotnostní průtok chladiva [kg/s] 

n intenzita výměny vzduchu [h
-1

] 



 

 

p1 přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí [-] 

p2 přirážka na urychlení zátopu [-] 

p3 přirážka na světovou stranu [-] 

t1 teplota studené vody [°C] 

t2 teplota ohřáté vody [°C] 

te výpočtová teplota okolí [°C] 

tes venkovní průměrná teplota [°C] 

ti vnitřní výpočtová teplota [°C] 

ties vnitřní průměrná teplota [°C] 

tp výpočtová teplota půdy [°C] 

tpr výpočtová teplota v průjezdu [°C] 

ts výstupní teplota vody z primárního okruhu [°C] 

tsp výpočtová teplota sklepních prostor [°C] 

tsvl teplota studené vody v létě [°C] 

tsvz teplota studené vody v zimě [°C] 

x obsah síry v původním vzorku [mg/m
3
] 

z koeficient energetických ztrát systému pro přípravu TV [-] 

ε topný faktor [-] 

ε1 průměrný topný faktor v létě [-] 

εz průměrný topný faktor v zimě [-] 
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1. Úvod 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil problematiku tepelného čerpadla. V této 

práci zpracuji návrh systému vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem pro 

rodinný dům. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

bude obsahovat popis tepelných čerpadel, základní typy a principy, na kterých pracují. 

V praktické části bude navržen konkrétní typ tepelného čerpadla pro určitý rodinný dům 

a jeho zhodnocení z ekonomického a environmentálního pohledu. 

Historie tepelného čerpadla vychází z druhého termodynamického zákona, který zní, 

že teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa o nižší teplotě na těleso s vyšší teplotou. 

Za zakladatele termodynamiky je považován Rudolf Julius Emanuel Clausius, který tuto větu 

formuloval. Dále tato myšlenka byla rozvíjena například fyzikem Williamem Thomsonem. 

Pod pojmem „zdroj energie“ je považována ropa, uhlí nebo například jádro. Nejedná 

se však o jediné zdroje energie koncentrované v těchto formách na světě. Mezi další 

využitelné méně známé zdroje patří země, voda a vzduch nacházející se všude kolem nás. 

Hlavní nevýhodu těchto zdrojů je jejich nízký potenciál, který pro využití musí být 

„přečerpán“ na využitelnou úroveň. Řešením této situace jsou právě tepelná čerpadla, která 

jsou schopna převést nízkopotenciální zdroj energie na požadovaný stav, tzn., nevyužitelná 

energie se změní na energii využitelnou. Tato energie se pak využívá pro vytápění a další 

tepelné potřeby. 

Trendem moderní společnosti nejen v energetice je efektivnost výdaje, tj., maximalizace 

poměru mezi výstupy a vstupy. Zásoby fosilních paliv jsou na planetě Zemi vyčerpatelné, 

a proto je nutné úspoře primárních zdrojů věnovat zvýšenou pozornost. Tepelné čerpadla 

zajišťují úsporu těchto paliv a prodlužují dobu, během které budou vyčerpány a nahrazeny 

alternativními zdroji bez zásadního vlivu na životní prostředí. 

 

 

. 
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2. Princip činnosti tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které umí převést teplo o nízké teplotě 

(tzv. nízkopotenciální teplo) na teplo o vyšší teplotě. Bohužel tento děj neprobíhá samovolně, 

ale je zapotřebí k jeho činnosti přidat „pohonnou‘‘ energii. [5] 

Princip lze vysvětlit pomocí nejběžnějšího typu TČ a to kompresorového. 

Pro zjednodušení si můžeme představit, že TČ odebere z okolí dva díly tepla, např. 

z venkovního vzduchu, k tomu teplu „přidá‘‘ jeden díl tepelné energie ze svého pohonu 

(kompresoru), tak se získají tři díly tepla o vyšší teplotě, než se nachází v okolním vzduchu, 

ze kterého bylo čerpáno. Toto teplo se dá použít např. k vytápění domů. [5] 

Princip činnosti TČ je stejný jako u ledničky nebo mrazničky. Kdyby se chladnička 

zazdila do venkovní stěny objektu tak, aby přední strana bez dvířek směřovala ven a zadní 

„teplá‘‘ strana do místnosti dostali bychom po zapnutí chladničky TČ typu vzduch – vzduch. 

Uvedená představa je určena pouze pro vysvětlení a nikoliv jako doporučení k realizaci. [5] 

2.1 Srovnání přímého elektrického ohřevu s TČ 

Tepelné čerpadlo s elektrickým příkonem 1 kW, při správném navržení, by mělo dodávat 

nejméně 3 kW tepelného výkonu. Elektrický přímotop dosáhne stejného tepelného výkonu 

(3 kW) při 3 krát větším příkonu tedy 3 kW. Takže za hodinu provozu TČ s příkonem 1 kWh 

získáme nejméně 3 kWh tepla a elektrický přímotop s příkonem 3 kWh docílí nejvýše 3 kWh 

tepla. Bilance jsou znázorněny v obr. 2.1. [5] 

 

Obr. 2.1 – Srovnání tepelných bilancí [5] 

Na obrázku 2.1 s názvem „Srovnání tepelných bilancí“ je znázorněn a) přímý elektrický ohřev 

a b) T Č kde W je elektřina, QT topné teplo a QO je nízkopotenciální teplo získané z okolí. 
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3. Technická řešení tepelného čerpadla 

Běžně provozovaná TČ je možné rozdělit podle principu na TČ kompresorová a TČ 

sorpční. 

3.1 Kompresorová tepelná čerpadla 

Kompresorová TČ užívají ke zvýšení nízkopotenciálního tepla princip termodynamického 

ohřevu, při němž se zvýšení teploty docílí adiabatickou kompresí pracovní látky uvnitř oběhu. 

Pracovní látky jsou nejčastěji halogenová chladiva, např. R134a, R407C, R410A. Dříve 

se používaly freonové chladiva R12 a R22, současné chladiva nezpůsobují tzv. ozonovou 

díru. [5] 

Schéma oběhu TČ kompresorového typu se nachází na obr. 3.1. Kompresor nasává páry 

chladiva z výparníku a stlačí je, přičemž vzroste jejich teplota. Tento děj vyžaduje dodat 

mechanickou (kompresní) práci pro pohon kompresoru. Stlačené páry pokračují 

do kondenzátoru, což je výměník tepla (chladivo – topná voda), kde se páry ochladí a odebere 

se jim kondenzační teplo, takže na výstupu z kondenzátoru je chladivo zpět v kapalném stavu. 

Tepelné čerpadlo předalo otopné soustavě teplo QT. Po výstupu z kondenzátoru má chladivo 

teplotu na úrovni topné vody. Pro to, aby bylo chladivo schopné ‘‘načerpat‘‘ nízkopotenciální 

teplo, je třeba chladivu snížit teplotu pod teplotu nízkopotenciálního zdroje. K tomuto účelu 

použijeme redukční (škrtící) ventil, v němž kapalné chladivo expanduje a jeho teplota klesne. 

Při škrcení se malá část chladiva vypaří, avšak větší část zůstane v kapalném stavu. Výsledná 

směs kapaliny a páry pokračuje do výparníku, kde se zbylá kapalina vypaří vlivem tepla QO 

z nízkopotenciálního zdroje.[5] 
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Obr. 3.1 – Základní schéma kompresorového TČ [5] 

 

3.2 Sorpční tepelná čerpadla 

Tento typ TČ lze rozdělit na absorpční a adsorpční. Vzhledem k tomu že význam 

adsorpčního TČ je okrajový, bude dále rozebírán princip absorpční. 

U těchto TČ jsou využívány absorpční vlastnosti dvojic látek, z nichž dvojice, které 

se nejčastěji používají, jsou čpavek – voda a bromid lithný – voda. Stejně jako kompresorová 

tak i absorpční TČ vychází z principů chladících zařízení. [5] 

Schéma oběhu TČ absorpčního typu se nachází v obr. 3.2. Do generátoru je čerpadlem 

dopravována voda pod tlakem bohatá na čpavek. Generátor je někdy označován jako varník, 

vypuzovač nebo desorbér. Směs vody a čpavku je v generátoru ohřívána teplem WQ, 

dodávaným např. plynovým hořákem nebo vodní párou apod., přičemž se z kapalné směsi 

vypuzuje čpavek. Postupnou rektifikací (destilací) se dá dosáhnout toho, že generátor opouští 

téměř čisté čpavkové páry. Tyto páry se pak vedou do kondenzátoru, ze kterého se získává 

teplo Qk, které je použitelné k vytápění. Je-li z kapalné směsi v generátoru vypuzen čpavek 

a odveden jedním výstupem, musí být druhým výstupem odváděna kapalná směs, která má 

menší koncentraci čpavku než bohatá směs. Kapalina chudá na čpavek je přes redukční ventil 
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vedena do absorbéru, kde do sebe pohlcuje páry čpavku přicházející z výparníku. Předáním 

tzv. absorpčního tepla Qa se směs ochladí a může nastat absorpce. Vzniklá bohatá směs 

je z absorbéru nasávána čerpadlem, které zvyšuje tlakovou energii bohaté kapaliny. 

Mechanická práce není dominující pohonnou energii. Je to energie WQ dodávaná 

do generátoru ve formě středně nebo vysokopotenciálního tepla. [5] 

 

Obr. 3.2 – Základní schéma absorpčního TČ [5] 

4. Topný faktor 

Je to velmi důležitý parametr tepelných čerpadel. Udává základní míru efektivnosti práce 

TČ. Dále vyjadřuje poměr dodaného tepla pro vytápění k množství spotřebované energie 

kompresorem. Topný faktor se někdy také nazývá výkonové číslo, popřípadě se používá 

označení COP (z anglického Coefficient of Performance). Při jeho výpočtu je třeba započítat 

spotřebu oběhových čerpadel, které jsou nutné pro provoz TČ.[5,6] 
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Obr. 4.1 – využití primární energie v TČ [6] 

Pro dosažení horní hranice topného faktoru a minimální spotřeby TČ je třeba zajistit: 

 Nejvyšší možnou teplotu nízkopotenciálního zdroje tepla, ale ne vyšší než udává 

výrobce pro daný typ TČ.[6] 

 Nejnižší možný rozdíl teplot nízkopotenciálního zdroje a otopné soustavy. Maximální 

teplota na výstupu z TČ je cca 55°C (záleží na typu), a proto je tedy vhodné používat 

nízkoteplotní vytápěcí systémy například podlahové vytápění. Čím menší rozdíl hladin 

teplot tím méně energie je třeba dodat TČ pro překonání tohoto rozdílu.[6] 

V průběhu roku topný faktor kolísá v závislosti na vstupních a výstupních teplotách. Pro 

zhodnocení provozu je třeba znát průměrný topný faktor za celý rok, což je poměr mezi 

celoroční spotřebou energie a výrobou tepla.[6] 

5. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla se označují kombinací dvou slov například vzduch – voda. První slovo 

udává zdroj odkud TČ získává teplo a druhé slovo udává, do jaké látky se získané teplo 

předává. Například TČ vzduch – vzduch má výparník i kondenzátor konstruovány jako 

tepelné výměníky chladivo – vzduch.[5] 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla jsou hmoty vyskytující se v našem okolí – venkovní 

vzduch, voda v rybnících, vodních tocích, podzemní voda, půda v nezamrzající hloubce, 

horniny v hlubokých vrtech. Dále se používá odpadní teplo z technologických procesů, 

chladící a klimatizační, popřípadě i větrací vzduch odcházející z místnosti.[5] 
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5.1 Tepelná čerpadla vzduch – voda 

Schéma TČ v provedení venkovní a vnitřní se nachází na obrázku 5.1 a 5.2. Kategorie 

těchto TČ odebírá teplo venkovnímu vzduchu a vnitřní prostory objektu jsou vytápěny 

pomocí běžné teplovodní topné soustavy. Nevýhodou je teplota vzduchu, ze kterého teplo 

odebíráme, protože se v průběhu roku mění v závislosti na ročním období. V zimních 

měsících, kdy je potřeba tepla maximální, je teplota vzduchu nízká a požadovaná teplota 

topné vody vysoká, což snižuje hodnotu topného faktoru. Při teplotách okolního vzduchu 0 °C 

a nižších vzniká na teplosměnných plochách výparníku námraza vlivem vysrážené vlhkosti 

ze vzduchu. Vzniklou námrazu je třeba periodicky odtávat, což z dlouhodobého hlediska 

snižuje celkovou efektivitu. Ventilátor ve výparníku je zdrojem velkého hluku a navíc 

spotřebu elektřiny tohoto větráku je nutné zahrnout do celkové spotřeby TČ. [5] 

Do této kategorie lze řadit i systémy s takzvanými termodynamickými panely, kde 

se výparník podobá absorbéru plochého solárního kolektoru. Bývá umístěný na střeše, a tak 

vedle tepla ze vzduchu může využívat i teplo ze slunečního záření. [5] 

 

Obr. 5.1 – Venkovní provedení TČ vzduch – voda [6] 
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Obr. 5.2 – Vnitřní provedení TČ vzduch – voda [6] 

5.2 Tepelná čerpadla vzduch – vzduch 

Tento typ TČ získává teplo z okolního vzduchu a vnitřní prostory vytápěného objektu 

vytápí teplým vzduchem. Tepelná čerpadla vzduch – vzduch, mívají z pravidla možnost 

reverzibilního chodu, a tak mohou v létě fungovat jako klimatizace. Dají se použít na využití 

odpadního tepla z větracích systémů a ohřívat čerstvý vzduch proudící dovnitř. V našich 

podmínkách tento typ TČ používá spíše jako doplňkový zdroj tepla. [5] 

5.3 Tepelná čerpadla voda – voda 

Využívají nízkopotenciální teplo povrchových a spodních vod. Velkou výhodou 

u spodních vod je stálá teplota v průběhu roku nezávisle na ročním období. Nevýhodou jsou 

pak minerály obsažené ve vodě. Ty mohou zanést teplosměnné plochy výparníku. Používá 

se zde princip dvou studní, kde jedna slouží jako čerpací a druhá vsakovací. To znamená, 

že ochlazená voda se vrací zpět do země. Schéma využití podpovrchové vody pomocí studní 

se nachází na obrázku 5.3. [5] 

Povrchové vody mohou být využívány pouze do té doby, dokud jejich teplota neklesne 

k 0 °C. V takové situaci se nedají použít, neboť teplosměnné plochy začnou intenzivně 

namrzat. [5] 
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Obr. 5.3 – Schéma TČ typu voda – voda [6] 

5.4 Tepelná čerpadla země – voda 

Tato tepelná čerpadla využívají teplo blízko pod povrchem pomocí plošných kolektorů 

v hloubce 1,5 až 2m, nebo teplo hornin v hloubce i 150m prostřednictvím vrtů. Plošné 

kolektory jsou většinou vyrobeny z plastových trubek a prostor, který zabírají, je asi třikrát 

větší než vytápěná plocha. Schéma TČ získávající nizkopotenciální teplo pomocí zemních 

kolektorů nalezneme na obrázku 5.4. Zemní vrty jsou i přes jejich pořizovací cenu stále 

rozšířenější. Je-li potřeba více vrtů, umisťují se nejméně 10 m od sebe. [5] 

 

Obr. 5.4 – Schéma TČ typu země – voda se zemním kolektorem [6] 
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5.5 Zhodnocení typů TČ podle nízkopotenciálního zdroje tepla 

Každý typ TČ má různé vlastnosti, potřeby a nároky, a proto na srovnávání jednotlivých 

typů můžeme nahlédnout z mnoha hledisek. V následujícím textu TČ budou hodnocena podle 

dvou základních aspektů: 

1. Dostupnost zdroje 

 Dostupnost zdroje nízkopotenciálního tepla závisí na druhu látky, ze které teplo 

odebíráme. Dostupnost zdroje jako voda povrchová nebo podpovrchová 

je dobrá, jen když se zdroj nachází na pozemku objektu, nebo v blízkém okolí. 

Navíc zdroj musí být vydatný, například větší rybníky nebo podzemní řeky, 

což je spíše výjimečné. Pro zjištění vydatnosti zdroje se provádí čerpací zkouška 

a ta může trvat až 30 dní. 

 U zemního typu je dostupnost větší, ale vrty jsou finančně nákladné a u plošných 

kolektorů je pro jejich instalaci zapotřebí až třikrát větší prostor než vytápěný. 

 Vzduch je ze všech typů nejdostupnější, neboť se nachází bez výjimky všude. 

Avšak nevýhodou je fakt, že při mrazech, kdy je největší potřeba tepla, 

má nejmenší hodnotu topného faktoru. 

2. Výkonnostní aspekt 

 S nejnižším topným faktorem pracuje TČ odebírající teplo ze vzduchu. V letních 

měsících je topný faktor v blízkosti horní hranice, avšak zimní měsíce jsou pro 

tento typ naprosto opačné (vysoký rozdíl teplot, námrazy na teplosměnných 

plochách), což celoroční průměrný topný faktor výrazně snižuje. 

 Tepelná čerpadla, používající k čerpání tepla vrty nebo podzemní kolektory, jsou 

na tom s výkonností lépe než vzduchová. Plošné kolektory si drží stálou teplotu, 

jen v extrémních mrazech může země promrznout do větší hloubky a teplota 

zdroje se sníží. Vrty mají stálou teplotu ani v průběhu roku se nemění. Topný 

faktor se přibližuje horní hranici. Teplo odebírané z vrtů je srovnatelné s teplem 

odebíraným z povrchových a podpovrchových vod. 

 Voda je výborný zdroj nízkopotenciálního tepla. V průběhu roku se teplota 

podpovrchové vody nemění a v nadzemních vodách (rybníky, jezera) je na dně 

stálá teplota 4 °C. 
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Vyhodnocení: 

Každé hledisko, ať už výkonnost nebo dostupnost, má svoje výhody i nevýhody. 

Nejdostupnějším zdrojem a zároveň nejméně výkonným je vzduch. Voda má tyto parametry 

přesně naopak. Je nejméně dostupná a účinnost ‘‘přečerpání‘‘ je nejvyšší. Proto při výběru 

nízkopotenciálního zdroje tepla je potřeba si uvědomit na jakém místě se vytápěný objekt 

nachází, v jakém je umístěn podnebním pásu a jaké jsou naše finanční prostředky. 

6. Určení tepelné ztráty domu 

Tepelná ztráta domu bude vypočtena pomocí normy ČSN 060210. Výpočet bude proveden 

obálkovou metodou, což znamená, že v místnostech budou brány v potaz jen ty stěny, které 

sousedí s venkovním prostředím nebo s nevytápěnými prostory domu (půda, sklep, průjezd). 

Výpočet uvedený níže je pro ukázku zpracován jen pro jednu místnost domu a to ložnici. 

Veškeré výsledky tepelných ztrát jsou pak obsaženy v příloze 1 až 4. 

6.1 Popis objektu 

Jde o patrový rodinný dům se sklepem a podkrovím. Podkroví se dá použít pouze jako 

skladovací prostor s teplotou -3°C  při venkovní teplotě -12°C. Sklep je nevytápěný s teplotou 

3°C při venkovní teplotě -12°C. Domek se nachází v Ostrožské Nové Vsi, tato oblast má 

výpočtovou teplotu ovzduší -12°C. V objektu se nachází jedna bytová jednotka, která 

je určena pro trvalý pobyt pěti osob.  

6.2 Tepelná ztráta prostupem tepla 

Vztah pro výpočet tepelné ztráty prostupem tepla Qp: 

)1( 321 pppQQ op    [W] (1) 

kde: 

Q0   základní tepelná ztráta prostupem tepla  [W] 

p 1   přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí [-] 

p 2  přirážka na urychlení zátopu [-] 

p 3   přirážka na světovou stranu [-] 
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Základní tepelná ztráta prostupem tepla Q0, se rovná součtu tepelných toků prostupem 

tepla v ustáleném tepelném stavu jednotlivými konstrukcemi ohraničujícími vytápěnou 

místnost do venkovního prostředí nebo do sousedních nevytápěných místností. 

)(....)()( 222111 eninneieio ttSkttSkttSkQ   [W] (2) 

kde: 

nSSS ...., 21       plocha ochlazované části stavební konstrukce  [m
2
] 

nkkk ...., 21  součinitel prostupu tepla     [W. m
-2

. K
-1

]  

it  výpočtová vnitřní teplota [°C] 

enee ttt ,...., 21  výpočtová teplota vnějšího prostředí  [°C] 

Přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí p1 zvyšuje teplotu vnitřního vzduchu 

tak, aby při poklesu povrchové teploty ochlazovaných konstrukcí bylo ve vytápěném prostoru 

dosáhnuto požadované teploty. 

Stanovení se ze vztahu: 

okp  15,01  [W. m
-2

. K
-1

] (3) 

Kde: 

k0 průměrný součinitel prostupu tepla [W. m
-2

. K
-1

] 

Průměrný součinitel prostupu tepla k0 všech konstrukcí dané místnosti se stanoví se ze vztahu: 

 




)( ei

o

o
ttA

Q
k  [W. m

-2
. K

-1
] (4) 

kde: 

 A      celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěnou místnost [m
2
] 

it        vnitřní výpočetní teplota [°C] 

et        vnější výpočetní teplota [°C] 
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S přirážkou na urychlení zátopu p2 uvažujeme, jen v případech, kde nelze při nejnižších 

venkovních teplotách zajistit nepřerušované vytápění. V tomto případě ji nebereme v potaz. 

O přirážce na světovou stranu p3 rozhoduje poloha nejvíce ochlazované stavební 

konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcí rozhoduje poloha jejich společného rohu. 

Hodnoty přirážky na světovou stranu se nachází v tabulce 6.1. 

Světová 

strana 
J JZ Z SZ S SV V JV 

Přirážka -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

Tab. 6.1 - přirážky na světovou stranu [4] 

konstrukce Koeficient prostupu tepla k [W/(m
2
.K)] 

Obvodová stěna 0,32 

Obvodová stěna 

nezateplená 
0,88 

Vnitřní stěna 1,7 

Podlaha 0,52 

Ochlazovaný strop 1,05 

Okna 1,2 

Vstupní dveře 4,7 

Balkonové dveře 1,2 

Dveře v hale 3 

Tab. 6.2 - Součinitel prostupu tepla je odečten z technické zprávy domu 

6.2.1 Tepelná ztráta prostupem tepla stěnami 

Výpočet základní tepelné ztráty: 

Dle vzorce (2) 

  
25,175,422

2,17912205,1732,0)(

mSShlhlS

WttSkQ

OSOO

eio
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Kde: 

SS  plocha stěny  [m
2
] 

So  plocha otvorů  [m
2
] 

l délka stěny (vnitřní)  [m] 

h výška patra (vnitřní)  [m] 

lO,hO délka a výška otvoru  [m] 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla: 

Dle vzorce (1)
  

WpppQQ
op

3,196)05,00048,01(2,179)1( 321 


 

Výsledná tepelná ztráta prostupem tepla přes obvodové stěny pro všechny pokoje: 

WQ
p

5,3422


 

6.2.2 Tepelná ztráta prostupem tepla stropem 

Výpočet základní tepelné ztráty: 

Dle vzorce (2) 

   WttSkQ eio 7,36932001,208,0)( 


 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla: 

Dle vzorce (1)
  

WpppQQ
op

414)00119,01(7,369)1( 321 


 

Výsledná tepelná ztráta prostupem tepla stropem pro pokoje v patře: 

WQ p 8461
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6.2.3 Tepelná ztráta prostupem tepla podlahou 

Výpočet základní tepelné ztráty: 

Výpočet prostupu tepla podlahou se při obálkové metodě v patře nepočítá. V tomto 

případě se počítá pouze v přízemí. 

Dle vzorce (2) 

)( eio ttSkQ 


  [W] 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla: 

Dle vzorce (1)
  

)1( 21 ppQQ op 


 [W] 

Výsledná tepelná ztráta podlahou pro pokoje v přízemí: 

W932,61


p
Q  

6.2.4 Tepelná ztráta prostupem tepla okny a dveřmi 

Výpočet základní tepelné ztráty: 

Dle vzorce (2) 

   WttSkQ eio 8,72112204,52,1)( 


 

Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla: 

Dle vzorce (1)
  

WpppQQ
op

212,5)05,0018,01(8,172)1( 321 


 

Výsledná tepelná ztráta prostupem tepla okny a dveřmi pro všechny pokoje: 

 

 

 

W2089,4


p
Q
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6.2.5 Celková tepelná ztráta prostupem tepla 

Je to součet ztrát prostupem tepla stěnami, stropem, podlahou, okny a dveřmi. 

 

Celková tepelná ztráta prostupem tepla pro celý dům: 

 

 

6.3 Tepelná ztráta větráním  

Vztah pro výpočet tepelné ztráty větráním: 

)(1300 eivv ttVQ 


  [W] (5) 

vV  objemový tok větracího vzduchu  [m3/s] 

it  vnitřní výpočtová teplota  [°C] 

et  vnější výpočtová teplota  [°C] 

Po dosazení: 

  WQv 3,273)1220(1057,61300 3  


 

Při přirozeném větrání infiltrací se objemový tok větracího vzduchu určí ze vztahu: 

 


MBLiV LVv )(
 

[m
3
/s] (6) 

kde: 

LVi  součinitel spárové průvzdušnosti  [m
3
/m.s.Pa

0,67
] 

L délka spáry otvíratelných částí oken a vnějších dveří  [m]  

B charakteristické číslo budovy  [Pa
-0,67

] 

M charakteristické číslo místnosti  [-] 

 

 

W6,817


pQ

W3,2108


p
Q
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Po dosazení: 

smV v /38,27,031,800014,0 33


  

Hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti oken a vnějších dveří se nachází 

v ČSN 73 0540-3. Délku spáry získáme součtem spár mezi jednotlivými křídly a rámem 

včetně středního sloupku. Podle normy ČSN 02 0610 určíme charakteristické čísla budovy 

a místnosti. 

Kontrola intenzity výměny vzduchu infiltrací: 

m

LV

V

MBLi
n

 


)(3600
 [h

-1
] (7) 

Kde: 

Vm objem větrané místnosti [m
3
]  

Po dosazení: 

1181,0
3,47

7,031,800014,03600 


 hn  

Hodnota 0,18 h
-1

 z hygienického hlediska nevyhovuje a je tedy potřeba větrat, 

tak aby intenzita výměny vzduchu n byla minimálně 0,5 h
-1

.  

Vztah pro stanovení objemového toku větracího vzduchu: 

smV
n

V moH /1057,63,47
3600

5,0

3600

33


  (8) 

Do vztahu pro výpočet tepelné ztráty větráním (5) pak dosadíme ten objemový tok, který 

vyhovuje hygienické normě. Pro tento případ dosadíme vždy ten, který splňuje hygienickou 

normu.  

Výsledná tepelná ztráta větráním pro všechny pokoje: 

W9,7651


vQ  
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6.4 Celková tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta 


Q c se vypočte součtem tepelné ztráty prostupem 


Q p a tepelné 

ztrát větráním 


Q v. 

WQQQ
vpc

1,09115,2736,817 


 

Celková tepelná ztráta objektu: 

WQc 1,9769


 

7.  Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 

7.1 Potřeba tepla pro vytápění 

 Roční potřeba tepla na vytápění budovy, se rozumí potřeba tepla za otopné období, které 

je třeba dodat do budovy, aby bylo zajištěno předepsané vnitřní klima. Určuje se výpočtem, 

přičemž se vychází z tepelné ztráty objektu stanovené pro nepřerušované vytápění dle normy 

ČSN 06 0210 a zohledňují se klimatické podmínky, provoz vytápění, druh otopné soustavy 

a její vybavení regulací. [4] 

Roční potřeba tepla na vytápění budov vychází z celkové tepelné ztráty a je dána stavební 

konstrukcí budovy a klimatickými podmínkami: 

 

eis
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CrVYT
tt

ttd
fQQ








6,324 1,  [MJ] (9) 

Kde: 



Q c celková tepelná ztráta [kW]
 

f1  koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočetních hodnot 

 uvažovaných při výpočtu Qc [-] 

d  počet dnů otopného období dané lokality [dny] 

tis  průměrná vnitřní teplota [°C] 

tes  průměrná vnější teplota [°C] 

te  vnější výpočtová teplota [°C] 
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Po dosazení: 

 
MJQ rVYT 2,23571

))12(19(

9,319226
6,375,0976,924, 






 

MWhQ rVYT 8,19,   

7.2 Potřeba tepla pro ohřev TV 

Denní potřeba tepla pro přípravu TV, se rozumí potřeba tepelné energie pro ohřátí daného 

množství vody na stanovenou teplotu. Ve výpočtu jsou pak navíc zahrnuty ztráty systému 

pro přípravu TV. [4] 

Denní potřeba tepla pro přípravu TV: 

 
 

3600
1

124 ttVc
zQ

p

dTV





 [kWh] (10) 

Kde: 

z  koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody, 

 u novostaveb z = max. 0,5. [-] 

ρ  měrná hmotnost vody. [kg/m
3
] 

c  měrná tepelná kapacita vody. [kJ/kg.K] 

V4P  celková potřeba teplé vody za den. [m
3
/den] 

t1  teplota studené vody. [°C] 

t2  teplota ohřáté vody. [°C] 

Po dosazení: 

 
 

kWhQ
dTV 14,33

3600

1060475,0186,41000
2,01

,



   

Roční potřeba tepla pro přípravu TV vychází z denní potřeby tepla. Ve výpočtu 

jsou zahrnuty rozdílné teploty ohřívané vody v průběhu roku. 
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Roční spotřeba tepla pro přípravu TV: 

 dN
tt

tt
QdQQ

svz

svl

dTVdTVrTV 





2

2

,,, 8,0  [kWh] (11) 

Kde: 

d  počet dní topného období dané lokality [dny] 

tsvl teplota studené vody v letním období [°C] 

tsvz teplota studené vody v zimním období [°C] 

N počet pracovních dní dané soustavy v roce [dny] 

t2 teplota ohřáté vody [°C] 

Po dosazení: 

  kWhQ rTV 8,50410226365
560

1560
14,338,022614,33, 




  

7.3 Celková roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 

Celková roční spotřeba tepla je dána součtem roční spotřeby tepla na vytápění a ohřev 

TV. 

MWhQQQ rTVrVYTr 3,30505,108,19,,   

8. Návrh tepelného čerpadla 

Kapitola se zabývá návrhem jednotlivých částí tepelného čerpadla a otopného systému. 

V závěru této kapitoly bude možné zvolit ideální tepelné čerpadlo pro daný objekt. 

8.1  Určení tepelného výkonu TČ 

Tepelný výkon tepelného čerpadla je součet tepelné ztráty objektu a potřebné tepelné 

energie pro ohřev TV. Na pokrytí tepelné ztráty a na ohřev TV je potřeba výkon navýšit tak, 

aby TČ bylo schopno tuto energii dodat v nízkém tarifu, který trvá 22 hodin denně. 

2222

24
 

,dTVc

N

QQ
Q 






 [kW]  (12) 
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Po dosazení: 

kWQ
N

8,12
22

14,33

22

976,924







 

8.2 Určení provozního způsobu vytápění 

Pro objekt volím monovalentní způsob vytápění a přípravu TV. Tepelné čerpadlo pokryje 

všechny potřeby tepla na vytápění a přípravu TV. V případě kdy venkovní teplota klesne pod 

teplotu -12°C bude možno použít krbová kamna. 

8.3 Návrh otopného systému 

Otopný systém je ,,dvoutrubkový“ a má nucený oběh s nízkoteplotním tepelným spádem 

45/35 °C. Tepelné čerpadlo při monovalentním zapojení pracuje nejlépe s nízkoteplotním 

vytápěním (max. teplota topné vody je 60°C), což otopný systém splňuje. 

8.4 Určení nízkopotenciálního zdroje tepla 

Objekt stojí na pozemku, na kterém již byla vybudována 20 m hluboká studna. 

Provedením čerpací zkoušky bylo zjištěno, že vydatnost zdroje je 3,5m
3
/h. Teplota vody 

je v průběhu roku stálá okolo 10°C. Bude muset být zbudována vsakovací jímka nebo použita 

(po domluvě) studna, která se nachází na sousedním pozemku ve vzdálenosti cca 20m. 

Z těchto důvodů zvolím jako nízkopotenciální zdroj tepla energii vody.  

8.5 Volba tepelného čerpadla 

Na českém trhu se nachází řada firem zabývající se prodejem tepelných čerpadel. 

Při průzkumu trhu mě zaujaly dvě firmy STIEBEL-ELTRON a IVT. Rozhodl jsem se pro TČ 

IVT PremiumLine EQ E13 od firmy IVT. Pro firmu IVT jsem se rozhodnul kvůli lepšímu 

topnému faktoru a 11% slevě. V ceně je navíc záruka 5let na celé TČ a 10 let na kompresor. 

Tepelné čerpadlo IVT PreiumLine EQ E13 je konstruováno pro vytápění rodinných domů 

s tepelnou ztrátou až do 25 kW. Díky kompresoru Copeland Scroll, chladivu R410A 

a oběhovým čerpadlům s řízenými otáčkami dosahuje mimořádně vysokého průměrného 

ročního topného faktoru. Vestavěnou regulací přizpůsobuje TČ samo svůj chod venkovní 

teplotě a díky tomu je jeho chod plně automatický. [8] 

 

 

 



33 

 

TYP IVT PremiumLine EQ E13 

rozsah použití zdroje tepla [°C] -5 až +20 

max. teplota topné vody [°C] 62°C 

výška x šířka x hloubka [mm] 1 520 x 600 x 645 

Chladivo [-] R 410A 

výkonová data  

teplota zdroje tepla [°C] 0 

teplota topné vody [°C] 45 

topný výkon [kW] 12,8 

elektrický příkon [kW] 3,37 

Topný faktor [-] 3,8 

CENA [Kč] 200 250 

Tab. 8.1 - Technické údaje o TČ [8] 

Instalováno uvnitř [8]: 

 Kompresor Scroll Copeland. 

 Oběhová čerpadla WILLO s řízenými otáčkami pro primární i sekundární okruh. 

 Ekvivalentní regulátor IVT REGO 1000 s řízením dvou topných okruhů, kaskádním 

řízením dvou tepelných čerpadel, dotopového kotle, ohřevu teplé vody v zásobníku, 

diagnostikou poruch, časovým řízením, ovládáním signálem HDO, řízením pasivního 

chlazení a dalšími funkcemi. 

 Elektricky kotel s kaskádním spínáním 3 – 6 – 9 kW. 

 Trojcestný ventil pro ohřev teplé vody. 

 Pružné hadice pro tlumení chvění TČ a tlumící kryt kompresoru. 

 Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, filtry pro primární i sekundární 

okruh (filterball), plnící sestava. 

8.6 Volba zásobníku teplé vody 

Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ E13 nedisponuje vestavěným zásobníkem teplé 

vody. Je tedy potřeba zařízení o tento zásobník doplnit. Firma IVT nabízí řadu zásobníků 

teplé vody, akumulačních nádrží i jejich kombinace. Zásobník teplé vody IVT DS 300R 

je ideální pro navržené TČ. Technické parametry zásobníku se nahází v tabulce 8.2. 
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TYP IVT DS 300R 

Max. výkon TČ [kW] 17 

Materiál [-] nerez 

Typ výměníku [-] dvouplášťový 

Obj. teplé vody [l] 285 

Výška x šířka x hloubka [mm] 1 700 x 695 x 695 

Hmotnost [kg] 136 

Cena [Kč] 39 000 

Tab. 8.2 – Technické údaje o zásobníku teplé vody [8] 

8.7 Volba ponorného čerpadla 

Čerpadlo se umístí do čerpací studně, odkud se dopraví potřebné množství vody 

do výparníku TČ. Čerpadlo musí být nastaveno tak, aby při poklesu nebo přerušení oběhu 

došlo k odstavení TČ. 

8.7.1 Požadovaný chladící výkon TČ 

 


 1



N

IN

Q
Q  [kW] (13) 

Kde: 

NQ


 požadovaný tepelný výkon [kW] 

  průměrný topný faktor [-] 

Po dosazení: 

 
kWQ IN 43,9

8,3

18,38,12







 

8.7.2 Potřebný průtok vody: 
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V

ttc

P
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1

 [m
3
/h] (14) 

t1 teplota nízkopotenciálního zdroje tepla [°C] 

ts výstupní teplota vody z primárního okruhu [°C] 
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Po dosazení: 

 
hmhlslmV /03,2/8,2027/563,0

610186,4

43,9
3






 

Na základě zvolených a vypočtených hodnot volím ponorné čerpadlo AQUACUP – 

BUCK 900. Toto čerpadlo je odstředivé třístupňové určené k čerpání čisté vody 

(bez abrazivního materiálu). Technické údaje o ponorném čerpadle nalezneme v tabulce 8.3. 

Typ AQUACUP – BUCK 900 

Dopravní výška [m] 0 – 32 

Maximální průtok [m
3
/s] 0 – 4,8 

Pohon čerpadla [V] Elektromotor 230 

Jmenovitý výkon elektromotoru [kW] 0,9 

Maximální teplota čerpané vody [°C] 35 

Cena[Kč] 3 000 

Tab. 8.3 – Technické údaje o ponorném čerpadle [11] 

9. Spotřeba elektřiny TČ 

9.1 Spotřeba elektřiny při vytápění 

Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ E13, bude pracovat v monovalentním provozu, 

takže spotřebu elektřiny bude pokrývat pouze spotřeba TČ. Vztah pro příkon TČ při vytápění: 



rVYT

VYT

Q
P

,

,1   [MWh] (15) 

Kde: 

  průměrný topný faktor [-] 

Po dosazení: 

MWhP VYT 21,5
8,3

8,19
,1   
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9.2 Spotřeba elektřiny při ohřevu TV 

Spotřebu elektřiny si rozdělíme do dvou období. První období bude mimo topnou sezónu 

a druhé období bude topná sezóna. 

Výpočet potřeby tepla pro ohřev TV mimo topnou sezónu (letní období): 

Dle vztahu (10): 

 
 

d
ttVc

zQ
p

LTV 



3600

1
124

,


 [kWh] 

Kde: 

t1 teplota vody studené mimo topnou sezónu  [°C] 

t2 teplota vody ohřáté [°C] 

d dny mimo topnou sezónu [dny] 

Po dosazení: 

 
 

kWhQ LTV 2,0564139
3600

1560475,0186,41000
2,01, 


  

Příkon TČ při ohřevu TV mimo topnou sezónu: 

l

LTV

LTV

Q
P



,

,,1   [MWh] (16) 

Kde: 

l  průměrný topný faktor mimo topnou sezónu [-] 

Po dosazení: 

MWhP LTV 07,1
8,3

2,4056
,,1   

Výpočet potřeby tepla pro ohřev TV v topné sezóně: 

LTVRTVTOPTV QQQ ,,,   [MWh] (17) 
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Po dosazení: 

MWhQ TOPTV 45,606,4505,10,   

Příkon TČ při ohřevu TV v topném období: 

MWhP TOPTV 15,2
3

448,6
,,1   

9.3 Celková spotřeba elektřiny pro vytápění a ohřev TV za rok 

Celková spotřeba elektřiny TČ je dána součtem příkonů pro ohřev TV a vytápění. 

TOPTVLTVVYTC PPPP ,,1,,1,1,1   [MWh] (18) 

Po dosazení: 

MWhP C 43,815,207,121,5,1   

10.  Návratnost TČ 

10.1 Dvoutarifová sazba elektřiny D56d 

Při pořízení TČ můžeme využít u našich dodavatelů elektřiny výhodné dvoutarifní cenové 

sazby za elektřinu. Možnost využití dvoutarifní sazby při vytápění TČ je od roku 2005 

a umožňuje 22 hodin denně využívat nižší cenu elektřiny. 

10.2 Cena elektrické energie za roční provoz TČ společně se spotřebou 

domácnosti 

Cena elektřiny pro TČ: 

JISTIĆNÍZKÝCTĆ
NNPN  12,1

 [Kč] (19) 

Kde: 

NNÍZKÝ cena za 1 MWh při nízkém tarifu [Kč] 

NJISTIČ měsíční poplatek za jistič [Kč] 

Po dosazení: 

kčN
TĆ

694223581236,268643,8   
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Cena elektřiny pro domácnost: 

VYSOKÝVYSOKÝDOMNÍZKÝNÍZKÝDOMdDSPDOM NPNPN 
,,1,,156,,  [Kč] (20) 

Kde: 

NVYSOKÝ  cena 1 MWh při vysokém tarifu [Kč] 

P1,DOM,NÍZKÝ spotřeba domácnosti při nízkém tarifu [MWh] 

P1,DOM,VYSOKÝ spotřeba domácnosti při vysokém tarifu [MWh] 

Po dosazení: 

kčN dDSPDOM 5,3921291,3496375,036,2686125,456,,   

10.3 Cena elektrické energie za roční provoz domácností před instalací TČ 

Objekt se spotřebou 4,5 MWh/rok je zařazen do jednotarifní sazby. Jednotarifní sazba 

D02d je vhodná pro domácnosti, které elektřinu nevyužívají k vytápění a ohřevu TV. 

JISTIČdDSPOTDOMdDSPDOM NNPN  1202,,102,,
 [Kč] (21) 

Kde: 

ND02d cena 1MWh v jednotarifové sazbě D02d  [Kč] 

Po dosazení: 

kčN dDSPDOM 080231311256,47795,402,,   

10.4 Cena za zemní plyn při vytápění a ohřevu TV  

Náklady potřebné na vytápění a ohřev TV s nynějším vybavením (kotel ETI 25 a karma 

Mora 371) při spotřebě 2 981 m
3
/rok, jsou 38 443 Kč /rok. 
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10.5 Srovnání nákladů na vytápění a ohřev TV za rok 

Druh topné jednotky Tepelné čerpadlo IVT 

PremiumLine EQ E13 

Kotel na zemní plyn +karma 

Cena spotřebovaného 

paliva[Kč] 

26 942 38 443 

Ceny spotřeby elektřiny 

v domácnosti [Kč] 

12 393 23 080 

Náklady celkem[Kč] 39 335 61 623 

Rozdíl [Kč] 22 188 

Tab. 10.1 – Srovnání nákladů před a po instalaci TČ 

10.6 Přehled investičních nákladů 

Tyto náklady jsou pro přehlednost shrnuty v tabulce 10.2 

Zařízení Cena [Kč] 

Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ E13 200 250 

Zásobník teplé vody IVT DS 300R 39 000 

Ponorné čerpadlo AQUACUP – BUCK 900 3 000 

Celkem [Kč] 242 250 

Tab. 10.2 – Investiční náklady 

Počáteční náklady na pořízení tepelného čerpadla a příslušenství jsou podle tabulky 10.2 

242 250 Kč. 

10.7 Návratnost investičních nákladů 

rokůNávratnost 9,10
22188

242250
   (22) 

11. Přínos nasazení TČ z environmentálního hlediska 

Používání tepelných čerpadel snižuje spotřebu primárních zdrojů (vyčerpatelných zdrojů 

energie). Následkem toho je snížení produkce škodlivin (emisí). Změnou chladiv třídy R22 

za termodynamicky méně vhodné, ale k životnímu prostředí šetrnějším, lze docílit poklesu 

podílu takzvaných skleníkových plynů. [2] 

 Při posouzení přínosu užití TČ z environmentálního hlediska jsem se řídit pokyny 

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního 

fondu životního prostředí ČR (Směrnice MŽP) 
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Kritéria: 

 Při výpočtu environmentálních přínosů zohledňovat pouze ty přínosy, které jsou přímo 

vyvolané opatřením, na které se vztahuje, Směrnice MŽP. 

 Nepočítat s ekologickým efektem pouze v místě realizace, ale počítat s ním 

v globálním měřítku. 

 Jedná-li se o zařízení tzv. ‘‘na zelené louce‘‘ (nenahrazuje konkrétní zdroj), který 

produkuje: 

1) elektrickou energii – provádí se srovnání pomocí emisních koeficientů 

energetického mixu ČR 

Typ zdroje emisí TL SO2 NOx CO Organické 

látky 

CO2 

Elektrická energie – systémové 

zdroje (včetně jaderných i vodních) 

0,02591 0,489376 0,415698 0,0393 0,03086 325 

Tab. 11.1 – Emisní faktory pro systémovou elektřinu [kg/GJ] [7] 

2)  tepelnou energii – provádí se srovnání s fiktivním přímotopným zdrojem tepla 

 Pokud nahrazujeme teplo z veřejného zdroje tepla, používají se pro srovnání emisní 

koeficienty z veřejného zdroje tepla, jehož teplo se nahrazuje. 

 Při výpočtu ekologických přínosů včetně VOC užívají se hodnoty emisních faktorů, 

které jsou součástí vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 205/2009 Sb., 

o zjišťování emisí stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší. 

Typ 

paliva 

Typ 

topeniště 

Tepelný 

výkon kotle 

TL So2 NOx CO Organické 

látky 

Jednotka 

Zemní 

plyn 

Kterékoliv Do 0,2 MW 20 2.x 1600 320 64 kg/10
-6

m
3
 

spáleného 

plynu 

Tab. 11.2 – Hodnoty emisních faktorů pro určení množství emisí výpočtem při spalování [9] 

 Při výpočtu CO2 rovněž užíváme vyhlášku č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají 

podrobnosti náležitosti energetického auditu. Emise CO2 vznikající při spalování 

biopaliv uvádíme nulové. Hodnoty pro jednotlivá paliva se nachází v tabulce 11.3. 
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Typ paliva [t]  

Hnědé uhlí 0,36 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Černé uhlí 0,33 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

TTO 0,27 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

LTO 0,26 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Zemní plyn 0,20 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Biomasa 0 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Elektřina 1,17 CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Tab. 11.3 – Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého [10] 

 Nejsou-li, ve vyhlášce 352/2002 Sb., pro daný typ zařízení uvedeny emisní faktory, 

je možnost použít i jiné. V takovém případě je nutno uvést jejich hodnotu a zdroj 

odkud jsou čerpány. 

 Existuje-li certifikované měření emisí, je možnost z tohoto měření vycházet. 

V takovém případě je nutno uvést veškeré podklady k ověření výpočtu včetně kopii 

protokolu z měření. 

 Bude-li použito nestandardní palivo, musí se uvést parametry tohoto paliva. 

 Pokud technologie používá odprášení, odsíření a jiné je nutné uvést parametry a typ 

této technologie. 

11.1 Ukázka výpočtu emisí TČ 

U tohoto výpočtu vycházíme z tabulky 11.1. Výpočet je stejný i pro ostatní emise 

produkované TČ. Výpočet (24) stanovuje množství emisí CO. 

CCO PCOE 1  [kg/rok] (24) 

Kde: 

P1C  roční spotřeba elektřiny TČ [GJ] 

Po dosazení: 

rokkgECO /2,13,300393,0   
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11.2 Ukázka výpočtu emisí kotle na zemní plyn 

V tomto výpočtu se vychází z tabulek 11.2 a 11.3. Níže bude uveden vzorový výpočet pro 

emise SO2 a CO2. Postup výpočtu zbylých znečišťujících látek je totožný s výpočtem (25). 

Výpočet emisí SO2: 

6102
2

 pSO VSE  [kg/rok] (25) 

Kde: 

Vp celková spotřeba zemního plynu kotlem za rok  [m
3
/rok] 

S množství síry obsažené v původním vzorku paliva  [mg/m
3
] 

Po dosazení: 

rokkgESO /0012,01029812,02 6

2
 

 

Výpočet emisí CO2: 

1000

200

2

zp

CO

Q
E


   [kg]  (26) 

Kde: 

Qzp celkové množství energie dodané kotlem na zemní plyn  [kWh] 

spzp HkVQ    [kWh]  (27) 

Kde: 

k Přepočtový koeficient objemu. Používá se pro přepočet objemu  

změřeného u odběratele na objem plynu, který se změřil  

za standardních podmínek. Za normálních podmínek bude  

hodnota součinitele k =1.   [-] 

Hs Objemové spalné teplo. Z průměrných dlouhodobých hodnot  

spalného tepla tranzitního plynu nabývá Hs přibližné hodnoty. 

 Hs = 10,5 kWh/m
3
.  [kWh/m

3
] 
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Po dosazení: 

WhQzp 5,300315,1012981   

rokkgECO /1,2606
1000

5,31300200
2




  

11.3 Srovnání emisí kotle na zemní plyn a TČ 

Z níže uvedené tabulky 11.4 vyplývá, že emise produkované kotlem na zemní plyn jsou 

o dost nižší než emise produkované TČ. Důvod je ten, že se elektřina potřebná k provozu TČ 

z velké části vyrábí v uhelných elektrárnách. Tyto elektrárny produkují emise při výrobě 

elektrické energie. 

 

Druh znečišťující látky 

Tuhé látky 

[kg/rok] 

SO2 

[kg/rok] 

NOx 

[kg/rok] 

CO 

[kg/rok] 

Organické 

látky 

[kg/rok] 

Co2 

[kg/rok] 

Tepelné čerpadlo 0,78 14,82 12,6 1,2 0,935 9847,5 

Zemní plyn 0,12 0,0012 9,54 1,908 0,381 6260,1 

Tab. 11.4 – srovnání emisí kotle na zemní plyn s TČ 
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12. Závěr 

Toto téma jsem si vybral z důvodu zvýšeného zájmu o problematiku tepelných čerpadel 

jejich funkce a využitelnosti v rodinných domech. V současnosti dochází k růstu zájmu 

o instalaci tepelných čerpadel nejen v České republice ale i v zahraničí. 

V úvodní teoretické části bakalářské práce jsem objasnil principy fungování tepelných 

čerpadel, základní typy a jejich srovnání. Při srovnání jsem vycházel ze dvou hlavních 

hledisek – dostupnost a výkonnost. Při výběru zdroje nízkopotenciálního tepla, je nutné 

se rozhodnout, ke kterému hledisku budeme přihlížet a jaké další možnosti máme, neboť 

výběr tepelného čerpadla je na těchto parametrech závislý. 

Hlavním cílem této práce byl návrh tepelného čerpadla, které bude použito pro vytápění 

a přípravu teplá vody v rodinném domě. Nejdříve jsem vypočítal tepelné ztráty objektu 

a z těchto ztrát následně určil potřebu tepelné energie pro vytápění a přípravu TV. Tepelná 

ztráta domu vyšla 10 kW a roční potřeba tepla 30,3 MWh. Na základě vypočtených údajů 

jsem vybral několik tepelných čerpadel, která vyhovovala uvedeným parametrům. Vítězným 

typem se stalo tepelné čerpadlo od firmy IVT, konkrétní typ IVT PremiumLine EQ E13. 

Systém byl dále dovybaven zásobníkem teplé vody IVT DS 300R pro případ krátkodobé 

odstávky zařízení a ponorným čerpadlem AQUACUP - BUCK 900. Zdrojem 

nízkopotenciálního tepla pro tento systém je voda. Ponorné čerpadlo dopravuje vodu 

k tepelnému čerpadlu, které z ní odebere nizkopotenciální teplo a předá otopné soustavě 

domu. Ponorné čerpadlo je umístěno ve studni, která se nachází na pozemku objektu 

a je schopna dodat 3,5 m
3
/h vody. Umístění tepelného čerpadla a zásobníku teplé vody bude 

ve sklepních prostorech rodinného domu. 

Instalaci tepelného čerpadla v rodinném domě jsem zhodnotil z ekonomického 

a environmentálního hlediska. Důležitým aspektem ekonomického hlediska je návratnost 

investice. Investiční náklady tepelného čerpadla včetně příslušenství (zásobník TV, ponorné 

čerpadlo) vyšly 242 250 Kč, rozdíl mezi náklady na provoz stávajícího systému a tepelného 

čerpadla ročně činí 22 188 Kč. Návratnost investice vyšla tedy v tomto případě 11 let. 

Počáteční náklady na pořízení tepelného čerpadla jsou vyšší než u jiných systémů určených 

pro vytápění a ohřev teplé vody, ale zato náklady na provoz jsou výrazně nižší. Zhodnocení 

projektu z environmentálního hlediska přineslo nečekané výsledky. Ukázalo se, že tepelné 

čerpadlo zatěžuje životní prostředí více, než kotel spalující zemní plyn viz tabulka 11.4. 

Důvodem je elektřina, kterou potřebuje tepelné čerpadlo ke svému provozu. Energetický mix 

České republiky (uhelné, jaderné, vodní elektrárny atd.) produkuje, z důvodu vysokého 
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zastoupení uhlí, při výrobě elektřiny větší emise, než kotel spalující zemní plyn při dodání 

stejného množství tepelné energie. 

Zpracování bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem, jelikož mi přiblížilo 

problematiku tepelných čerpadel a získané informace bude možné využít v osobním životě. 
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