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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá studii proveditelnosti využití tepelného čerpadla 

k vytápění bytového panelového domu. V první části této práce je popsán historický vývoj 

a základní princip tepelných čerpadel. Dále jsou v práci uvedeny teoretické poznatky 

a provedeny výpočty, které je nutno zohlednit při výběru tepelného čerpadla. Na jejich 

základě je pro bytový panelový dům navrženo teplené čerpadlo NUKLEON HPAW 48 

v provedení split. V závěrečné části je uvedena roční bilance nákladů na provoz tepelného 

čerpadla a centrálního zásobování tepla, je posouzena finanční návratnost a výhodnost 

provedené investice a je srovnáno množství emisí vyprodukovaných současným dodavatelem 

tepla vzhledem k provozu tepelného čerpadla. 

 

Klíčová slova: tepelné čerpadlo, tepelné ztráty objektu, otopná tělesa, doba návratnosti, emise 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the feasibility study of using a heat pump for heating 

of the block of flats. In the first part of this thesis is described the historical development and 

the basic principle of the heat pumps. Furthermore, the work provided the theoretical 

knowledge and made calculations that must be considered when choosing a heat pump. 

On their basis, the heat pump Nukleon HPAW 48 in the split arrangement is designed for 

block of flats. In the final section is described the annual balance of the costs for operate 

the heat pump and the district heating, is assessing the financial return and the profitability 

of the investments and is compared the amount of emissions produced by the current supplier 

of heating due to the working of the heat pump. 

 

Keywords: heat pump, heat loss of building, heating unit, payback period, emissions 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Symbol Význam Jednotka 

Ak plocha k-té stavební části m2 

CK cizí kapitál Kč 

COPTČ topný faktor tepelného čerpadla 1 

ČSH čistá současná hodnota Kč 

DCCF kumulovaný diskontní tok hotovosti Kč 

DN doba návratnosti rok 

EDZ elektrická energie spotřebovaná dodatkovým zdrojem tepla kWh 

EPZ 
elektrická energie na provoz pomocných zařízení (oběhová 

čerpadla, regulační prvky, apod.) 
kWh 

ETČ spotřebovaná elektrická energie  kWh 

FPn volný peněžní tok Kč 

HV, i součinitel návrhové teplené ztráty větráním i-tého prostoru W.K-1 

I kapitálový výdaj Kč 

In kapitálový výdaj Kč 

K velikost investice Kč 

N doba životnosti rok 

P jmenovitý výkon tepelného čerpadla W 

PK přiváděný elektrický příkon  kW 

Pn peněžní příjem Kč 

Q teplo dodané soustavou kWh 

Q1,2 teplo k ohřátí vody J 

SPF sezónní topný faktor soustavy 1 

T doba potřebná k ohřevu akumulační nádoby  s 

Uk součinitel prostupu tepla k-té stavební části W.m-2.K-1 

Vinf, i množství vzduchu infiltrací v i-té vytápěné místnosti m3.h-1 

imin,V&  minimální množství vzduchu v i-té vytápěné místnosti m3.h-1 

VK vlastní úročený kapitál Kč 

WACC vážené průměrné kapitálové náklady Kč 

bu 
teplotní redukční činitel pro teplotní rozdíl mezi teplotou 

nevytápěného prostoru a venkovní návrhovou teplotou 
1 



 

pc  měrná tepelná kapacita vody J.kg-1.K-1 

pc  střední měrná tepelná kapacita vody J.kg-1.K-1 

dI přírůstek entalpie  J 

dT přírůstek času  s 

ek korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 1 

i i-tý navrhovaný prostor 1 

iCK průměrná úroková sazba z půjčeného úročeného kapitálu 1 

iVK požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 1 

k k-tá stavební část  1 

m hmotnost vody  kg 

n jednotlivé roky životnosti rok 

s sazba daně z příjmu 1 

∆Utb 
korekční činitel vyjadřující vliv tepelných vazeb na součinitel 

prostupu tepla 
W.m-2.K-1 

∆t 
rozdíl teplot, střední teploty vnitřního vzduchu a venkovní 

výpočtové teploty 
K 

eΘ  výpočtová venkovní teplota °C 

i,intΘ  výpočtová vnitřní teplota i-tého vytápěného prostoru °C 

φ celková navrhovaná tepelná ztráta vytápěného prostoru W 

KΦ  odevzdaný topný výkon  W 

iT,Φ  
navrhovaná tepelná ztráta prostupem tepla i-tého vytápěného 

prostoru 
W 

iV,Φ  navrhovaná tepelná ztráta větráním i-tého vytápěného prostoru W 

iΦ  navrhovaná tepelná ztráta i-tého vytápěného prostoru W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam 

COP Topný faktor 

CZT Centrální zásobování tepla 

ČEZ Skupina ČEZ, a.s 

ČR Česká republika 

ČSH Čistá současná hodnota 

Dalkia Dalkia, a.s. 

DZ Doplňkový zdroj 

E.on E.on energie, a.s. 

HDO Hromadné dálkové ovládání 

NT Nízký tarif 

REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

SEK Státní energetická koncepce 

SPF Sezónní topný faktor soustavy 

TČ Tepelné čerpadlo 

TV Teplá voda 

UT Ústřední vytápění 

VT Vysoký tarif 

ŽB Železobetonové 
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1 ÚVOD 

Celosvětově pro získání elektrické a teplené energie stále převládají fosilní paliva. 
Jejich spalováním vznikají emise CO2, H2O, CO způsobující skleníkový efekt, ale i další 
škodlivé emise jako NOx, SO2. Emise poškozují zdraví, atmosféru a ovlivňují veškerý život 
na Zemi. Energie je potřebná a její klasická výroba z primárních zdrojů přináší negativní 
důsledky. Spotřeba energií ve většině zemí neklesá a se zvyšujícím počtem obyvatel 
se nepředpokládá její stagnace. Ve většině vyspělých zemí však došlo ke změně přístupu 
zacházení s energiemi. Dochází k uvolňování trhu a odstraňování monopolů s energiemi. 
Otevření trhu vytváří konkurenční prostředí. Odběratelé mají možnost volby, od koho 
elektřinu nakoupí. Zrodily se myšlenky a zákony jak energii vyrábět šetrněji k životnímu 
prostředí. Státy Evropské unie se zavázaly, že navýší podíl energie vyrobené z obnovitelných 
zdrojů. Dlouhodobým cílem se stalo snížení výroby energií z primárních zdrojů s maximálním 
využitím energetické účinnosti. Také těžba a doprava primárního paliva do uhelné elektrárny 
nebo teplárny a následná přeprava vyrobené energie ke spotřebiteli, navyšuje cenu, způsobuje 
její nemalé ztráty a je významným zdrojem znečišťování ovzduší. 

Výroba energií, výrobní procesy, doprava, odpadové hospodářství, zemědělství, těžba 
nerostných surovin a další odvětví přinesly řadu ekologických problémů. Zvláště velký 
problém představuje spalování tuhých paliv v domácnostech. Malé spalovací kotle na uhlí 
mají nízkou účinnost a produkují emise. Znečišťující látky ve většině případů přímo nebo 
po chemických či fyzikálních transformacích ohrožují a poškozují živé organizmy a majetek. 
Po krátké expozici mohou zapříčinit otravu, po dlouhodobé expozici systémově poškozují 
organismus, a to může zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru. Poškození genů 
a chromozomů v důsledku mutace se trvale přenáší na další generace a vede ke vzniku 
vrozených vývojových vad. Některé látky se hromadí v živých organismech, a proto 
přetrvávají v životním prostředí. Globální oteplování způsobené zvýšenou koncentrací 
skleníkových plynů v ovzduší ovlivňuje fungování ekosystémů, včetně vážných dopadů na 
vodní režim, zemědělství a lesní hospodářství. Extrémní výkyvy počasí, jako povodně nebo 
naopak sucha jsou tedy jedním z důsledků antropogenní činnosti. Koncentrace skleníkových 
plynů v současné době vzrostla do stavu, kdy působí na klimatický systém Země 
s negativními dopady na ekonomiku a ekosystémy. Proto je nezbytné, dlouhodobě množství 
emisí monitorovat a účinně je snižovat [1]. Matematický receptorový model uveřejněný v [2] 
identifikuje velké zdroje znečišťování na základě emisních podpisů zdrojů a prototypů 
reprezentující provedená imisní šetření. Metodika identifikace majoritních původců znečištění 
odhalila, že nejvýznamnější zdroje emisí jsou domácí topeniště s různě významným podílem 
znečištění pocházejícím z dopravy. Bylo zjištěno, že v Moravskoslezském kraji je téměř jedna 
třetina z tuhých znečišťujících látek importována z Polska. Zbývající část těchto látek je 
produkována ve stejné míře malými topeništi z domácností a průmyslovými podniky. 
V období topné sezóny se emise vyprodukované malými kotli podílí na znečištění ovzduší 
v Ostravě (12 až 41) %, ve Frýdku-Místku 56 %, Karviné 46 % a v menších obcích mezi (50 
až 70) %, viz [3].  

Energetická spotřeba budov způsobuje zvýšení nákladů na energie. Tyto náklady 
znemožňují podnikům i individuálním spotřebitelům využít takto vázané finanční prostředky 
pro jiný účel. Snižuje se výkonnost podniků a ve výsledku i výkon celého národního 
hospodářství. Navržením vhodných opatření lze zlepšit energetické hospodaření a tepelně 
technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Zavedení přísnějších legislativních předpisů na 
výši tepelných ztrát budov, a dosažení pokroku v technologii vytápěcích systémů, zlepšuje 
hospodárnost vytápění, snižuje spotřebu paliva a v konečném důsledku snižuje i vývin emisí. 
Kondenzační kotle s využitím absorpčního efektu od výrobce Viessmann dosahují účinnosti 
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cca 130 % a jsou pokročilou technologií pro vytápění rodinných domů [4]. Efektivní využití 
tepelného čerpadla (TČ) k vytápění sníží spotřebu primárních paliv a tím dojde ke snížení 
produkce skleníkových plynů a jiných emisí ohrožujících život na Zemi [5]. 

Stále se zvyšující nároky na zdroje paliv a rostoucí požadavky na osobní materiální 
potřeby vedly ke zjištění, že absorpční kapacita ekosystému naší planety je omezena. Proto 
byla navržena teorie udržitelného rozvoje, která má vyřešit zajištění potřeb současné 
generace, aniž dojde k ohrožení potřeb následující generace. V oblasti ochrany životního 
prostředí a pro další hospodářský rozvoj hraje tato strategie důležitou roli. Znamená to, že 
současná generace má zodpovědnost vůči generacím budoucím, neboť jim musí zachovat 
rozmanitost přírody a přirozenou funkci ekosystémů. Z toho plyne, že je nezbytné se zaměřit 
na zavádění ekologičtějších technologií a alternativního využívání paliv v sektorech, kde je to 
možné. Snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie úzce souvisí s využíváním zdrojů 
obnovitelných či alternativních. TČ patří mezi nástroje naplňující cíle mezinárodní Rámcové 
úmluvy OSN o klimatických změnách, která vyzývá všechny národy, ubírat se směrem 
k trvale udržitelnému rozvoji [1]. 

Diplomová práce se zabývá studii proveditelnosti využití TČ k vytápění bytového 
panelového domu. Nejprve je stručně charakterizován základní princip funkce TČ. 
V praktické části jsou získané znalosti aplikovány na návrh TČ do bytového panelového 
domu. Na základě teoretických poznatků je proveden výpočet teplené ztráty domu, výkonu 
otopné soustavy a doby vyhřátí akumulační nádoby. Závěrečná část diplomové práce je 
zaměřena na ekologické a ekonomické zhodnocení, a to na návratnost a výhodnost provedené 
investice. 
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2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZDROJŮ ENERGIE 
A TEPELNÝCH ČERPADEL  

Zdroje energií jsou celosvětově omezeny a zejména kapalná a plynná paliva jsou 
lokalizována v politicky nestabilních regionech. Problémem ve světě je nerovnoměrnost 
spotřeby energií, kdy 20 % populace využívá až 80 % energetických zdrojů [6]. 

V České republice k získávání energií ještě dominuje hnědé a černé uhlí. Z těchto 
paliv bylo vyrobeno v roce 2012 parním a paroplynovým způsobem téměř 61,5 % elektřiny. 
Jaderné zdroje pokrývají výrobu elektřiny z 32,3 %. Obnovitelné zdroje vyrábějí přibližně 
6,2 % (fotovoltaika, větrné a vodní elektrárny) elektrické energie. Celkem bylo v ČR v roce 
2012 vyrobeno 87 573,7 GWh. 

Podíl z celkové spotřeby paliv využívaný v energetice při výrobě tepla je 31%. 
Spotřeba tepla v ČR v roce 2012 byla celkem 147 134 TJ, z toho u domácností 46 657 TJ [7]. 

2.1 Státní energetická koncepce 

Česká republika schvaluje a pravidelně aktualizuje Státní energetickou koncepci 
(SEK). Jedná se o dokument stanovující budoucí cíle v oblasti energetiky. V souladu 
s životním prostředím a ekonomickými možnostmi SEK předkládá dlouhodobé cíle k zajištění 
spolehlivé dodávky energií. Vzhledem k postupnému snižování zásob černého a hnědého uhlí 
se bude postupně směřovat k jejich ekologickému a ekonomickému využití s co nejvyšší 
energetickou účinností paliva. Plánována modernizace elektrizační sítě a stavba teplovodní 
sítě v budoucnu nastartuje období modernizace, kde zaujmou kogenerace a TČ významnější 
postavení.  

Do budoucna se plánuje navýšit výroba elektřiny v jaderných elektrárnách na 50 % 
z celkové výroby a nahradit tím část uhelných zdrojů. Zemní plyn se dnes podílí 4 % na 
výrobě elektřiny. Pro vytápění zemní plyn využívá 27 % domácností. Vzhledem k jeho 
ekologickým vlastnostem se plánuje jeho významnější využití v kogeneraci. Z obnovitelných 
zdrojů se zvláště výhodně jeví spalovaní biomasy ve velkých zdrojích v kogeneraci, neboť tak 
dochází k úspoře primárního paliva a v konečném důsledku ke snížení vývinu emisí. 
Kogenerace ve středně velkých zdrojích se plánuje zavádět tam, kde není možné připojení 
k plynárenské nebo elektrizační síti nebo je v blízkém okolí dostatek biomasy a stávající 
zásobování teplem. Dojde k navýšení podpory decentralizované výroby energií s uplatněním 
kogeneračních jednotek a TČ. Podpora malých zdrojů energií se bude prosazovat hlavně 
s využitím malé plynové kogenerace, neboť stávající zdroje na uhlí mají nejnižší účinnost 
a nejvyšší produkci emisí. Prioritně se bude podporovat termické odstraňování odpadů bez 
předchozí úpravy pro kogenerační systémy. Nové spalovací zdroje se plánují budovat jako 
vysokoúčinné a kogenerační. Spalovací zdroje tohoto typu jsou postaveny v Praze -
 Malešicích, Brně a Liberci. V Moravskoslezském kraji je naplánována výstavba spalovny 
v Ostravě nebo v Karviné. 

 Strategie SEK plánuje přechod většiny výtopen na kogenerační výrobu s efektivním 
využitím TČ. Do roku 2020 se předpokládá v domácnostech snížení spotřeby pevných paliv. 
Proto k vytápění domácností bude podporováno, využití zemního plynu, biomasy a TČ. 
Snahou a dlouhodobým cílem bude využít elektřinu vyrobenou v kogeneraci ještě efektivněji, 
a to náhradou přímotopných a akumulačních systémů ve vytápění, TČ.  

V letech 2010 až 2040 lze v průmyslu očekávat zvýšení spotřeby elektřiny. Narůstající 
spotřeba elektřiny bude způsobena přechodem k jejímu zvýšenému využití v oblasti TČ, 
elektromobility a technologických prací. Rovněž narůstající počet domácností a zvýšení 
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požadavků na komfort se odrazí ve spotřebě elektřiny. Tento nárůst elektřiny v průmyslu 
a domácnostech se vykompenzuje poklesem v energetické náročnosti budov, což způsobí 
stagnaci celkové spotřeby elektrické energie. Kogenerační technologie a TČ se stanou 
významným prvkem ovlivňující budoucí životní prostředí, kvalitu a kvantitu dodávané 
energie a hlavně ekonomiky [8]. 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ TEPELNÝCH ČERPADEL 

Princip fungování TČ vyslovil v roce 1852 lord Kelvin ve své druhé větě 
termodynamické, která říká, že při dotyku dvou těles o různé teplotě, nemůže teplo samovolně 
přejít ze studenějšího tělesa na teplejší, pokud se mu z vnějšího systému nedodá určité 
množství energie. Tento problém řeší TČ.  

3.1 Historie tepelných čerpadel v EU a ČR 

První TČ byla sestrojena v první polovině 20. století, ale až v osmdesátých letech 
došlo v Evropě k jejich krátkodobému využití a to během světové energetické krize, kdy došlo 
ke vzrůstu cen paliv. Vzhledem k provozním problémům a neodbornosti instalačních firem 
však nedošlo v Evropě k jejich dalšímu rozšíření. K významnému rozšíření TČ přispěl 
až technologický pokrok, ekonomická návratnost, zvyšující se zájmem o životní prostředí 
a nezastavitelný trend zvyšování cen energií, až koncem 20. století. 

Před rokem 1990 bylo v České Republice v provozu z propagačních a předváděcích 
důvodů pouze několik kusů TČ. Po roce 1990 se TČ začala dovážet od renomovaných 
zahraničních firem a současně se na trhu objevila i první TČ vyrobená v České republice. 
Podstatný nárůst instalací TČ však nastal až po roce 2000. Dnes se v celé západní Evropě 
včetně České republiky instalují technicky vyspělá TČ renomovaných firem. Vývoj počtu 
instalací v minulých letech ukazuje obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Vývoj počtu instalací TČ v České republice [9] 
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4 ZÁKLADNÍ PRINCIP FUNKCE TEPLENÉHO ČERPADLA 

TČ odnímají teplo z okolního prostředí vytápěného objektu (země, vody, vzduchu) 
a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Uvolněné teplo se pak využívá pro vytápění a ohřev 
teplé vody. TČ se většinou skládá ze dvou okruhů, primárního a sekundárního. Primární 
okruh odebírá teplo z okolního prostředí. V případě, že je získáváno teplo z půdy, se jedná 
o část uloženou v zemi. U TČ odebírající teplo z venkovního vzduchu je primární okruh 
nahrazen ventilátorem, který přivádí venkovní vzduch do zařízení. Sekundární okruh pak 
představuje topný systém. Hlavními součástmi TČ jsou výparník, kompresor, expanzní ventil, 
a kondenzátor. Některá TČ mohou pracovat i reverzibilně a produkovat chlad. TČ mohou 
využívat zdrojů odpadního tepla, například z průmyslových procesů, chladicích zařízení nebo 
větrací vzduch odsávaný z budov [10]. 

4.1 Princip tepelného čerpadla 

TČ získává nízkopotenciální teplo z okolního prostředí nejčastěji prostřednictvím 
kapaliny – nemrznoucí směsi, která proudí v trubkách uložených v zemi. Toto 
nízkopotenciální teplo okolního prostředí přestoupí do nemrznoucí směsi proudící uvnitř 
trubek. Nemrznoucí směs se tímto ohřívá a následně se odvádí do výparníku TČ. Ve 
výparníku ohřátá směs předá nízkopotenciální teplo, přes teplosměnnou plochu, chladivu 
kolujícímu uvnitř zařízení. Chladivo se ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je nasán 
kompresorem. Chladivo je v zařízení hermeticky uzavřeno a při trvalém oběhu mění své 
kapalné a plynné skupenství. Kompresor TČ prudce stlačí ohřátý plyn. Zvýšením tlaku plynu 
se zvedne jeho teplota na cca 100 °C. Kompresorem zahřáté chladivo proudí do 
kondenzátoru, kde předá teplo přes teplosměnnou plochu do topné vody k vytápění nebo 
ohřevu vody. Chladivo se ztrátou tepla ochladí, díky čemuž změní své skupenství na kapalné. 
Z kondenzátoru je vedeno kapalné chladivo přes expanzní ventil do výparníku. Expanzní 
ventil slouží jako škrtící prvek mezi vysokotlakou a nízkotlakou části výparníku a řídí správné 
množství kapalného chladiva do výparníku. Kapalné chladivo se průchodem přes expanzní 
ventil prudce ochladí a sníží svůj tlak. Ve výparníku proudí kapalné chladivo a teplonosné 
médium (nemrznoucí kapalina), jenž odebírá energii získanou z okolního prostředí. Uvnitř 
výparníku dochází přes teplosměnnou plochu k ohřátí chladiva, které změní pod nízkým 
tlakem své skupenství na plynné. Plynné chladivo dále putuje k sací straně kompresoru, 
v němž se znovu stlačuje a celý cyklus se dále opakuje [11], [12]. Celý postup je zobrazen na 
obr. 2.  
 

 
Obr. 2 Princip TČ [ 13 ] 
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4.2 Parametry tepelných čerpadel 

TČ, oproti jiným obnovitelným zdrojům tepla, spotřebovávají nezanedbatelné 
množství primární energie kvůli elektrickému pohonu pro přečerpání obnovitelného 
nízkopotenciálního tepla okolního prostředí na využitelnou teplotní úroveň.  

 
Topný faktor – COP (Coefficient of Performance) 
 
Základním parametrem TČ je COP. Toto bezrozměrové číslo vyjadřuje poměr 

vyprodukovaného tepla TČ k vlastní spotřebě elektřiny. Vyjadřuje „účinnost“ TČ.  

COP je definován podílem topného výkonu TČ ke spotřebované elektrické energii 
kompresoru 

K

K
TČ P

Φ
COP =    (1) (1) 

kde COPTČ  je topný faktor TČ (1), 
 

KΦ  -  topný výkon odevzdaný čerpadlem (kW), 
 

KP  -  elektrický příkon přiváděný k TČ (kW). 
 

Zvyšující se COP podle [14] ovlivňuje: 
 

 nárůst úspory energie pro krytí potřeb tepla zajišťovaným TČ, 

 nárůst úspory energie vztažené na celkovou spotřebovanou energii v objektu, 

 nárůst úspory nákladů na energii.  

Hodnota COP se mění podle provozních podmínek, v nichž TČ pracuje. Obvyklé 
podmínky ovlivňující COP jsou teplota vnějšího prostředí, výstupní teplota vody, typ 
kompresoru a jeho spotřeba. Pro porovnání dvou TČ podle topného faktoru je nutné znát 
fyzikální podmínky, za kterých je uvedený topný faktor dosažen. Jedná se o teplotu 
vypařování chladiva a teplotu kondenzace. Topný faktor je měřen za normovaných podmínek 
v akreditovaných laboratořích podle ČSN EN 14511 [15].  

V odpovídající celoroční energetické bilanci TČ se počítá se střední hodnotou topného 
faktoru. Reálný topný faktor v průběhu otopné sezóny není konstantní, ale proměnný a může 
kolísat mezi hodnotou 2,5 až 5. Vstupní teplota do TČ by neměla přesáhnout hodnotu 25 °C, 
protože by klesla jeho účinnost [13]. 

 Účinnost TČ při chlazení vyjadřuje hodnota CER (Coefficient of Efficiency 
of Refrigeration). 

 
Sezónní topný faktor – SPF (Seasonal Performance Factor) 
 
Efektivita přečerpávání celé tepelné soustavy, kde TČ pracuje v bivalentním provozu, 

se hodnotí pomocí, tzv. SPF. Tento faktor zahrnuje spotřebu elektrické energie dodané 
dodatkovým ohřívačem a pomocnou energii všech prvků soustavy podle vztahu 

PZDZTČ
EEE

Q
SPF

++
=    (1) (2) 

kde SPF je sezónní topný faktor soustavy (1), 
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 Q - teplo dodané soustavou s TČ (kWh), 
 ETČ - elektrická energie spotřebovaná TČ (kWh), 
 EDZ - elektrická energie spotřebovaná dodatkovým zdrojem tepla (kWh), 

 EPZ - elektrická energie na provoz pomocných zařízení (oběhová čerpadla, 
regulační prvky, apod.) (kWh). 

Hodnota SPF nezávisí pouze na efektivitě TČ, ale na celkovém návrhu soustavy [13], [14]. 

 

 Na hodnotu SPF má vliv: 

 

 velikost výkonu TČ vztažená ke spotřebě tepla budovy, 

 tepelná ztráta zásobníků a 

 energetická spotřeba dalších prvků. 

Evropská směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie vydala požadavky na 
provozní účinnost soustav s TČ. Pro zařazení soustavy TČ mezi obnovitelné zdroje, musí 
platit minimální hodnota SPF podle následující rovnice, viz [16] 

 

e

SPF
η

1
15,1>    (1) (3) 

 

kde  ηe je celková účinnost výroby elektrické energie (1) a je uvažována jako evropský 
průměr (ηe = 0,40), viz [16] a [17]. 

Potom minimální hodnota SPF soustavy s TČ je 2,875. V ČR se elektřina vyrábí 
a distribuuje s účinnosti cca 0,29. 
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5 TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 

TČ se u nás používají ve čtyřech základních provedeních. Rozdělují se podle zdroje 
nízkopotenciálního tepla a média, kterému je teplo předáváno na TČ: 

 

 vzduch/voda, 

 země/voda, 

 voda/voda a 

 vzduch/vzduch. 

 

V naší zeměpisné šířce jsou nejvíce rozšířena TČ země/voda, vzduch/voda, vzduch/ 
vzduch, a ty blíže popisuje následující text. 

5.1 Tepelné čerpadlo země/voda 

TČ odebírají nízkopotenciální teplo půdy uzavřeným systémem horizontálních nebo 
vertikálních primárních okruhů. Primární okruh je naplněn nemrznoucí směsí na bázi lihu. 
Celý systém je výhodný pro svou jednoduchost, minimum pohyblivých částí a konstantní 
tepelné zisky s minimálními odchylkami. Stabilní teploty jsou ideální pro dlouholetý provoz 
kompresoru. Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány geologickou polohou a umístěním 
budovy v zástavbě. V zemské kůře se teplota zvyšuje o cca 3 °C na 100 m hloubky [18]. 

 

Zemní kolektory  

 

Technologicky se pracuje s energií slunce, která se v letním období ve formě tepla 
naakumuluje do vrchních vrstev zemské kůry. Zemní kolektor využívá teplo přivedené 
svrchní vrstvou zemské kůry nad ním. Pokládka kolektorů vyžaduje velkou plochu, bez 
následného zastavění. Pro instalaci a plánování jsou rozhodující termické vlastnosti půdy 
a poloha místa. Hloubka uložení trubek bývá (1,2 až 1,5) m, doporučená délka jednotlivých 
okruhů je (100 až 200) m. Výhodné je uložení do zeminy vlhké nebo bohaté na podzemní 
vodu. Bezpečná vzdálenost od základů budovy je 1,5 m. Trubky se na urovnanou podkladní 
plochu kladou klasicky, meandrovitě nebo spirálovitě, viz obr. 3. 
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Klasické uložení Meandrové uložení Spirálové uložení 

Obr. 3 Příklady uložení zemního kolektoru do země [19] 

Trubky se vyrábějí klasicky z vysokohustotního polyethylenu PE 100, nebo PE 100+ 
nebo materiálu PE 100RC. Trubky z RC materiálu jsou odolnější, spolehlivější a vykazují ve 
srovnání s běžnými polyethylenovými materiály více než padesátinásobně vyšší odolnost 
proti následkům poškození. Trubky z PE 100 se zasypávají pískem. Trubky PE 100RC lze 
osypávat výkopem, což celou stavbu zlevní a naproti písku má lepší tepelnou vodivost. 
Průměr trubek je (25 až 40) mm a délka větvě je (100 až 200) m. 

 

Hlubinné vrty 

 

Tento zdroj nízkopotenciálního tepla je nezávislý od vlivu počasí. Obvyklé hloubky 
vrtů se pohybují mezi (70 až 160) m. Při šikmém vrtání mohou být vrty i delší. Hloubka vrtů 
závisí na hydrogeologických a geologických podmínkách dané lokality. Instalovaná TČ 
dosahují vysokého topného faktoru. Teploty vrtu mezi (8 až 12 °C) je možno využít pro 
chlazení objektu v letním období. Tím se vrt regeneruje pro následující zimní období. 
Ilustrační zapojení je patrné z obr. 4. Vzdálenost vrtů od sebe je doporučená minimálně na 
10 m. Pro snadnou a hydraulicky výhodnou změnu směru ve dně hloubkového geotermálního 
vrtu je na našem trhu nabízena speciální geohlavice tvaru U pro průměry (24 až 40) mm 
viz obr. 5 [20]. 
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Obr. 4 Hlubinné uložení [20] 

 

Obr. 5 Systém GEOREX [20] 

 

Podle vlastností a druhu půdy výkon tepla ze země, pro TČ pracující cca 2500 
provozních hodin za rok, se pohybuje mezi (8 až 32) W.m-2. Výkon je závislý na materiálu 
podloží. 

 

Proces realizace vrtů pro TČ 

 

Vrty pro TČ jsou vodními díly a požadují povolení ve smyslu vodního zákona, 
stavební povolení vrtů a povolení k nakládání s vodami. Základními právními nástroji pro 
projekční přípravu, povolování, výstavbu a kolaudaci těchto vrtů je stavební a vodní zákon. 

Nezbytné podklady: 

 Posudek hydrogeologa: 

• poměry známé - posouzení vlivu vrtů na vodní a na vodu vázané ekosystémy 
je jednoznačné, 

• poměry nedostatečně známé - v tomto případě je nutno provést 
hydrogeologický průzkum, včetně případných průzkumných vrtů a čerpacích 
zkoušek apod. 

Provádění těchto průzkumných prací se potom řídí geologickými předpisy. 

 Vlastní zpracování projektové dokumentace – technický projekt. 

 Úřední rozhodnutí stavebního úřadu [13]. 

5.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

TČ vzduch/voda odebírá nízkopotenciální teplo ze vzduchu a převádí ho na vyšší 
teplotní hladinu do topné soustavy. Varianta, kdy je TČ rozděleno na venkovní a vnitřní část 
se označuje typem „split“ a to je znázorněno na obr. 6 a 7. Uvedené čerpadlo švédské firmy 
NIBE pracuje, i když teplota venkovního vzduchu klesne na -20 °C a ohřívá vodu na teplotu 
58 °C. Řídicí systém automaticky nastavuje funkce jednotlivých součástí TČ v závislosti na 
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aktuálních potřebách v domácnosti. Systém monitoruje a řídí funkce venkovní jednotky, 
upravuje rychlost ventilátoru a v případě potřeby zapíná funkci odtávání. Tím je zajištěno, že 
jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody, případně chlazení, jsou za všech podmínek 
nastaveny optimální provozní parametry. Výměník tepla je integrován v zásobníku na ohřev 
vody a je vyroben z protikorozních materiálů. Kompresor může pracovat v rozmezí (30 až 
100) % svého výkonu. Díky frekvenčnímu řízení se jeho otáčky mění automaticky podle 
aktuální spotřeby tepla v domě. 

 Existují i teplená čerpadla v jednom kompaktním provedení, kdy celé TČ může stát 
venku nebo uvnitř objektu. U TČ vnitřního provedení je nutné propojit jednotku 
vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím. Množství 
protékaného vzduchu činí řádově tisíce m3.h-1. 

Výkon TČ se mění s teplotou venkovního vzduchu. Vzrůstá-li teplota venkovního 
vzduchu, roste i výkon TČ. Naopak klesá-li teplota, klesá i výkon TČ. 

 

 

Obr. 6 Vnitřní jednotka TČ [21] 
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Integrovaný výměník tepla 
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Obr. 7 Venkovní jednotka TČ [21] 

5.3 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

TČ vzduch/vzduch odebírá teplo z venkovního vzduchu a vytápí vnitřní prostředí 
objektu. TČ ohřívá vzduch v místnosti přímo, bez prostřednictví topného systému. Jeho 
instalace je jednoduchá, má velmi nízké investiční náklady a plní i funkci klimatizace 
a odvlhčování. Díky vestavěnému filtru a ionizátoru vzduchu zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř 
místnosti. Dosahuje lepších topných faktorů než TČ vzduch/voda a země/voda. 

5.4 Výhody a nevýhody tepelných čerpadel  

Výhody 

Na rozdíl od solárního zařízení TČ pracuje v zimě stále efektivně. Použití TČ 
vzduch/voda není vázáno na dodatečné investice. Odpadá zde pokládka zemního kolektoru 
nebo vrtných práci jako u TČ země/voda. Optimalizovaným přizpůsobením výkonu je možné 
upustit (v závislosti na provedení) od nákladných akumulačních či nabíjecích systémů. Podle 
okolnosti je možno TČ instalovat v budově nebo mimo ni. TČ ohřívá topnou vodu na nižší 
teplotu a tím ušetří spotřebu primárního paliva. 

 
Nevýhody 

TČ nelze v některých případech zapojit do stávajících otopných systémů. Snížením 
teploty vstupní vody, pro zisk stejného množství tepla se musí v některých případech 
zvětšovat plocha radiátorů. Tím rostou náklady na otopnou soustavu. Primární okruh 
země/voda se nedá vůbec opravit, nebo jen s obtížemi, a proto je nutné dbát na kvalitu 
použitých materiálů a montáž. Vzduch protékající TČ vytváří určitou hladinu hluku. Ten 
může při chodu vzduchového TČ rušit. Z tohoto důvodu je třeba brát ohled na umístění 
jednotky. U kvalitních jednotek se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní 
jednotky pohybuje pod hodnotou 40 dB [13]. 

Řízení kompresoru 

Nízký rozběhový  
proud Lamelový výměník 

(výparník) 

Expanzní ventil  

Dvoustupňový rotační  
kompresor 

Ventilátor  
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5.5 Energetický audit 

Energetický audit nejlépe řeší zajištění a navržení optimální spotřeby energie 
v bytovém domě. Tento audit vyhodnocuje efektivnost nalezeného potenciálu úspor, 
shromažďuje dostupné informace o technickém stavu energetických zařízení zásobujících 
budovu a o způsobu jejich provozování. Energetický audit je požadován jako průkaz 
správnosti při žádostech o jakoukoliv formu státní podpory na realizaci úsporných 
energetických opatření, novou investiční výstavbu a pro bankovní sféru při poskytování úvěrů 
v energetickém sektoru. Výstupem energetického auditu je průkaz energetické náročnosti 
budovy. 
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6 TEPELNÁ ZTRÁTA BUDOVY 

Praktická část diplomové práce se zabývá možností instalace TČ na vytápění a ohřev 
teplé vody. Určení výkonu zdroje nutného k pokrytí vytápění se opírá o výpočet tepelných 
ztrát objektu. Norma stanovuje, že s vytápěním se v otopném období začne, jakmile průměrná 
denní venkovní teplota v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod určitou hodnotu 
ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí se neočekává zvýšení této teploty 
pro následující den. Průměrnou denní teplotu venkovního vzduchu sleduje a vyhodnocuje 
v příslušné lokalitě dodavatel tepla, nebo lze použít průměrnou venkovní teplotu 
vyhodnocenou hydrometeorologickým ústavem [22]. Navržené TČ proto musí být schopno 
zahájit a udržovat provoz vytápění, jakmile klesne průměrná venkovní teplota pod určitou 
hranici a zároveň zajistit ohřev teplé vody pro užití v domácnosti např. umývání, vaření atd. 
Po skončení otopného období musí TČ přejít na nižší výkon nutný k zajištění teplé vody užité 
v domácnosti.  

6.1 Popis objektu 

Bytový dům je situován na ulici Hornická 50, Moravská Ostrava. Objekt byl postaven 
v roce 1965 v technologii montovaného železobetonového skeletového systému oblastní 
typizace R-VOS - monolitické železobetonové (ŽB) schodišťové jádro, ŽB předpjaté 
prefabrikované panely, klonované ŽB průvlaky a plochá střecha. Objekt je podsklepený 
s celkem 12ti nadzemními patry a suterénem. V roce 2002 byla v domě provedená 
rekonstrukce. Původní okna byla vyměněna za plastová, obvodový plášť byl zateplen izolací 
z polystyrénu a ve vrchních patrech s minerální rohoží. Na střeše je položená izolace a na ní 
nová krytina. Půdorysné rozměry domu jsou 19,9 m x 15,4 m a výškou 37,6 m. V domě je 48 
bytů obývanými průměrně 2 až 3 lidmi v bytě.  

Vytápění objektu je zajišťováno dodávkou tepla z centrálního zásobování tepla 
(CZT) společností Dalkia, a.s (Dalkia) přes domovní předávací stanici umístěnou 
v suterénním podlaží. Teplo na vytápění jednotlivých bytů je rozváděno vertikálním 
ocelovým cirkulačním potrubím (stoupačky) ve dvou tlakových úrovních, pro 1 až 6 a 7 až 
12 podlaží. Obdobně je v plechovém cirkulačním potrubí rozváděna teplá voda, pitná voda 
je bez cirkulace [23]. Na obr. 8 je fotografie bytového domu. 

 

 

Obr. 8 Bytový dům na ulici Hornická 50, Moravská Ostrava 
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Postup realizace úsporných opatření  

Rozborem vlivů působících na teplenou pohodu vnitřního prostředí v bytových 
domech je známo, že tvorba vnitřního klimatu je ovlivněna tepelně akumulačními projevy 
stěn, a to zejména vnějšího pláště. Z ekonomického hlediska půjde především o zimní období, 
kdy se dostatečným přívodem tepelné energie pro vytápění zabezpečí přípustné hodnoty 
součtové teploty. Vhodným zateplením je zabezpečen minimální úbytek energie stěny. 
Stavební konstrukce musí vykazovat předepsané tepelně – izolační vlastnosti dle normy ČSN 
EN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2. Požadovaný teplený stav vnitřního prostředí 
musí být zabezpečen nejen v zimním, ale také v letním období. V letním období se požaduje 
co nejmenší citlivost vnějšího pláště budovy na teplotní kolísání vnějšího prostředí, zejména 
v důsledku oslunění. Opatření ve stavební konstrukci, zateplení a výměna oken, se podílí na 
úsporách spotřeby tepla na vytápění až 75 % [24]. 

Bytový dům byl zateplen v roce 2002. Zateplením se snížila tepelná ztráta budovy na 
hranici normy platné v té době. Pro konkrétnější pohled na efektivitu zateplení byla podle 
dostupných podkladů vypočtena tepelná ztráta objektu před a po zateplení. Znalost tepelných 
ztrát objektu před a po zateplení je podmínkou pro racionální návrh alternativního zdroje 
vytápění. 

6.2 Tepelná ztráta bytového domu  

Pro navrhnutí výkonu TČ k vytápění je nutné znát tepelné ztráty objektu. Pro výpočet 
tepelné ztráty objektu byla zvolena zjednodušená obálková metoda. Tato metoda vychází 
z vyčíslení tepelných toků pro ustálený teplotní stav jednotlivými stavebními konstrukcemi 
oddělujícími vytápěnou část budovy od jejího okolí. Celková tepelná ztráta vytápěného 
objektu je dána součtem jednotlivých tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí se stejnou 
hodnotou součinitele prostupu tepla tvořící obálku objektu a tepelnou ztrátou větráním 
pláštěm budovy do venkovního prostředí. Použití obálkové metody vyžaduje stavební 
dokumentaci umožňující jednoznačnou specifikaci geometrických a tepelně technických 
vlastností budovy. Do obálky se nezahrnují prostory s exteriérovými podmínkami.  

Výpočet tepelné ztráty se opírá o klimatické údaje, které charakterizují danou lokalitu 
umístěného bytového domu. Klimatické údaje jsou nutné pro výpočet tepelných ztrát, bez 
kterých nelze tepelný výkon navrhovaného zdroje určit. Výpočet navrhované tepelné ztráty se 
opírá o stanovené a publikované národní klimatické údaje předepsané legislativou v národní 
příloze normy ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. 

 

Klimatické podmínky pro výpočet tepelných ztrát 

Pro území ČR jsou stanoveny čtyři teplotní oblasti s návrhovou teplotou venkovního 
vzduchu v zimním období. Základní návrhové teploty venkovního vzduchu jsou -12 °C,          
-14 °C, -16 °C a -18 °C pro 100 m n. m. Základní návrhová venkovní teplota se musí 
korigovat teplotním gradientem pro větší nadmořskou výšku dle ČSN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov – Část 3. V teplotní oblasti se dále rozlišuje zatížení větrem, buďto normálním 
nebo zvýšeným. Ostrava s 227 m nadmořské výšky spadá do teplotní oblasti 2 s návrhovou 
teplotou venkovního vzduchu v zimním období -15 °C a se zvýšeným zatížením větrem. 
Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, pokud průměrná denní teplota vzduchu 
v daném místě poklesne pod 13 °C po dva po sobě následující dny při neměnném počasí. 
Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.  
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6.3 Výpočet tepelné ztráty bytové domu  

Tepelný tok proudící obvodovou stavební konstrukcí je za definovaných okrajových 
teplotních a tepelných podmínek závislý na ploše stěny, stěnových výplních a míře výměny 
vnitřního vzduchu. 

Tepelné ztráty budovy lze určit pomocí základních rovnic pro sdílení tepla. Celková 
tepelná ztráta vytápěného prostoru se vypočítá z rovnice 

iV,iT,i ΦΦΦ +=    (W) (4) 

kde 
iΦ  je celková navrhovaná tepelná ztráta vytápěného prostoru (W), 

 iT,Φ  - navrhovaná tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (W), 

 iV,Φ  - navrhovaná tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (W). 

 
Tepelná ztráta prostupem konstrukce 
 
Tepelná ztráta prostupem tepla se vypočte podle vztahu 

( )∑ −⋅⋅=
k

eiint,kkiT, ΘΘUAΦ    (W) (5) 

kde 
kA  je plocha k-té stavební části (m2), 

 
kU  - součinitel prostupu tepla k-té stavební části (W.m-2.K-1), 

 iint,Θ  - výpočtová vnitřní teplota i-tého vytápěného prostoru (°C), 

 eΘ  - výpočtová venkovní teplota (°C). 

 
Tepelná ztráta větráním 
 
Jedním ze základních požadavků k zabezpečení hygienicky vyhovujícího stavu 

vnitřního prostředí je výměna vzduchu v místnostech trvalého pobytu lidí. V uzavřených 
a nedostatečně větraných místnostech se zvyšuje koncentrace CO2, vodní páry a škodlivin 
uvolněných z pracovních a uživatelských procesů. Normativní požadovaná výměna vzduchu 
s sebou přináší tepelnou ztrátu větráním objektu. Doporučené hodnoty intenzity výměny 
vzduchu v místnostech pomocí přirozené a nucené infiltrace jsou uvedeny v ČSN 73 05 04-2. 

Tepelná ztráta větráním se vypočte ze vzorce 

( )eiint,iV,iV, ΘΘHΦ −⋅=    (W) (6) 

kde iV,H  je součinitel návrhové teplené ztráty větráním (W/K). 

Celý postup výpočtu je podrobně uveden v ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy 
v budovách – Výpočet tepelného výkonu. 

 

Navrhovaná tepelná ztráta  
 
Obálkovou metodou podle výše uvedených vztahů a dle normy ČSN EN 12831 byla 

vypočtena navrhovaná tepelná ztráta objektu. Podle dokumentace [25] zapůjčené projekční 
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firmou Prokan byly dopočteny jednotlivé plochy zasklených částí, vnějších stěn a plochy na 
hranici nevytápěného prostoru, tzn. podlaha nad nevytápěným suterénem. Firma Prokan 
vypracovala v roce 2002 projekt na výměnu oken, zateplení domu a renovaci střechy. 
Ve vzorcích (4)-(6) pro tepelnou ztrátu byly dosazeny hodnoty součinitele prostupu tepla 
oken, dveří a vnějších konstrukcí z projektové dokumentace. Součinitel prostupu tepla 
podlahy nad nevytápěným prostorem je dopočítán podle známé skladby stropu, kde část nad 
vstupem a kočárkárnou je zateplena. Ztráty tepla z ochlazování místností, tepelné ztráty 
přirozeným větráním spárami oken a vstupních dveří je nutné nahradit vytápěním. 

Výpočet teplené ztráty budovy po rekonstrukci pomocí obálkové metody je uveden 
v tab. 1. 

 

Tab. 1. Výpočet tepelné ztráty budovy po rekonstrukci 

Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 

Konstrukce Ak [m
2] Uk [W.m-2.K-1] ek [1] ∆∆∆∆Utb [W.m-2.K-1] ∆∆∆∆t [K] φφφφ [kW] 

Zasklené plochy 618,77 1,62 1 0,4 33 41,25 

Střecha 306,46 0,3 1 – 33 3,03 

Stěna severní 453,84 0,37 1 – 33 5,54 

Stěna jižní 453,84 0,37 1 – 33 5,54 

Stěna východní 420,89 0,37 1 – 33 5,14 

Stěna západní 421,68 0,37 1 – 33 5,15 

Konstrukce Ak [m
2] Uk [W.m-2.K-1] bu [1]  ∆∆∆∆t [K] φφφφ [kW] 

Podlaha nad 
suterénem - část 

nezateplená 
246,46 2,63 0,8 – 33 17,11 

Podlaha nad 
suterénem - část 

zateplená 
60 0,74 0,8 – 33 1,17 

Návrhová tepelná ztráta větráním 

Vypočítané veličiny Hv, i [W.K-1] Vinf, i [m
3.h-1] V& min, i [m

3.h-1] ∆∆∆∆t [K] φφφφ [kW] 

 1400,40 2471,28 4118,82 33 46,21 

Celková návrhová tepelná ztráta bytového domu 130,15 

 
Při výpočtu byla zvolena teplota venkovního vzduchu dle teplotní oblasti 2, do které 

spadá Ostrava, na -15 °C a teplota v místnosti 18 °C. Pro teplotu venkovního vzduchu -15 °C 
a teplotu v místnosti 18° C je tepelná ztráta domu 130,15 kW. 
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Pro srovnání je v tab. 2 uveden výpočet tepelné ztráty budovy před rekonstrukcí. Za 
neznámé vstupní součinitele prostupu tepla byly dosazeny hodnoty uvedené v normě vydané 
v roce 1964, neboť obytný dům byl postaven v roce 1965. Součinitele prostupu oken a dveří 
nebyly v normě stanoveny, proto jsou použity hodnoty z normy platné od roku 1977 [26]. Lze 
předpokládat, že skutečný součinitel prostupu tepla oken a dveří byl ještě vyšší. Z technické 
dokumentace projektu zateplení byl zjištěn součinitel prostupu tepla střechy před 
rekonstrukcí. Z vypočítaných hodnot tepelných ztrát vyplývá, že zateplením došlo ke snížení 
tepelných ztrát o 38 %.  

 

Tab. 2 Výpočet tepelné ztráty budovy před rekonstrukcí 

Tepelná ztráta prostupem tepla 

Konstrukce Ak [m
2] Uk [W.m-2.K-1] ek [1] ∆∆∆∆Utb [W.m-2.K-1] ∆∆∆∆t [K] φφφφ [kW] 

Okna 539,07 3,7 1 0,4 33 72,94 

dveře 79,70 4,76 1 0,4 33 13,57 

Střecha 306,46 0,83 1 – 33 8,39 

Stěna severní 453,84 1,08 1 – 33 16,17 

Stěna jižní 453,84 1,08 1 – 33 16,17 

Stěna východní 420,89 1,08 1 – 33 15,00 

Stěna západní 421,68 1,08 1 – 33 15,03 

Konstrukce Ak [m
2] Uk [W.m-2.K-1] bu [1]  ∆∆∆∆t [K] φφφφ [kW] 

Podlaha nad 
suterénem - část 

nezateplená 
306,4 2,63 0,8 – 33 21,27 

Návrhová tepelná ztráta větráním 

Vypočítané veličiny Hv, i [W.K-1] Vinf, i [m
3.h-1] V& min, i [m

3.h-1] ∆∆∆∆t [K] φφφφ [kW] 

 1400,40 2471,28 4118,82 33 46,21 

Celková návrhová tepelná ztráta bytového domu 211,20 

 
Použité veličiny: Ak [m2] – plocha k-té stavební části, Hv,i [W.K-1] – součinitel 

návrhové teplené ztráty větráním, Uk [W.m-2.K-1] – součinitel prostupu tepla k-té stavební 
části, ∆∆∆∆Utb [W.m-2.K-1] – korekční činitel vyjadřující vliv tepelných vazeb na součinitel 
prostupu tepla, imin,V&  [m3.h-1] – minimální množství vzduchu v i-té vytápěné místnosti, 

Vinf, i [m
3.h-1] – množství vzduchu infiltrací v i-té vytápěné místnosti, bu [1] – teplotní 

redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou nevytápěného prostoru a venkovní 
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návrhovou teplotou, ek [1] – korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům, ∆∆∆∆t [K] – rozdíl 
teplot, střední teploty vnitřního vzduchu a venkovní výpočtové teploty a φ [W] – celková 
navrhovaná tepelná ztráta vytápěného prostoru. 
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7 VÝBĚR TEPELNÉHO ČERPADLA 

Pro zkoumaný bytový dům na Hornické 50 je navrženo TČ vzduch/voda od české 
firmy Nukleon. Mezi rozhodující vlivy výběru TČ patří dosažitelné výkony, kvalita zařízení 
a servisních služeb, tepelně – technické výpočty, ekologický a ekonomický provoz, reference 
dodavatelské firmy, a s tím související výhody a nevýhody.  

Funkčnost TČ Nukleon HPAW je prověřena provozem v extrémních podmínkách 
ruské tundry, kde pracují v oblasti s výpočtovou teplotou -43 °C. Díky těmto zkušenostem 
jsou zařízení navržena a pracují do venkovní teploty -30 °C. V České republice jsou tyto 
zařízení provozována na několika desítkách bytových domů. 

7.1 Tepelné čerpadlo Nukleon HPAW 48 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody budou tři TČ vzduch/voda v provedení 
split, typ NUKLEON HPAW 48, každé o výkonu 46,7 kW, pro parametry venkovního 
vzduchu 2 °C a teploty výstupní vody 35 °C. Detailní technická specifikace tohoto typu TČ je 
uvedena v Příloze č. 1. Budou pracovat v bivalentním provozu s modulačním elektrokotlem. 
Schéma zapojení celé soustavy TČ je znázorněno v Příloze č. 2. 

TČ Nukleon HPAW 48 je zařízením zcela nové generace, které využívá technologii 
parního vstřiku. Kompresor Copeland Scroll, je napájený parami chladiva ze dvou výměníků. 
První je obvyklý výparník, druhý je vnitřní dochlazovač kapalného chladiva 
za kondenzátorem. Smyslem tohoto nového kompresoru a technologického zapojení uvnitř 
TČ je dosažení teploty topné vody 60 °C až do teploty vzduchu -12 °C.  

Venkovní jednotky jsou zhotoveny z vysoce kvalitní nerezové oceli pro zajištění 
dlouhé životnosti boxu. HPAW48 pracuje s bezfreonovým chladivem R407c. Jednotky 
se vyznačují velmi jednoduchou instalací, nízkou spotřebou elektrické energie, dlouhou 
životností (kolem 20 až 25 let) a mimořádně tichým provozem.  

TČ Nukleon HPAW 48 je vyrobeno z komponent od špičkových světových výrobců, 
kteří zastávají v oblasti svých technických znalostí vedoucí pozici na světových trzích - 
americké kompresory Copeland Scroll. Ty se vyznačují velmi nízkou hladinou hluku 
a nejvyšší účinností a životností mezi výrobky a deskové výměníky Alfa Laval s kompaktní 
konstrukcí mají vysokou tepelnou účinnost. Prvky chladírenské techniky jsou dodány 
společnostmi Danfoss a Honeywell. Na obr. 9 jsou znázorněny vnější jednotky TČ. 

 

Obr. 9 Vnější jednotka HPAW 48 [27] 
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Hlučnost a námraza 

Hlučnost je snížena díky dvojitému uložení kompresoru s protihlukovým krytem, 
protihlukové izolaci a použití ventilátorů s bionickou aerodynamikou od firmy Ziehel-Abbeg, 
které patří k nejtišším na trhu.  

Při teplotě vzduchu nižší než cca + 5 °C se vzdušná vlhkost sráží v podobě jinovatky 
na lamelách výparníku. Takto vytvořená ledová vrstva se automaticky odmrazí a voda, která 
přitom vznikne, je odvedena pryč. Aby proces odmrazování mohl proběhnout, vypne 
se ventilátor a TČ se automaticky přepne do reverzibilního chodu, což je nejefektivnější 
varianta pro tyto zařízení, kdy se obrací směr toku chladiva a pomocí kompresoru se energie 
z topné vody odebírá na odmrazení. Po ukončení fáze odmrazování se TČ automaticky přepne 
zpět na provoz vytápění. 

Řídicí systém 

TČ používají řídicí systém Foxtrot, firmy Teco, řady CP-1016. Volně 
programovatelný automat s možnosti rozšíření, který pokryje široké spektrum možných 
aplikací. Zajišťuje optimalizaci chodu TČ a tím minimalizuje náklady na vytápění. Také 
umožňuje ovládat systém pomocí webového rozhraní [27]. 

Provoz 

TČ budou pracovat v kaskádě. Hlavní řídící jednotka bude spouštět jednotlivé stroje 
dle aktuální energetických požadavků a zajišťovat optimální střídání jednotlivých jednotek 
v provozu, dle motohodin, pro maximalizaci životnosti kaskády. Kaskádou je rovněž 
zabezpečena bezpečnost provozu.  

Pro plynulý náběh jsou TČ vybavena softstartéry se silovým elektrickým rozvaděčem, 
což příznivě ovlivňuje jejich životnost. Z něho jsou napájeny a řízeny akční členy systému 
a provoz je řízen řídící jednotkou. 

Akumulační nádoba 

Součástí systému je otevřená beztlaká akumulační nádoba značky SunSave, sloužící 
k akumulaci tepla a pokrytí maximálního odběru teplé vody. Zároveň slouží jako akumulátor 
energie pro topnou vodu. Ohřev teplé vody je, pro zajištění vysokého komfortu a hygieny, 
řešen průtočným způsobem přes deskový pájený tepelný výměník. Druhá strana výměníků 
bude napojena na stávající rozvod teplé a topné vody v budově.  

Elektrokotel 

Elektrokotel se zapíná automaticky, po jednotlivých stupních, pokud TČ v určitém 
časovém úseku není schopno dosáhnout žádané teploty, nebo v případě servisního zásahu do 
TČ. Elektrokotel není součástí dodávky TČ. Zakoupit se může např. elektrokotel od výrobce 
Dakon typ Daline PTE 30 o výkonu 30 kW plus propojovací sada se zásobníkem. 

7.2 Uložení tepelného čerpadla 

TČ vzduch/voda bude rozděleno na venkovní část (výparník) a vnitřní část (zbývající 
technologie). Uložení venkovní jednotky je navrženo vedle bytového domu v úrovni okolního 
terénu. Alternativou pro uložení venkovní jednotky je technická místnost nebo prostor bývalé 
strojovny na úrovni střechy. Venkovní jednotka bude odebírat nízkopotenciální teplo 
z okolního prostředí. Umístění venkovní jednotky do vnitřní části budovy není doporučováno, 
protože jednotka ochlazuje okolní prostředí. Pro uložení vnitřní části TČ je zvolena místnost 
v suterénu v bývalé prádelně. Schéma uložení vnitřní jednotky TČ, akumulační nádoby 
a elektrokotle je v Příloze č. 3.  



-34- 

Rozměry jednoho TČ v cm: 

 venkovní část: 404 x 152 x 84, 

 vnitřní část: 80 x 119 x 85. 

Pro bezpečné uložení teplených čerpadel by měl být vypracován statický posudek. 

 

Statický posudek vypracovává  

Po dobu životnosti stavby se statický posudek vypracovává v případě, že dojde 
k změně účelu užívané stavby nebo k přestavbě. Statický posudek vypracovává autorizovaná 
osoba, která je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavbě. 
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8 OTOPNÁ SOUSTAVA 

K posouzení zapojení alternativního zdroje vytápění je nutné znát podmínky provozu 
otopné soustavy. Vyvážená otopná soustava využívá obecných poznatků mechaniky tekutin 
a zkušeností odborníků. 

TČ pracuje obvykle v teplotním spádu 55/45 °C – nízkoteplotní soustava. Teplo 
předávané do vytápěného prostoru je přímo úměrné ploše radiátoru a teplotě vstupní vody. 
Pokud je tepelná ztráta domu na úrovni, kdy je schopna soustava vysokoteplotních otopných 
těles zajistit otop i při teplotách dodaných TČ, lze TČ do systému zapojit. V opačném případě, 
kdy vstupní teploty dodávané TČ nejsou dostačující, nebo tepelná ztráta domu je příliš 
vysoká, se doporučuje zapojit dodatkový zdroj tepla a provozovat soustavu jako bivalentní. 
Další možnost je výměna otopných těles za tělesa nízkoteplotní.  

Otopná tělesa umístěná v domě jsou článková, vyrobená z litiny. Tyto tělesa byla 
vyrobená firmou Viadrus se sídlem v Bohumíně. Na obr. 10 je znázorněn vzor 10ti 
článkového tělesa. 

 

 

Obr. 10 Článkové otopné těleso z [28] 

8.1 Výpočet výkonu otopných těles 

 Tato klasická otopná tělesa byla navržena pro teplotní spád 90/70 °C a spolu 
s dodávaným teplem pracují jako vysokoteplotní soustava. V případě domu Hornická 50 byl 
proveden přepočet tepelného výkonu stávající otopné soustavy pracující s teplotami 90/70 °C 
na teploty 55/45 °C při požadované teplotě v místnosti 18 °C. Výpočet byl udělán pro 9, 14, 
18ti článková otopná tělesa, jež jsou umístěny v jednom bytě. Otopná tělesa s 9ti a 14ti články 
jsou v bytě umístěny dvakrát. Výkon jednoho článku při střední teplotě 80 °C a teplotě 
v místnosti 18 °C udává výrobce. 

Následující výpočet je proveden pro 9ti článkové otopné těleso. Výkon jednoho článku 
udaný výrobcem je 111,7 W. Výkon 9ti článkového radiátoru je 111,7 ∙ 9 =	1005,3 W. 

Pro nový teplotní spád 55/45°C je podle [29] vypočítán výkon 9ti článkového 
radiátoru. K přepočtu výkonu udaného výrobcem na tepelný výkon se použije koeficient 
podílů teplot 
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kde c je teplotní podíl (1), 
 w1t  - teplota vstupní vody (°C), 

 w2t  - teplota výstupní vody (°C), 

 Dt  - teplota vzduchu (°C). 
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kde ∆  je teplotní podíl (1), 
 w1nt  - nová teplota vstupní vody (°C), 

 w2nt  - nová teplota výstupní vody (°C), 

 Dnt  - nová teplota vzduchu (°C), 
 n - teplotní exponent tělesa (1). 
Opravný součinitel je podle vztahu (8) roven 
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Tepelný výkon 9ti článkového radiátoru přepočítaný přes opravný součinitel pro nové 
teplotní podmínky je roven 1005,3 ∙ 0,423 = 425,5	W. 

 V tab. 3 je znázorněn maximální výkon jednotlivých otopných těles v závislosti na 
počtu článků umístěných v jednom a ve všech bytech s různou teplotou na vstupu a výstupu. 
Teplo předávané do vytápěného prostoru je přímo úměrné ploše radiátoru a teplotě vstupní 
vody.  

Tepelná ztráta budovy po rekonstrukci byla spočtena na 130 kW a výkon všech 
otopných těles při podmínkách TČ je 147,32 kW. Z původního tepelného výkonu, klesne 
výkon radiátorů na 43 %. Z výpočtu je patrné, že výkon otopných těles se vstupní teplotou 
vody 55 °C dodanou TČ a výstupní teplotou vody 45 °C pokryje tepelnou ztrátu všech bytů 
budovy. 

TČ bude pracovat efektivněji, čím je požadovaná teplota litinového radiátoru nižší. 
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Tab. 3 Výkon otopných těles 

Výkon otopných těles: počet bytů 1 

Počet článků 1 9 14 18 9 14 
Výkon 

v bytě [kW] 

55/45/18 [°C] 48,23 425,5 675,21 868,174 425,28 675,21 3,07 

90/70/18 [°C] 111,648 1005,3 1563,07 2009,66 1004,83 1563,07 7,15 

Výkon otopných těles: počet bytů 48 

Počet článků 1 9 14 18 9 14 
Výkon v 

bytech [kW] 

55/45/18 [°C] 2315,04 20413,44 32410,08 41672,35 20413,44 32410,08 147,32 

90/70/18 [°C] 5359,104 48231,84 75027,36 96463,68 48231,84 75027,36 342,98 

 

Ekvitermní regulace 

Při snížení venkovní teploty se požaduje vyšší teplota dodávané topné vody. Pro 
regulaci teploty vody k vytápění bude použita ekvitermní regulace. Tato regulace teploty 
v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody na základě venkovní teploty. Tímto 
se reguluje rovnováha mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti pro dosažení 
konstantní teploty v místnosti. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních 
křivek popisující vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. 
Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty 
regulovat teplotu topné vody. Tyto regulátory mají ekvitermní křivky zabudované ve své 
paměti. Základní princip regulátorů je, že každá ekvitermní křivka je označena kódem. 
Uživatel pouze vybírá, která ekvitermní křivka je pro něj optimální.  

8.2 Ohřev vody 

V bytovém domě v jednom bytě podle [23] žijí 2 až 3 lidé. Běžně se spotřeba vody na 
jednoho člověka pohybuje okolo 50 litrů na den. Obyvatelé domu proto budou potřebovat 
denně přibližně 6 m3 teplé vody. TČ musí být schopno zajistit všem obyvatelům teplou vodu. 
K pokrytí zvýšených nároků na teplou vodu bude sloužit akumulační nádoba.  

V bytovém domě Hornická 50 bylo v roce 2012 ohřáto 1540 m3 vody. 
V nejchladnějších měsících byla spotřeba vody maximálně 5 m3.den-1 [23]. Pro ohřátí 
takového množství vody budou sloužit tři TČ o celkovém topném výkonu 140,1 kW, 
elektrokotel a navíc ještě podle potřeby původní dodavatel tepla Dalkia.  

 

Použití akumulační nádoby 

Akumulační či taktovací nádrž zabraňuje častému zapínání a vypínání jednotky, což 
snižuje životnost kompresoru. Na základě fyzikálních principů dochází k ohřevu vody 
o nejvyšší teplotě v horní části taktovací nádoby. Systém vestavby s klapkami zajišťuje 
postupné doplňování tepelné energie o určité teplotě do konkrétní vrstvy taktovací nádoby. 
Tím je docíleno vysokého rozdílu teplot v nádobě, čímž se zvyšuje efektivnost topného 
systému. Teplotní rozdíl dosahuje (20 až 40) °C, v závislosti na vstupní teplotě a výšce 
nádoby. Minimalizace promíchání vody v nádobě podle [27] je docílena tím, že tepelná 
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energie z deskového výměníku se ukládá pouze v teplotní vrstvě, která odpovídá teplotě 
přiváděného média. 

 

 

Obr. 11 Akumulační nádoba SunSave z [30] 

 

Akumulační nádoba SunSave (obr. 11) objem 1 x 5000 l. 

 Plnící medium voda 

 Vnější průměr 210 cm 

 Vnitřní průměr 180 cm 

 Výška 230 cm 

 

 Podle výrobce akumulačních nádrží lze rozměry, při zachování objemu, podle potřeby 
změnit. Nebo zakoupit více menších akumulačních nádrží [30]. Uložení akumulační nádoby 
nejlépe vyhovuje prostor bývalé prádelny v suterénu o celkové podlahové ploše 55 m2, 
viz Příloha č. 3. Pro bezpečné uložení akumulačních nádrží musí být zajištěna odolnost 
podlahy a základu proti tlakovému zatížení. 

Množství energie potřebné k přípravě teplé vody se odvíjí od její hmotnosti, měrné 
tepelné kapacity a rozdílu počáteční t1 a konečné teploty t2. Příslušný přírůstek entalpie dI pro 
izobarický děj se vyjádří vztahem (9) a teplo pro ohřev vody vzorcem (10), viz [31]. Doba T, 
za kterou TČ o výkonu P ohřeje množství tepla 2,1Q  se vypočte podle vztahu (11). 

tcmI dd p ⋅⋅=    (J)  (9) 

( )122,1 ttcmQ p −⋅⋅=    (J) (10) 
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 2,1Q  - teplo k ohřátí m množství vody (J), 

 T - doba potřebná k ohřevu akumulační nádoby (s), 
 pc  - pravá tepelná kapacita vody (J.kg-1.K-1), 

 pc  - střední měrná tepelná kapacita vody (J.kg-1.K-1), 
 dI - přírůstek entalpie (J), 
 dt - přírůstek času (s), 
 m - hmotnost vody (kg). 
 

Nabíjení akumulační nádoby v létě 

Výrobce udává výkon 46,7 kW pro jedno TČ při teplotě okolního vzduchu 2 °C 
a výstupní teplotě vody 35 °C [32].  

Bude-li se ohřívat studená voda o teplotě 10 °C třemi TČ o tepelném výkonu 
3 x 46,7 kW na teplotu 35 °C, získá se plně nabitá akumulační nádrž o objemu 5 m 3 za 1 h, 
viz níže 

 

kJ523000)1035(418450002,1 =−⋅⋅=Q , 

h0,1s1.3733
1,140

523000
===T . 

 

Bude-li se ohřívat studená voda o teplotě 10 °C jedním TČ o tepelném výkonu 
46,7 kW na teplotu 35 °C, získá se plně nabitá akumulační nádrž o objemu 5 m 3 za 3 h, 
viz níže 

 

kJ230005)1035(418450002,1 =−⋅⋅=Q , 

h.11,3s1,11199
7,46

523000
===T  

 

Nabíjení akumulační nádoby v zimě 

TČ HPAW 48 dle výrobce dosáhne topného výkonu 35,65 kW při teplotě výstupní 
vody 60 °C a teplotě vzduchu -12 °C.  

Předpokládá se, že studená voda se bude ohřívat z 5 °C. Akumulační nádoba o objemu 
5 m3 s výkonem 3 x 35,65 kW, kdy jsou zapojeny všechna TČ se plně nabije za necelé 3 h, 
viz níže  

 

kJ1153075)560(419350002,1 =−⋅⋅=Q , 

h99,2s44,10781
65,353

1153075
==

⋅
=T . 
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Doba nabíjení akumulační nádoby o velikosti 10 m3 nebo dvou 5 m3 bude 
dvojnásobná. 

V zimě teplota venkovního vzduchu může dosáhnout -12 °C a tepelné ztráty domu se 
budou přibližovat k hranici 131 kW, a proto TČ bude plně vytížené. V době nízkého tarifu 
(NT), kdy TČ nebudou zcela schopna pokrýt zvýšené nároky na množství teplé vody 
a zároveň dostatečně vytápět se bude zapínat elektrokotel. V období vysokého tarifu (VT), 
kdy elektrokotel bude blokován hromadným dálkovým ovládáním (HDO), se zvýšené nároky 
na teplo a teplou vodu budou doplňovat od původního dodavatele tepla Dalkia.  
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9 EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ 
TEPELNÉHO ČERADLA 

Soustava TČ stojí podle předběžných odhadů výrobce 2 460 533 Kč s DPH. V ceně je 
zahrnuto 3 x TČ HPAW 48, beztlaká akumulační nádoba, tři oběhová čerpadla, dva deskové 
výměníky, spojovací potrubí, armatury, řídící jednotka, revize elektroinstalace, propojení 
chladivého okruhu TČ, plnění a tlakové zkoušky chladiva a náklady spojené s umístěním. 
Elektrokotel není součásti TČ. Musí se dokoupit zvlášť. Cena elektrokotle a propojovací sady 
od výrobce Dakon je 28 060 Kč s DPH [33]. Ke stanovení ekonomického zhodnocení TČ 
se přihlíží ke spotřebě energií a cen tepla za roky 2010 až 2012. Konkrétní výpočty jsou 
vztaženy k roku 2012, kdy spotřeba tepla i cena za odebrané teplo byla nejvyšší. Lze 
předpokládat, že v budoucnu spotřeba tepla bude přibližně stejná, ovšem cena tepla bude 
narůstat. Vývoj cen tepla mezi roky 1998 až 2012, od dodavatele Dalkia, a.s., pro obyvatele 
bytového domu na Hornické 50 je znázorněn na obr. 12. Vzhledem ke vzrůstající tendenci cen 
za teplo, lze očekávat jeho nárůst i v budoucnu. 

 

Obr. 12 Vývoj cen tepla od dodavatele Dalkia, a.s. v letech 1998 až 2012 [23] 

 

9.1 Tarifní sazba za elektřinu 

TČ spotřebovávají elektrický proud pouze na pohon kompresoru, elektrokotle 
a oběhového čerpadla. 

Náklady na elektrickou energii jsou dány stálou (fixní) složkou, která je zcela 
nezávislá na spotřebě energie a proměnnou složkou, závislou na odběru při dané ceně. Při 
odběru elektrické energie závisí obě položky na použité sazbě, tj. účelu a způsobu vytápění. 
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Fixní část se odvíjí od velikosti vstupního jističe do objektu, který je při elektrickém vytápění 
výrazně ovlivněn tepelnou ztrátou objektu. 

Cena za odebranou energii se liší podle toho, zda je odebírána v NT nebo VT. Odběr 
v NT je časově limitován podle druhu sazby a řízen signálem HDO. 

 

Dvoutarifové sazby D 55d a D 56d 

Od 1. 7. 2001 cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2001 
ze dne 11. 5. 2001 byla zavedena dvoutarifová sazba D 55d pro TČ uvedená do provozu 
od 31. 3. 2005 a sazba D 56 d pro TČ uvedená do provozu od 1. 4. 2005. 

Dvoutarifové sazby D 55d a D 56d s operativním řízením doby platnosti NT jsou 
určeny domácnostem. Platnost NT je stanovena po dobu minimálně 22 hodin denně. Během 
dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit. V době platnosti NT může 
distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič nejvýše na 2 hodiny denně s tím, že 
jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší 
než 1 hodina. Zapínání a vypínání přímotopných spotřebičů je zpravidla řešeno 
prostřednictvím HDO. 

 

Podmínky pro sazbu D 56d 

Odběratel – Společenství vlastníků jednotek bytového domu Hornická 50 musí 
distributorovi elektřiny prokázat, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán 
systém vytápění s TČ, jehož tepelný výkon kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného 
objektu. 

Odběratel musí také zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po 
dobu platnosti vysokého tarifu. 

Je-li vytápěcí soustava s TČ součástí společných částí domu sloužících pouze pro 
společné užívání vlastníků nebo uživatelů bytů, musí být vybavena samostatným přívodem 
a měřena samostatným měřicím zařízením. Odběratel distributorovi musí prokázat splnění 
těchto podmínek protokolem o instalaci TČ a revizní zprávou [34]. 

9.2 Spotřeba tepla v letech 2010 až 2012 

Spotřebu tepla a fakturovanou cenu za toto teplo během let 2010 až 2012 znázorňuje 
tab. 4. Provedené ekonomické hodnocení vychází z roční spotřeby energie a ceny 
za odebranou energii v roce 2012. V tomto roce obyvatelé domu Hornická 50 spotřebovali 
1245 GJ tepla. Dalkia a.s. za toto teplo vyfakturovala částku 739 497 Kč.  
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Tab. 4 Energetická bilance domu Hornická 50 v letech 2010 až 2012 

Původní dodavatel Dalkia 

Rok 
UT 

[GJ] 
TV 

[GJ] 
UT 

[Kč/kW] 
UT 

[Kč/GJ] 
UT 

[Kč] 
TV 

[Kč/kW] 
TV 

[Kč/GJ] 
TV  

[Kč] 
Faktura 

[Kč] 

2010 803 480 224 813 230 516 455 329 43 586 125 227 168 814 624 142 

2011 775 433 232 579 261 275 493 855 45 089 146 135 191 224 685 078 

2012 813 432 243 745 292 803 536 548 47 254 155 696 202 949 739 497 

 

9.3 Ekonomické zhodnocení 

Vstupní parametry k výpočtu ceny vyrobeného tepla TČ Nukleon HPAW 48 s topným 
faktorem SPF 3,05 jsou uvedeny v tab. 5. Spotřeba energie na ohřev a vytápění byla rozdělena 
mezi TČ a doplňkový zdroj (DZ) - elektrokotel v poměru 97 : 3. Počítá se s využitím 
dvoutarifového provozu, kdy činnost DZ v době VT bude podle podmínek pro využití tarifu 
D 56d blokována. Roční spotřebu elektrické energie u soustavy s TČ udává výrobce, viz [27]. 

 

 Tab. 5 Předpokládané energetické parametry TČ 

Parametry TČ 

Spotřeba energie na vytápění a ohřev vody 1 245 GJ 

Spotřeba energie na vytápění a ohřev vody 345 833 kWh 

Energie krytá TČ + DZ 345 833 kWh 

Pokrytí TČ 97 % 

Pokrytí DZ 3 % 

Energie krytá TČ 335 458 kWh 

Energie krytá DZ 10 375 kWh 

SPF 3,05 

Spotřeba elektrické energie pro TČ 109 986 kWh 

Spotřeba elektrické energie pro DZ 10 696 kWh 

Práce TČ v VT 730 hod/rok 

Práce TČ v NT 8 033 hod/rok 
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Parametry TČ 

Spotřeba elektrické energie TČ + DZ 120 682 kWh/rok 

Spotřeba elektrické energie TČ v NT 100 824 kWh 

Spotřeba elektrické energie TČ VT 9 162 kWh 

Práce DZ v VT 730 hod/rok 

Práce DZ v NT 8 033 hod/rok 

Spotřeba elektrické energie DZ v NT 10 696 kWh 

Spotřeba elektrické energie DZ VT Blokováno kWh 

 

 Předběžná roční bilance ceny za tepelnou energii od původního dodavatele, když cena 
tepla byla stanovena podle roku 2012, je shrnuta v tab. 6.  

 

Tab. 6 Předběžná roční bilance ceny tepla od původního dodavatele – Dalkia 

 

 

9.4 Porovnání nákladů za provoz TČ mezi dvěma dodavateli elektřiny 

Ukazuje se, že je výhodné sledovat ceny jednotlivých dodavatelů elektřiny, a zvolit 
si levnějšího dodavatele, a tím ušetřit nemalé částky. Předpokládané provozní náklady 
soustavy s TČ za rok jsou odhadnuty z cen elektřiny dodavatele-Skupina ČEZ, a.s. (ČEZ) pro 
dvoutarifní sazbu D 56d platnou od 1. 1. 2013, viz [35] a dodavatele-E.on energie, a.s. (E.on) 
a sazbu platnou od 1. 8. 2013, viz [36]. Vzhledem k tomu, že elektrokotel je součástí soustavy 
TČ, vypočítá se spotřeba na jeho provoz také z dvoutarifní sazby D 56d. Provoz DZ 
je v období VT blokován, a proto se spotřeba jeho elektřiny vymezuje do NT.  

 

Ekonomické zhodnocení – dodavatel elektřiny ČEZ 

V následujících tab. 7 až 11 je představeno ekonomické zhodnocení soustavy s TČ 
využívající elektřinu od ČEZu a pracující v tarifu D 56d. 

Předpokládané provozní náklady soustavy s TČ za rok jsou pro ceny elektřiny 
od ČEZu vypsány v tab. 7. Ostatní provozní náklady udávané výrobcem TČ jsou v tab. 8. 

 

Roční bilance ceny od Dalkia 

Potřeba na ohřev TV a vytápění 1 245 GJ 

Současná cena na ohřev od původního dodavatele 360,24 Kč.GJ-1 

Cena za instalovaný příkon 112,68 Kč.kW-1 

Náklady celkem za dodané GJ 448 499 Kč 

Náklady celkem za dodané kW 290 998 Kč 

Náklady celkem 739 497 Kč 
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Tab. 7 Předpokládané provozní náklady TČ za rok od dodavatele elektřiny ČEZ 

Provozní náklady TČ za rok, elektřina ČEZ 

 
[NT bez 
DPH] 

[NT 
s DPH] 

[VT bez 
DPH] 

[VT 
s DPH] 

 

Cena elektrické energie pro TČ (ČEZ) 2,25 2,752 2,52 3,08 [Kč.kWh-1] 

Stálý plat pro TČ 27 816 33 531 27 816 33 531 [Kč] 

Platba za odebranou elektřinu pro TČ - 
tarifní rozdělení 

254 277 310 998 50 894 61 769 [Kč] 

Cena elektrické energie pro DZ (ČEZ) 2,25 2,752 2,52 3,08 [Kč.kWh-1] 

Stálý plat pro DZ 0 0 0 0 [Kč] 

Platba za odebranou elektřinu pro DZ - 
tarifní rozdělení 

24 024,4 29 435,4 0 0 [Kč] 

 

 Tab. 8 Ostatní provozní náklady, elektřina ČEZ, viz [27] 

Ostatní provozní náklady za rok, elektřina ČEZ 

 [bez DPH] [s DPH]  

Odpisy 237 149 274 113 [Kč] 

Revize a plánované opravy 28 000 33 880 [Kč] 

 

Cena tepla ze soustavy TČ (tab. 9) je dána součtem cen za elektrickou energii 
odebranou TČ a elektrokotlem za rok a je vztažena na hodnotu 1245 GJ. 

 

 Tab. 9 Cena tepla se soustavou TČ, elektřina ČEZ 

Výpočet ceny tepla, elektřina ČEZ 

 [bez DPH] [s DPH]  

Celkem roční náklady bez 
odpisů 

357 195 436 082 [Kč] 

Celkem roční náklady s odpisy 594 344 710 195 [Kč] 

Cena TV a vytápění s odpisy 477 570 [Kč.GJ-1] 

Cena TV vytápění bez odpisů 287 350 [Kč.GJ-1] 

 

V tab. 6 je roční bilance tepelné energie od původního dodavatele (Dalkia), se kterou 
je porovnána cena tepla s TČ (tab. 10) a cena tepla s TČ a 30% bivalencí původního 
dodavatele (tab. 11). 
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 Tab. 10 Předběžná roční bilance ceny tepla s TČ, elektřina ČEZ 

Roční bilance ceny tepla s TČ 100 %, elektřina ČEZ 

Potřeba na ohřev TV a vytápění v roce 2012 1 245 GJ 

Cena ohřevu vody a vytápění TČ 350 Kč/GJ 

Náklady bez odpisů 436 082 Kč 

Náklady s odpisy 710 195 Kč 

Ušetřeno - s odpisy 29 302 Kč 4,0 % 

Ušetřeno - bez odpisů 303 415 Kč 41,0 % 

 

 Jelikož se nedá určit tepelný výkon pro odběr záložního zdroje, účtuje Dalkia za odebrané 
teplo v jednosložkové ceně, a ta činí v letošním roce částku 498,30 Kč.GJ-1, která je uvedena 
v tab. 11. Není stanovena cena za kW, ale jen za odebrané GJ. Spotřeba tepla je měřena na 
patním měřiči. 

 

 Tab. 11 Roční bilance ceny tepla TČ s bivalencí Dalkia 30 %, elektřina ČEZ 

Roční bilance ceny s TČ 70 % a Dalkia 30 %, elektřina ČEZ 

Potřeba na ohřev TV a vytápění v roce 2012 1 245 GJ 

Potřeba krytá 70 % TČ 872 GJ 

Potřeba krytá 30 % od Dalkia 373 GJ 

Cena na ohřev TČ 350 Kč.GJ-1 

Cena na ohřev od Dalkie 498,3 Kč.GJ-1 

Platba za teplo - TČ (+DZ) 305 258 Kč 

Platba za teplo od Dalkia 186 115 Kč 

Celkem platba za TČ + Dalkia 491 373 Kč 

Ušetřeno - bez odpisů 248 124 Kč 33,6 % 

Ušetřeno - s odpisy -25 988 Kč -3,5 % 
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Ekonomické zhodnocení – dodavatel elektřiny E.on 

V následujících tab. 12 až 16 je provedeno ekonomické zhodnocení soustavy TČ 
s elektřinou dodanou E.onem a pracující v tarifu D 56d. 

 

 

 Tab. 12 Předpokládané provozní náklady TČ za rok od dodavatele elektřiny E.on 

Provozní náklady TČ za rok, elektřina E.on 

 
[NT bez 
DPH] 

[NT 
s DPH] 

[VT bez 
DPH] 

[VT 
s DPH] 

 

Cena elektrické energie pro TČ (E.on) 2,16 2,608 2,83 3,42 [Kč.kWh-1] 

Stálý plat pro TČ 26 572 33 636 26 572 33 636 [Kč] 

Platba za odebranou elektřinu pro 
TČ - tarifní rozdělení 

243 847 296 584 52 484 64 980 [Kč] 

Cena elektrické energie pro DZ (E.on) 2,25 2,752 2,52 3,08 [Kč.kWh-1] 

Stálý plat pro DZ 0 0 0 0 [Kč] 

Platba za odebranou elektřinu pro 
DZ - tarifní rozdělení 

24 024,4 29 435,4 blokováno blokováno [Kč] 

 

 

 Tab. 13 Ostatní provozní náklady, elektřina E.on, viz [27] 

Ostatní provozní náklady za rok, elektřina E.on 

 [bez DPH] [s DPH]  

Odpisy 236 785 274 113 [Kč] 

Revize a plánované opravy 28 000 33 880 [Kč] 

 

 

 Tab. 14 Cena tepla se soustavou s TČ, elektřina E.on 

Výpočet ceny tepla, elektřina E.on 

 [bez DPH] [s DPH]  

Celkem roční náklady bez 
odpisů 

348 355 424 880 [Kč] 

Celkem roční náklady s odpisy 585 140 698 993 [Kč] 

Cena TV a vytápění s odpisy 470 561 [Kč.GJ-1] 

Cena TV vytápění bez odpisů 280 341 [Kč.GJ-1] 
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 Tab. 15 Předběžná roční bilance ceny tepla s TČ, elektřina E.on 

Roční bilance ceny tepla s TČ 100 %, elektřina E.on 

Potřeba na ohřev TV a vytápění v roce 2012 1 245 GJ 

Cena ohřevu vody a vytápění TČ 341 Kč/GJ 

Náklady bez odpisů 424 880 Kč 

Náklady s odpisy 698 993 Kč 

Ušetřeno - s odpisy 40 505 Kč 5,5 % 

Ušetřeno - bez odpisů 314 618 Kč 42,5 % 

 

 

 Tab. 16 Roční bilance ceny tepla TČ s bivalencí Dalkia 30%, elektřina E.on 

Roční bilance ceny s TČ 70 % a Dalkia 30 %, elektřina E.on 

Potřeba na ohřev TV a vytápění v roce 2012 1 245 GJ 

Potřeba krytá 70 % TČ 1 121 GJ 

Potřeba krytá 30 % od Dalkia 125 GJ 

Cena na ohřev TČ 341 Kč.GJ-1 

Cena na ohřev od Dalkie 498,3 Kč.GJ-1 

Platba za teplo - TČ (+DZ) 382 392 Kč 

Platba za teplo od Dalkia 62 038 Kč 

Celkem platba za TČ + Dalkia 444 430 Kč 

Ušetřeno - s odpisy 20 954 Kč 2,8 % 

Ušetřeno - bez odpisů 295 067 Kč 39,9 % 

 

Pro soustavu TČ pokrývající spotřebu tepla 100 % je roční rozdíl ceny mezi původním 
dodavatelem tepla (Dalkie) a elektřinou dodanou ČEZem 303 415 Kč nebo elektřinou 
dodanou E.onem 314 618 Kč (bez odpisů). A odpovídající roční rozdíl v ceně za elektřinu 
dodanou ČEZem a E.onem je 11 203 Kč. Jestliže TČ pracuje v bivalentním režimu (70 % 
a Dalkia 30 %), roční rozdíl ceny mezi původním dodavatelem tepla (Dalkie) a elektřinou 
dodanou ČEZem je 491 372 Kč, anebo elektřinou dodanou E.onem je 444 430 Kč (bez 
odpisů). V případě, že je soustava TČ provozována v bivalentním režimu s Dalkií 30 %, 
pak roční rozdíl v ceně za elektřinu dodanou ČEZem (491 373 Kč) a E.onem (444 430 Kč) je 
46 943 Kč. Rozdíl v cenách elektřiny je dán výši sazby NT, u E.onu je cena 2,608 Kč za kWh 
s DPH, zatímco u ČEZu je 2,752 Kč za kWh. Cena VT je u E.onu vyšší než u ČEZu, ale 



-49- 

vzhledem k tomu, že doba NT trvá 22 hodin je celkově ušetřená částka příznivější při menší 
ceně za NT. 

 Skutečná cena za odebranou elektřinu se může lišit. Její cena bude záležet 
na klimatických podmínkách, požadavcích odběratelů a technickém stavu soustavy TČ. Ceny 
silové elektřiny v současné době na burze klesají. Je to způsobeno několika faktory a mezi ně 
patří ekonomická recese, pokles ceny za uhlí a emisní povolenky a vzrůst podílu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů. 

9.5 Návratnost finanční investice 

Podle prodejce TČ značky Nukleon se bude cena za instalovanou soustavu TČ 
pohybovat kolem 2 460 533 Kč s DPH. Cena 30 kW elektrokotle je 28 060 Kč s DPH. 
Celkem je investovaná částka 2 488 593 Kč s DPH. Investor – Společenství vlastníků 
jednotek bytového domu Hornická 50 mají v plánu investovat z vlastních našetřených peněz 
2 mil Kč. Zbytek si zapůjčí v bankovním sektoru, kde se průměrná úroková sazba pohybuje 
okolo 8 %. 

Posouzení vhodnosti realizace investice bylo provedeno pomocí kritérií ekonomické 
efektivnosti: 

 

 dobou návratnosti a 

 čistou současnou hodnotou. 

 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti je období udávané v letech, v němž se splatí kapitálový výdaj na 
realizovanou investici finančními příjmy z této investice. Kapitálový výdaj se podle práce 
[37] vyjádří 

 

∑
=

=
DN

PI
1n

n    (Kč) (12) 

kde DN je doba návratnosti (rok), 
 I - kapitálový výdaj (Kč), 
 Pn - peněžní příjem (Kč), 
 n - jednotlivé roky životnosti (rok). 
 V případě, že realizace investice bude bez cizího kapitálu, za předpokladu konstantních 
hodnot úspor, lze vyjádřit dobu návratnosti následujícím vztahem 
 

nP

I
DN =    (rok) (13) 

Pokud bude respektován faktor času, je nutné vztah (12) doplnit o vliv úročitele, 
respektive (odúročitele) 
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( )
∑

= +
=

DN

ni
PI

1n
n

1

1    (rok) (14) 

 kde i je úroková sazba za dané období (1). 
Jestliže je použit zároveň úvěr a vlastní kapitál, lze úrokovou sazbu určit pomocí 

váženého průměru nákladů na kapitál podle rovnice 

 

( )
K

VK
i

K

CK
siWACCi VKCK 1 +−⋅==    (1) (15) 

kde CK je cizí kapitál (Kč), 
 K - velikost investice (Kč), 
 VK - vlastní úročený kapitál (Kč), 
 WACC - vážené průměrné kapitálové náklady (Kč), 
 iCK - průměrná úroková sazba z půjčeného úročeného kapitálu (1), 
 iVK - požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (1), 
 s - sazba daně z příjmu (1). 
 

Čistá současná hodnota 

Vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou peněžních příjmů z investice 
a aktualizovanou hodnotnou kapitálových výdajů vynaložených na investici. Jde o časové 
rozložení výdajových a příjmových položek, aktualizovaných úročitelem v daném období 
investice. Na základě čisté současné hodnoty jsou výhodnější investice, jejichž čistá současná 
hodnota je vyšší než 0. 

Matematicky lze vyjádřit čistou současnou hodnotu (ČSH) podle rovnice: 

 

( )
∑

= +
=

N

ni
FPČSH

1n
n

1

1    (Kč)  (16) 

kde FPn je volný peněžní tok (Kč), 
 N - doba životnosti (rok). 
 

Rozdíl mezi čistou současnou hodnotou a vloženou investicí je kumulovaný diskontní 
tok hotovosti (DCCF). Na základě tohoto vztahu, lze určit dobu návratnosti investice. 

 

IČSHDCCF −=    (Kč)  (17) 

Ze závislosti kumulovaného diskontního toku hotovosti na rocích životnosti je možno 
stanovit pro DCCF = 0 dobu návratnosti investice, a to nastane, když je investice splacena 
svým výnosem [37]. 
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Investice z vlastních zdrojů ve výši 1 milion Kč 

Následující dva grafy modelují návratnost investice, jestliže investor z vlastních zdrojů 
vloží 1 mil. Kč a zbytek 1 488 593 Kč investuje z cizího úročeného kapitálu. Na obr. 13 
a obr. 14 jsou znázorněny jednotlivé varianty provozování TČ, a to pro elektrickou energii 
dodávanou ČEZem a E.onem. Z nich je zřejmé, že doba návratnosti investice při zadaných 
podmínkách se bude pohybovat mezi 12 až 17 lety.  

 

 

Obr. 13 Návratnost investice při vlastním vkladu 1 milion Kč 

 

 

 

Obr. 14 Návratnost investice při vlastním vkladu 1 milion Kč 
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Investice z vlastních zdrojů ve výši 2 miliony Kč 

Nyní je představena varianta, že investor z vlastních zdrojů vloží 2 mil. Kč a zbývající 
finanční částka 488 593 Kč je investována z cizího úročeného kapitálu. Ukázky modelování 
návratnosti této investice pro různé provozní režimy TČ a elektřinu dodanou společností ČEZ 
a E.on jsou zobrazeny na obr. 15 a obr. 16. Předpokládána doba návratnosti leží mezi 11,8 
až 15,8 lety. 

 

Obr. 15 Návratnost investice při vlastním vkladu 2 miliony Kč 

 

 

Obr. 16 Návratnost investice při vlastním vkladu 2 miliony Kč 
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od zvoleného dodavatele elektřiny, platného tarifu, spotřeby tepelné energie, počasí 
a technického stavu soustavy. Jednotlivé varianty návratnosti investice jsou vztahovány 
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energií v čase. Pokud by přírůstek cen tepla (současný stav CZT ) od původního dodavatele 
byl větší než přírůstek cen za odebranou elektřinu pro TČ, bude návratnost investice dosažena 
dříve. 

Ve výpočtech návratnosti investice (obr. 13 až 16) byly zvoleny následující vstupní 
hodnoty. Doba životnosti soustavy s TČ se podle výrobce stanovuje ze životnosti kompresoru, 
která se odhaduje až na 25 let. Po jeho výměně TČ může pracovat spolehlivě i v následujících 
letech. Průměrná úroková sazba z vypůjčeného kapitálu byla zvolena 8 %, požadovaná 
výnosnost vlastního kapitálu 2 % při dani z příjmu 15 %.  

9.6 Ekologické zhodnocení 

TČ ke svému chodu potřebuje elektřinu vyrobenou v elektrárně. Dnes jsou elektrárny 
vybaveny odsiřovacími a odprašovacími jednotkami. Množství emisí uvolněných do ovzduší 
je limitováno, měřeno a registrováno v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
(REZZO). Správou databáze REZZO v ČR je pověřen Český hydrometeorologický ústav. 
Databáze REZZO 1 až 4 slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních 
zdrojích znečišťování ovzduší a ke sledování a hodnocení kvality ovzduší.  

TČ přímé emise neprodukuje [38]. K porovnání množství emisí vznikajících během 
výroby elektřiny potřebné k provozu TČ a emisí vyprodukovaných při výrobě tepla 
od dodavatele Dalkia, byl použit postup podle [39]. Ve výpočtu se uvažuje, že TČ je 
poháněno elektřinou vyrobenou pouze ve společnosti Dalkia. Ta ve své Výroční zprávě za rok 
2012 uvádí roční výrobu tepla a elektrické energie a celkové emise z výroby těchto energií. 
V této zprávě nejsou nerozlišeny emise vyrobené z tepla nebo elektřiny a je uveden pouze 
druh emise. Jedná se o tuhé znečišťující látky, oxidy síry, oxidy dusíku uvedené v tunách 
a oxid uhličitý v tisících tun [40]. Výpočet emisí soustavy TČ se provede tak, že 
vyprodukované emise se vztáhnou na jeden dodaný GJ a kWh. Ve výpočtu jsou zohledněny 
ztráty tepla vedením teplonosného média do předávací stanice ve výši 10 % a ztráty elektřiny 
v sítích ve výši 5 %. Pro srovnání bylo zvoleno množství emisí vyprodukovaných Dalkií při 
dodávce 1 GJ s emisemi TČ uvedeného ve zdroji [41]. 

 

Obr. 17 Porovnání emisí TČ a Dalkie na 1 GJ 
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Z obr. 17 je vidět, že Dalkia spaluje více paliva, než spotřebuje TČ k výrobě stejného 
množství energie. 
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10 ZÁVĚR 

Výkon TČ k vytápění objektu lze stanovit na základě teplené ztráty v objektu 
z prostupu tepla a větrání. Obálkovou metodou byla pro uvažovaný bytový dům vypočítána 
teplená ztráta o velikosti 131 kW. K ohřevu teplé vody a vytápění byla navržena tři TČ 
vzduch/voda HPAW 48 českého výrobce Nukleon. Ten udává celkový topný výkon 
106,95 kW při podmínkách venkovního vzduchu -12 °C a teplotě vody 60°C. Tepelná ztráta 
zkoumaného bytového domu pro venkovní teplotu -12° C je 118,3 kW a toto TČ ji pokryje 
z 90,4 %. Ostrava s 227m nadmořské výšky spadá do teplotní oblasti 2 s návrhovou teplotou 
venkovního vzduchu v zimním období -15 °C. Pro tuto teplotu výrobce topný výkon čerpadla 
neudává. Na základě provedené studie, lze přesto usoudit, že TČ pokryje tepelnou ztrátu 
bytového domu z více než 60 %. 

Tepelný výkon radiátorů o vstupní teplotě vody 55 °C a při střední teplotě ve všech 
místnostech 18 °C je v celém bytovém domě 147,32 kW. Výkon všech topných těles, tak 
pokryje tepelnou ztrátu objektu. Z původní hodnoty, kdy teplota vstupní vody byla 90 °C, 
klesne jeho výkon na 43 %. 

Obyvatelé bytového domu denně spotřebují průměrně 5 m3 teplé vody. K jejímu 
ohřevu v létě bude sloužit TČ, a v zimě v době nejvyššího zatížení, modulační elektrokotel, 
a navíc lze využít dodávky tepla od Dalkie.  

TČ ročně ušetří částku 295 067 Kč při 30% bivalenci Dalkie a elektřiny fakturované 
společnosti E.on. Za elektřinu fakturovanou ČEZem by zaplatili obyvatelé bytového domu 
navíc 46 943 Kč. Z toho plyne, že je výhodné sledovat ceny jednotlivých dodavatelů elektřiny 
a vybrat tu nejlevnější variantu.  

Návratnost investice do TČ byla vypočítána pro dvě varianty dodavatelů elektřiny 
s vlastní investicí 1 milion nebo 2 milióny Kč. Předpokládá se, že zbývající finanční 
prostředky si investor, tj. Společenství vlastníků bytových jednotek bytového domu Hornická 
50 vypůjčí v bance. Doba návratnosti se pohybuje mezi 11,8 až 17 lety. 

Nejvýhodněji se jeví varianta, kdy investor z vlastních zdrojů investuje 2 mil. Kč 
a zbývající částku si vypůjčí v bance a elektřinu fakturuje u E.onu. Doba návratnosti bez 
bivalentního zdroje Dalkia bude 11,8 let a doba návratnosti TČ pracující s 30% bivalencí 
Dalkie bude 15 let. S ohledem na životnost celé soustavy TČ, která je vymezena životností 
kompresoru (25 let) je daná investice velmi výhodná. Jednotlivé varianty návratnosti investice 
jsou vztahovány k cenám tepla bez TČ (současný stav CZT). Ve výpočtech nejsou započítány 
změny cen energií v čase. Pokud by přírůstek cen tepla (současný stav CZT ) od původního 
dodavatele byl větší než přírůstek cen za odebranou elektřinu pro TČ, bude návratnost 
investice dosažena dříve. 

TČ přímé emise neprodukuje. TČ je nástrojem směřujícím k trvale udržitelnému 
rozvoji, což je patrné z porovnání množství emisí vznikajících při výrobě elektřiny k pohonu 
TČ a emisí z výroby tepla dodavatele Dalkia. 

Instalace TČ a zavedení opatření ke snížení energetické náročnosti budov může být 
jednou z možnosti vedoucí k poklesu spotřeby primárních paliv a tak dosažení finanční 
úspory. 
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