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Abstract 
This thesis deals with the heating issues on evaluating of different variants of heating systems. 
There are presented theoretical inputs for the design of usual variants of heating systems, 
which are then evaluated by a multi-criteria analysis. The benefit is to establish clearly 
defined criteria and value of these criteria. Determining the value of the criteria was discussed 
with experienced experts along with experts from academia. The work also describes the 
operation of sources and uses of low potential energy in buildings that are used intermittently. 
This causes contemporaneity production and consumption of thermal energy, and therefore 
defines a new concept of thermal incontemporaneity. Determination of thermal 
incontemporaneity is supported by the implementation of the measurement of the energy 
balance of the air/water heat pump.  We applied statistical analyzes on the gained valuable 
database.  As a result, the values of parameters from the actual operation, which helped to 
establish the concept of thermal incontemporaneity and also provide feedback for design in 
practice. Method of measuring energy balance of the heat pump, also finds utilization in 
monitoring the operation of heat pumps, not only air/water type. 
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Použité symboly a zkratky 
 
Symbol Jednotka Popis 
ATE - Akumulace tepelné energie 
B Pa0,67 Charakteristické číslo budovy 
c J.kg-1.K-1 Měrná tepelná kapacita 
COP - Topný faktor tepelného čerpadla (coefficient of performance) 
ČSN - česká technická norma 
d dny Počet dnů topné sezóny 
Dmez  Dolní mez 
E kW Chladící výkon tepelného čerpadla 

Emax kWh Maximálně vyprodukovatelné energie tepelným čerpadlem 
v daném časovém úseku 

EN - Evropská norma 
Es kWh Elektrická energie spotřebovaná tepelným čerpadlem 
Ev J Vyrobená energie tepelného čerpadla 
g CO2/MJ Teoretická měrná emise 
H m Předpokládaná výška instalace sálavých panelů 
HDO - Hromadné dálkové ovládání 
Hmez  Horní mez 
IQR  Intervalové rozpětí 
K - Koeficient pro charakteristiku průběhu vytápění 
KTN - Koeficient tepelné nesoudobosti 
kts (%) Značení koeficientu tepelné nesoudobosti 
m kg Hmotnost 
MCA - Multikriteriální analýza 
MDS-U - Monitor distribučních sítí 
mi kg.min-1 Hmotnostní průtok topné vody 
n - Počet topných jednotek (panelů) 
Ne Kč/MWh Cena energetické bilance 
Nee Kč/MWh Cena elektrické enegie 
Ni Kč Investiční náklady 
NN - Nízké napětí 
Nvyt/rok Kč Celkové náklady na vytápění a přípravu TV 
Nz Kč Ziskovost zařízení po dobu životnosti 
P W Elektrický příkon 
p1  Přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí 
p2  Přirážka na urychlení zátopu 
p3  Přirážka na světovou stranu 
PC - Osobní počítač 
PENB - Průkaz energetické náročnosti budov 
PK,P W Výkon přímotopného topidla 
Q kW Výkon tepelného čerpadla 
q m3.h-1 Průtok topné vody 
Q0 W Základní tepelná ztráta prostupem tepla 
Qa W.m-2 Tepelná ztráta na jednotku plochy 
QC kW Tepelná ztráta objektu 
Qd TV MWh Denní potřeba tepla pro přípravu teplé vody 
qE W/m2 Měrný výkon půdy 
Qel kWh potřeba doplňkové elektrické energie pro bivalentní zdroj 
QK W Chladící výkon tepelného čerpadla 
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Qn W Jmenovitý výkon tepelného čerpadla dle normy ČSN EN 14511-2 
Qodt kWh potřeba energie na odtávání výparníku 
Qp W Tepelná ztráta prostupem stěnami 
Qr, TV MWh Roční potřeba tepla pro přípravu teplé vody 
Qr, vyt MWh Potřeba tepla pro vytápění 
Qr,SK,TV MWh Roční pokrytí potřeby teplé vody solárním systémem 
Qsuma MWh Roční potřeba energie 

qtč (%) pokrytí potřeby energie pro vytápění tepelným čerpadlem během 
topné sezóny 

Qv W Tepelná ztráta větráním 
Qz W Tepelné zisky 
S m2 Zastavěná plocha objektu 
Sp m2 Účinná plocha sálavého panelu 
t s čas 
t0 °C Vstupní teplota vody pro přípravu TV 
TČ - Tepelné čerpadlo 
te °C Venkovní výpočtová teplota 
te,pr °C Průměrná venkovní teplota vzduchu v topném období 
TES - Akumulace tepelné energie (Thermal energy storage) 
ti °C Průměrná vnitřní výpočtová teplota 
tl °C Vstupní teplota vody pro ohřev TV v létě 
tp °C Teplota topné vody v přívodním potrubí 
tTV °C Požadovaná teplota teplé vody 
TV - Teplá voda (teplá užitková voda) 
tv °C Teplota topné vody ve vratném potrubí 
tz °C Vstupní teplota vody pro ohřev TV v zimě 
TZB - Technika zařízení budov 
Tž Rok Životnost zařízení 
USB - Universal serial bus 
VA l Hodnota potřebného objemu na 1 kW výkonu 
VAZ l Objem akumulačního zásobníku pro topnou vodu 
Vd m3 Denní potřeba teplé vody 
VN - Vysoké napětí 
VVN - Velmi vysoké napětí 
α W.m-2.K-1 Součinitel přestupu tepla 
αk W.m-2.K-1 Součinitel přestupu tepla konvekcí 
αs W.m-2.K-1 Součinitel přestupu tepla sáláním 
ε - Opravný součinitel regulace 
ρ kg.m-3 Hustota vody 
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1. Úvod 

Tato práce shrnuje mé poznatky získané během doktorského studia v letech 2010-2014 a 
prezentuje problematiku, kterou jsem se zabýval. V počátku studia jsem se zaměřil na 
problematiku výpočtu tepelných ztrát budov a aplikace nové evropské normy, která vznesla 
nové pojmy do této metodiky výpočtů. Popis této problematiky norem pro výpočet tepelných 
ztrát a její vliv na dimenzování energetických potřeb objektů je uveden v kapitole 3. Výsledky 
jsem porovnal na referenčním objektu, který se vyznačuje stálým využitím a 
nízkoenergetickým provedením. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 3 a dosahují velkých 
rozdílů. 

V další kapitole je rozebrána detailně teorie akumulace tepla. Jsou zde uvedeny obecné 
teoretické vstupy v podobě popisu základů šíření tepla. Na tyto poznatky navazuje přehled 
popisu problematiky dimenzování systému pro akumulaci tepla i podklady pro jejich výpočet. 

Na tuto problematiku jsem navázal v podobě tvorby porovnávací metodiky jednotlivých 
variant vytápění uvedených v kapitole 5. Jsou zde popsány metody výpočtu a dimenzování 
vybraných systémů vytápění.  

Zvolil jsem celkem šest typů vytápění, které se dnes běžně využívají. Pro využití 
multikriteriální analýzy jsem sestavil vhodná technická a ekonomická posuzovací kritéria. 
Tvorba této metodiky byla konzultována i s experty s akademické sféry i praxe, jejích názory 
mají pro analýzu velkou důležitost. Použity jsou dvě metody multikriteriální analýzy a to 
TOPSIS a CDA. Výsledky multikriteriální analýzy, popis kritérií a volba vah kritérií jsou 
popsány v kapitole 6. 

Následuje popis realizace experimentu, jimž je měření energetické bilance tepelného 
čerpadla vzduch/voda, realizované v topné sezóně 2012-2013. Měření je zaměřeno na tepelně 
různorodě vytížený objekt, který je vytápěn zdrojem s proměnlivým topným výkonem 
v závislosti na venkovní teplotě. V kapitole 7 je popsána metodika návrhu celého měření 
energetické bilance a cíle metodiky se zaměřením na zjištění všech energetických toků. 
Kapitola také detailně rozebírá metody statistické analýzy, které jsou aplikované na získanou 
databází za celou měřenou topnou sezónu. Jsou zde popsány výsledky získané pomocí 
analýzy databáze. 

Ze získaných výsledků statistické analýzy je provedeno stanovení nového pojmu tzv. 
tepelné nesoudobosti. Tuto problematiku shrnuje kapitola 8. 
V předposledních dvou kapitolách jsou shrnuty přínosy zjištěné při zkoumání této 
problematiky pro praxi i rozvoj vědního oboru. Je také nastíněna další možnost rozvíjení 
zkoumané problematiky, energetické problémy vytápění. 
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2. Cíle disertační práce 

V oblasti výpočtu tepelných ztrát budov se až do roku 2008 využívala norma ČSN 06 
0210, která se v projekční činnosti používala i po skončení její platnosti. Tato norma byla 
postupně nahrazena evropskou normou ČSN EN 12 831, která definuje nové pojmy v oblasti 
výpočtu tepelných ztrát vzhledem k novým trendům v oblasti tepelně izolačních vlastnostech 
budov. Cílem normy je určitě přinést zpřesnění výpočtů a to pomocí zahrnutí parametrů jako 
je např. tepelný most do výpočtu součinitele prostupu tepla. Pro konkrétní porovnání přínosů 
nové normy je vhodné provést výpočet tepelných ztrát na referenčním objektu, který se 
vyznačuje dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a to podle normy ČSN 06 010 a také nové 
evropské normy ČSN EN 12 831. Výsledky by měly naznačit, zda norma znamená skutečně 
posun ve zpřesnění výpočtových modelů. 

Na přímém provázání s těmito normami je závislé dimenzování variant vytápěcích 
systémů a poté jejich posouzení mezi sebou. Snahou je proto najít a vyhodnotit metodiku pro 
porovnání variant mezi sebou tak, abychom co nejvíce eliminovali subjektivní vlivy 
posuzovatele nebo posuzovatelů. Volba způsobů vytápění bude zacílena na nejpoužívanější 
typy na trhu a běžně užívané a dostupné. Výběr by měl být proveden tak, aby pro všechny 
varianty vytápění byly dostupné potřebné údaje. Jako základní vstupní podmínka pro všechny 
typy vytápění bude dimenzování na stejném objektu. Cílem bude i popsat možnosti 
dimenzování jednotlivých variant vytápění. 

Praktická část má za cíl realizaci měření energetické bilance tepelného čerpadla 
vzduch/voda na reálném objektu, který je zajímavý svým způsobem využití, tzv. tepelnou 
nesoučasností nebo chceme-li nesoudobostí. Tento problém navazuje na část teoretickou a 
v rámci analýzy získaných dat a informací může poskytnout zpětnou vazbu nejen 
k problematice norem a multikriteriální analýzy, ale obecně k dimenzování tepelných 
čerpadel vzduch/voda v objektech s nárazovým způsobem využití.  
S tímto je spojen cíl stanovit výpočet tepelné nesoudobosti při provozu a vytápění objektu. 
Nastavení metodiky určení tepelné nesoudobosti pomůže odhalit výkonové rezervy tepelného 
čerpadla vznikajících díky nárazovému provozu. Tyto výkonové rezervy využijeme pro 
stanovení řešení v podobě nastavení optimální velikosti akumulace tepla. Předpokládá se také 
zisk hodnotné databáze měřených údajů tepelného čerpadla vzduch/voda za celou topnou 
sezónu, která by měla poskytnout data pro analýzu provozu a porovnání topného výkonu, 
elektrického příkonu a topného faktoru tepelného čerpadla s údaji od výrobce. 
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3. Základní výpočetní postupy pro dimenzování vytápění  

Jako vstupní podmínka pro návrh jakéhokoliv vytápěcího systému je nutno určit, resp. 
vypočítat, jeho tepelné ztráty, potřebu výkonu pro vytápění v rámci celé topné sezóny a na 
základě těchto parametrů určit předpokládanou potřebu energií. V kapitole 3 jsou uvedeny 
postupy používané pro výpočet a dimenzování vytápění. Tyto postupy jsou následně 
aplikovány na námi zvoleném referenčním objektu tak, abychom mohli porovnat konkrétní 
hodnoty a rozdíly ve výpočtech. Zjištěné hodnoty dále použijeme u všech zvolených variant 
vytápění v kapitole 5. 

3.1 Referenční objekt pro posouzení výpočtů a dimenzování 

Jedná se o rodinný dům nacházející se v oblasti Jeseníků. Objekt je jednopodlažní a 
nepodsklepený o celkové zastavěné ploše 239m2. Dům leží nedaleko města Bruntál a 
v současné době je vytápěn primárně tepelným čerpadlem země/voda o jmenovitém topném 
výkonu 6 kW. Zdrojem nízkopotenciální energie je hloubkový geotermální vrt a tepelné 
čerpadlo může díky tomu pracovat v monovalentním provozu. To znamená bez bivalentního 
(přídavného) zdroje. Ten je pouze jako 100% záloha v případě výpadku provozu tepelného 
čerpadla. 
 

 
Obr. 3.1 Vizualizace referenčního domu provedena v programu TechCon Ivar CS 

 
Dům není chráněn proti větru a leží v oblasti silnějších větrů. Venkovní výpočtová teplota 
vzhledem k poloze domu je podle normy -18°C. [40] 
Vizualizace domu a výpočet tepelných ztrát, resp. potřebného topného výkonu, byl proveden 
pomocí programů AutoCAD a TechCON IVAR CS [36]. Grafický výstup z těchto programů 
je zobrazen na obr. 3.1, kde lze vidět i dispoziční řešení objektu. 

3.2 Potřeby energií pro vytápění a přípravu teplé vody 

Pro hodnocení energetických bilancí v objektu a dimenzování tepelných zdrojů a jejich 
provozu je nutno napřed přistoupit k výpočtu potřebných energii na vytápění objektu a 
přípravu teplé vody. Výpočet se zaměřuje na roční potřebu tepla pro vytápění, dále denní a 
roční potřebu tepla pro přípravu teplé vody (dále jen „TV“). Velmi známa a používaná je tzv. 
denostupňová metoda, kterou jsme si upravili na počet dní dané topné sezóny podle 
rovnice (3.1). [19] 
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Hodnoty opravného součinitele jsou určeny podle zkušeností a převzaty z odborné literatury. 
[19],[48],[50] 
Rovnice pro výpočet denní potřeby teplé vody nám poslouží pro rozdělení přípravy teplé vody 
v zimním a letním období, kdy se předpokládá jiná teplota vstupní vody nebo také při 
kalkulování pokrytí přípravy teplé vody ze solárních zisků (solární teplovodní 
kolektory).[19],[25] 

 
Poté již můžeme využít rovnici (3.3) a určit roční potřebu tepla pro přípravu teplé vody [50]: 

 
V rovnici si můžeme všimnout poměrového rozdělení podmínek přípravy teplé vody na letní a 
zimní období (resp. topnou sezónu).[50] 

3.3 Porovnání výsledků podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12 831 

Porovnání výsledků dosažených při použití obou norem uvádí tab. 3.1. Norma ČSN 06 0210 
[41] nezná termín tepelný most pro přestup tepla konstrukcí, zatímco podle normy ČSN EN 
12 831 lze do výpočtu tepelné mosty zahrnout. Výsledky popisují všechny tři případy. 
 

Tab. 3.1 Výsledky výpočtu tepelné ztráty (tepelného příkonu) objektu. 

 ČSN 06 0210 ČSN EN 12 831 
(tepelné mosty) 

ČSN EN 12 831 (bez 
tepelných mostů) 

Tepelná ztráta (W) 5733 7159 6185 

Procentní rozdíl 0% 19,92% 7,31% 

 
Rozdíl mezi výsledky je značný, to i při faktu, že se jedná o velmi dobře tepelně izolovaný 
objekt s poměrně velkou zástavbou plochy. Z rozdílů je ovšem patrné, že největší rozdíl je 
způsoben započtením tepelného mostu u normy ČSN EN 12 831. Je nutno brát v úvahu, že 
hodnoty definující tepelný most jsou obecně uvedeny v příloze normy a nebyly přesněji 
definovány národní přílohou. Přesnosti výpočtu podle normy ČSN EN 12 831 nepřidává ani 
fakt, že referenční objekt je vytápěn tepelným čerpadlem země/voda o tepelném výkonu 6 kW 
a to v monovalentním režimu, tzn. bez bivalentního neboli přídavného zdroje pro krytí 
potřeby tepla při nejnižších teplotách. Podle tohoto zjištění je nutno brát v úvahu zda výpočet 
podle nové normy přinesl požadované zpřesnění a tím i úsporu v podobě správně navrženého 
zdroje, nebo naopak zbytečně výkonově naddimenzovaný zdroj vytápění, a tím i 
přerušovanější provoz s vyššími náklady na primární energii, snižování životnosti, snížení 
tepelné pohody, atd. Do výpočtu podle ČSN 06 0210 lze také začlenit pojem tepelný most a to 
podle normy ČSN 730 540-4. Tato norma definuje obecně katalog hodnot pro navýšení 
součinitelů přestupu tepla o tepelné mosty. Norma definuje navýšení o 0,02 W/m2.K až po 
0,15 W/m2.K a více, kde nejnižší hodnota platí pro konstrukční řešení prakticky bez tepelných 
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mostů a nejvyšší hodnota pro zanedbané konstrukční řešení. Při aplikaci tohoto navýšení na 
referenční objekt by připadala v úvahu hodnota 0,05 W/m2.K, která platí pro typové 
konstrukce, což je náš případ. Poté by tepelná ztráta podle ČSN 06 0210 vzrostla o 559 W na 
6292 W 

Tab. 3.2 Vliv rozdílu tepelné ztráty na předpokládanou potřebu tepla. 

Potřeba tepla ČSN 060210 ČSN EN 12831 
ČSN EN 12831  

(bez tepelných mostů) 

GJ/rok 39,53 49,36 42,64 

MWh/rok 10,98 13,71 11,84 

Procentní rozdíl 0,0% 19,9% 7,3% 

 
Rozdílný výsledek ve výpočtu potřebného tepla fakticky neovlivní provoz vytápění v daném 
objektu, ale má zcela zásadní vliv na případné porovnávání různých vytápěcích systému 
v případě porovnávací analýzy, která by měla určit nejideálnější variantu řešení pro daný 
případ. Vliv a zkreslení údajů má poté dopad na určení provozních nákladů nebo i jiných 
parametrů, což se poté projeví ve výsledcích analýzy. Této problematice se poté dále věnuje 
kapitola 6. [77] 
Rozdíly mohou také mít teoreticky dopad na stanovování energetické náročnosti budov a 
negativně ovlivňovat správnost údaje v průkazech energetické náročnosti budov. 
Norma ČSN EN 12 831 má také další úskalí, a to je odvolání se na národní přílohy, které by 
měli upřesnit výpočetní postupy. Národní příloha k ČSN EN 12 831 ovšem nebyla vydána. 
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4. Akumulace tepelné energie 

Akumulace tepelné energie (dále také jen „ATE“) má dnes velmi široké využití v oblasti 
vytápění, přípravy teplé vody, chlazení a také klimatizace. Systémy pro akumulaci tepelné 
energie umožnují obecně zvýšení efektivnosti využití zdrojů pracujících s tepelnou energií. 
V praxi se rozlišují dvě základní možnosti tepelné akumulace pocitový nebo latentní. 
 

 
Obr. 4.1 Průběh nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku. 

 
Proces akumulace tepla se skládá obecně ze tří kroků: nabíjení, skladování a vybíjení. Tento 
proces je vyobrazen na obr. 4.1. Některé kroky mohou probíhat také zároveň, např. nabíjení a 
skladování.  

4.1 Akumulace citelného tepla 

U systému ATE pracujících s citelným teplem je energie uchovávána pomocí změny teploty 
skladovacího média a to nejčastěji vody.[26] 
Akumulovaná energie je úměrná rozdílu počáteční a konečné teploty ve skladovacím 
systému, hmotnosti média a jeho tepelné kapacitě, jak uvádí rovnice (4.1). 

 
Měrná tepelná kapacita média může být uváděna také v jednotkách Wh. kg-1.K-1 a poté by 
také v rovnici (4.1) měla akumulovaná energie jednotku Wh. Rovnice (4.1) je základní a 
zároveň velmi důležitý vztah v oblasti akumulace tepelné energie. Tento vztah budeme dále 
používat a mírně upravovat pro výpočty a dimenzování akumulačních nádrží. 
Další teorie akumulace tepla je detailněji rozebraná v disertační práci. 

)( 12 TTVcTmcEv −⋅=∆= ρ  (J) (4.1) 
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5. Vybrané varianty vytápění pro hodnocení MCA 

Pro porovnání pomocí MCA jsou zvoleny varianty vytápění dnes běžně používané a 
dostupné. Jedná se o 6 variant vytápění a to pomocí tepelných čerpadel, kotlů na zemní plyn 
nebo biomasu s podporou solárních kolektorů až po elektrické vytápění.  
Vybrané varianty jsou následující: 

1. Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
2. Tepelné čerpadlo země/voda 
3. Automatický kotel ve spolupráci se solární soustavou 
4. Kotel na zemní plyn 
5. Elektrické přímotopné panely 
6. Elektrické sálavé panely 

Při použití tepelného čerpadla vzduch/voda se snažíme využít výhodu většího výkonu nad 
bodem mrazu. Správně dimenzované tepelné čerpadlo vzduch/voda by mělo pokrýt 60-75 % 
tepelných ztrát objektu.[5],[6] Hlavní nevýhodu tepelného čerpadla vzduch/voda je výkonová 
charakteristika, která se výrazně mění s teplotou okolního vzduchu a to přesně opačně než 
potřebujeme.  
Typ tepelného čerpadla země/voda, který je univerzálním typem pro teplovodní 
vytápění. Velká výhoda tohoto druhu tepelného čerpadla, kde je nejčastěji zdrojem tepla 
zemní kolektor nebo geotermální vrt, je jeho stabilita, protože není prakticky závislý na 
venkovních klimatických podmínkách. Díky tomu je lze dimenzovat pro monovalentní 
způsob vytápění, a také pro celoroční přípravu teplé vody. 
Klasické kotle na uhlí jsou provedením velmi jednoduché, ale prohoříváním paliva bez 
možnosti regulace je dosaženo velmi nízké účinnosti. Oproti tomu zplyňovací kotle na dřevo 
již dosahují vynikajících účinností přes 90 % s možností regulace, ale přikládání paliva již 
postrádá komfort. Kotle s automatickým přikládáním paliva ze zásobníku a možností 
jednoduché regulace provozu dosahují velmi vysokých účinností v rozmezí 80-90 %. Komfort 
je také velmi vysoký, protože doplňování paliva je potřebné jen jednou za několik dní, podle 
aktuální tepelné potřeby budovy. 
Pokrytí potřeby TV solární soustavou f se předpokládá za rok 60 %.[19]  
Nejmodernější způsob zhodnocení zemního plynu je využití kondenzačních kotlů, které navíc 
využívají tzv. latentního tepla, které je uvolněno z vodních par obsažených ve spalinách. 
Teoreticky lze proto získat až 11% tepelné energie navíc při ideálních podmínkách. 
Kondenzační kotel je vhodné navrhnout s výkonovou rezervou a to z důvodu, že při nižším 
zatížení kotle je jeho stupeň využití (účinnost) nejvyšší. Předimenzování je vhodné v rozsahu 
25-60 % tepelné ztráty objektu.[18]  
Typů elektrického vytápění je celá řada od jednoduchých elektrických přímotopů, až po 
podlahové vytápění elektrickými topnými kabely. Ekonomicky nezanedbatelná varianta je 
také akumulační elektrické vytápění, které může být i v kombinaci s podlahovým vytápěním. 
Všechny tyto systémy mají velkou účinnost přeměny elektrické energie v teplo. Provozní 
náklady jsou zatížené aktuální, nyní vysokou, ale těžko předvídatelnou cenou elektrické 
energie. 
Tento způsob vytápění využívá princip šíření tepla zejména sáláním (zářením), kdy jsou 
ohřívány okolní předměty a v menší míře i vzduch. Zdrojem sálání jsou infračervené zářiče ve 
formě panelů nebo folií, které se umisťují na stěny nebo strop. Rozložení teploty v místnosti 
je rovnoměrné a rozdíl činí 1 až 2 °C.[1],[8]  
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6. Posuzované varianty vytápění pomocí multikriteriální 

analýzy (MCA) 

V kapitole 5 jsou popsány varianty vytápění, které jsou zvoleny pro vzájemné posouzení 
pomocí multikriteriální analýzy (dále jen MCA).  

6.1 Vybrané varianty vytápěcích systémů 

V kapitole 5 je také proveden technický popis všech variant. Ten zahrnuje způsoby zapojení a 
popis funkčnosti jednotlivých způsobů vytápění. Všechny vybrané varianty jsou dnes běžně 
na trhu dostupné a užívané. Varianty shrnuje tab. 6.1. 
 

Tab. 6.1 Přehled porovnávaných typů vytápění. 

č.v. Varianta vytápění Primární zdroj energie Příprava TV 

1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda Nízkopotenciální z primárního zdroje 

2 Tepelné čerpadlo země/voda Nízkopotenciální z primárního zdroje 

3 Automatický kotel+solární panely Biomasa+slunce 
z primárního zdroje+ 

el. energie 

4 Vytápění zemním plynem Zemní plyn z primárního zdroje 

5 Elektrické přímotopné vytápění Elektrická energie z primárního zdroje 

6 Elektrické sálavé vytápění Elektrická energie z primárního zdroje 

 

6.2 Kritéria pro posouzení variant 

Pro možné zhodnocení a posouzení všech vybraných způsobů vytápění, které jsou uvedeny v 
tab. 6.1, jsou navržena následující hodnotící kritéria. Kritéria jsou zvolena s cílem 
objektivního posouzení a také s ohledem na dostupnost relevantních hodnot a údajů pro 
jednotlivá kritéria. Zvolená kritéria včetně základního popisu a také preference jsou uvedeny 
v tab. 6.2. 
 

Tab. 6.2 Přehled zvolených kritérií. 

Č. k. Kritérium Zkratka Jednotka Preference kritéria 

1 Investiční náklady Ni Kč Min. 

2 Cena energetické bilance Ne Kč/MWh Min. 

3 Ziskovost Nz Tisíc Kč Max. 

4 Životnost zařízení Tž rok Max. 

5 Environmentální dopad Nenvi CO2 Min. 
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6.2.1 Investiční náklady Ni 

Investiční náklady jsou vztaženy k jednotné tepelné ztrátě posuzovaného domu. Všechny 
varianty vytápění jsou nastaveny pro daný objekt. Do investic se započítává cena zdroje tepla, 
regulační prvky, instalační práce, stavební úpravy, atd., jak uvádí norma ČSN EN 15459 [45]. 

6.2.2 Cena energetické bilance Ne 

Cena energie dodávaná jednotlivou variantou vytápění. Je stanovena podle účinnosti zdroje 
pro vytápění, druhu paliva (jeho vlastnostech) a jeho ceny, spotřeby elektrické energie na 
pohon oběhových čerpadel, ventilátorů apod., v nepřímé návaznosti také na celkovou potřebu 
tepla daného domu. Je uváděná v Kč/MWh. Jediným měnícím parametrem je tedy u tohoto 
kritéria nákupní cena paliva. Účinnost zdrojů se uvažuje v celé době provozu neměnná, tzn. 
neuvažuje se o degradaci zařízení. 

6.2.3 Ziskovost po dobu životnosti Nz 

Toto kritérium určuje výnos zařízení po dosažení bodu, kdy je investice splacena, až po 
hranici jeho životnosti. 

6.2.4 Životnost zařízení Tž 

Životnost zařízení je uvažována jako technicko-ekonomická životnost. Tzn. zařízení je 
schopné ještě provozu, ale je již z ekonomického pohledu vhodné jej vyměnit za nové.[45]  

6.2.5 Environmentální dopad Nenvi 

Poslední kritérium udává emise látek do ovzduší vznikajících při spotřebě energie nutné pro 
vytápění. Emise jsou uvažovány v přepočtu na ekvivalent CO2 a za jednu topnou sezónu. 

6.3 Volba hodnot kritérií pro hodnocení variant vytápění 

Pro každou variantu vytápění byly zpracovány minimálně 2-3 projekty provedení. Tedy 
například u varianty č.1, což je tepelné čerpadlo vzduch/voda, byla zvolena tepelná čerpadla 
různých dodavatelů. Toto se poté promítlo do všech kritérií, protože tepelná čerpadla mají 
jiný topný faktor, tedy jiné provozní náklady, jiný environmentální dopad, atd. Pro určení 
finální hodnoty daného kritéria z více navržených projektů u dané varianty vytápění byla 
využita funkce Medián. Použití funkce medián bylo z toho důvodu, aby bylo zachováno 
nejběžněji využívané řešení a odfiltrovány extrémní návrhy. 
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Tab. 6.3 Hodnoty kritérií posuzovaných variant pro MCA 

č.v. Varianta vytápění 

Medián kritérií pro dané varianty 

Ni Ne Nz Tž Nenvi 

(Kč) (Kč/MWh) (tisíc Kč) (rok) (CO2) 

1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 339 614   1003,6 434 22,5 206,0 

2 Tepelné čerpadlo země/voda 402 483   887,9 621 22,5 170,9 

3 Automatický kotel 291 841   996,3 389 15,0 720,8 

4 Vytápění zemním plynem 188 452   1785,4 187 13,5 349,9 

5 Elektrické přímotopné vytápění 111 562   2619,4 0 10,0 404,9 

6 Elektrické sálavé vytápění 147 360   2608,8 28 30,0 392,8 

 
Tab. 6.3 shrnuje vstupní data jednotlivých variant vytápění pro hodnocení pomocí MCA. 
Všechny údaje jsou odvozeny podle technického provedení uvedeného v kapitole 5 a podle 
vlastností a hodnot jednotlivých způsobů vytápění. Užité hodnoty pro kritéria č.1, č.2, č.3 a 
č. 5 uvedené v tab. 6.2 jsou převzaty z praxe a dostupných zdrojů 
[15],[17],[18],[19],[20],[25],[27],[50],[51],[52],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63]. 
Zatímco kritérium životnosti je získáno zejména z odborné literatury [3],[4] a technických 
norem [45]. 

6.4 Výběr vah kritérií expertní analýzou 

Dalším důležitým vstupním údajem pro zhodnocení jsou váhy kritérií, které jsou zatíženy 
subjektivním názorem autora, proto bylo přistoupeno k oslovení odborníků z akademické 
sféry i z praxe. Všem bylo předloženo stejné zadání posuzovaných variant (uvedených v tab. 
6.1). Bylo třeba statisticky zhodnotit získané údaje od expertů a jako nejvhodnější se ukázala 
funkce medián. 
Získané hodnoty vah jsou od 12 oslovených expertů a nutno podotknout, že názory expertů na 
důležitost kritérií se v některých případech razantně lišily. Z důvodu objektivnosti jsou 
získané hodnoty vah kritérií prezentovány anonymně. Záměrem je okruh expertů dále 
rozšiřovat, aby byl zajištěn maximálně relevantní poměr vah kritérií a umožněno tak další 
rozšiřování studia této problematiky. Názory expertů budou také využity jako zpětná vazba 
pro možnou úpravu stanovených kritérií. 
Výsledné váhy kritérií získané pomocí funkce medián a použité pro multikriteriální analýzu 
jsou pro větší přehlednost vykresleny na obr. 6.1. 
Největší důležitost je podle oslovených expertů přiřazena kritérií č.1 a č.3, zatímco nejmenší 
váha připadá na kritérium č.5.  
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Obr. 6.1 Grafické znázornění vah kritérií 

 

6.5 Získané výsledky multikriteriální analýzy 

Pro výpočet užitku (ohodnocení) jednotlivých vybraných variant systémů vytápění jsou 
použity dvě metody multikriteriální analýzy, a to metoda TOPSIS, která hledá variantu 
nejvíce se blížící ideální variantě a také metoda CDA. [1] 

6.5.1 Metoda TOPSIS 

Výsledky získané hodnocením pomocí metody TOPSIS jsou zobrazeny na obr. 6.2. U metody 
TOPSIS jsou výsledky seřazeny od varianty, která získala nejvyšší ohodnocení a je brána jako 
nejvhodnější až po variantu s nejmenším získaným ohodnocením. 
 

 
Obr. 6.2 Graficky zobrazené výsledky metody TOPSIS 
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Tyto výsledky metodou TOPSIS byly také prezentovány na mezinárodní konferenci EPE 
2012 konané v Brně. 

6.5.2 Metoda CDA 

Pro větší objektivnost byla zvolena také druhá metoda MCA a to CDA a její výsledky uvádí 
obr. 6.3. Lze si povšimnout, že výsledky ohodnocení u metody CDA jsou uváděny v opačném 
pořadí než je tomu u metody TOPSIS. Tedy nejvhodnější variantou je ta, která dosáhne 
nejmenšího ohodnocení. 
 

 
Obr. 6.3 Graficky zobrazené výsledky metody CDA 

 
První místo zaujala varianta vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. 

6.6 Vyhodnocení získaných výsledků 

Tepelné čerpadla jsou nejvíce ovlivnitelná u investičního kritéria, což je způsobenu poměrně 
velkou investiční cenou v řádu statisíců na daný typ tepelného čerpadla. Cenové rozdíly mezi 
jednotlivými tepelnými čerpadly stejného principu, srovnatelného výkonu, ale od jiného 
výrobce mohou být v řádu desetitisíců. To může být způsobenou řadou faktoru, jako jsou 
maloobchodní/velkoobchodní ceny, zahraniční/domácí výrobce a mnohé další. Vlivem tohoto 
rozptylu jsou hodnoty u investičního a poté i kritéria ziskovosti ovlivnitelná. Toto by se dalo 
částečně eliminovat přesnějším technickým zadáním na provedení tepelného čerpadla (tepelné 
čerpadlo s inventorem nebo bez, venkovní nebo vnitřní jednotka, atd.). Tepelná čerpadla jsou 
ovšem nejstabilnější co se týče změn cen paliva/energie, což opět neplatí u ostatních variant. 
To je způsobeno jejich principem a využití nízkopotenciálního tepla Částečně by se tato 
výhoda projevila i u varianty automatického kotle ve spolupráci se solární soustavou na 
přípravu TV a u kondenzačního kotle na zemní plyn. Jako nejvhodnější variantou se podle 
metody TOPSIS jeví právě varianta automatického kotle a druhou nejvhodnější tepelné 
čerpadlo vzduch/voda. U metody CDA je toto pořadí naopak. Jako třetí nejvhodnější 
variantou je kotel na zemní plyn. Rozdíly mezi těmito hodnoceními jsou velmi malé. Pokud 
bychom uvažovali změnu cen primární energie do budoucna, tak při poklesu ceny by šlo 
preferovat varianty automatického kotle se solární soustavou a kotle na zemní plyn. V případě 
růstu cen by se jako výhodnější jevilo tepelného čerpadlo vzduch/voda a vzhledem k malému 
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odstupu tepelného čerpadla země/voda na čtvrtém místě u obou metod by i tato varianta 
připadala v úvahu. Nejmenší provozní náklady a dlouhodobá úspora této varianty tepelného 
čerpadla (země/voda) nepřevýšili vysoké investiční náklady, ale na druhou stranu tato 
varianta je nejvíce odolná, proti změnám cen primární energie a to díky vysokému topnému 
faktoru. Z těchto závěru vyplývá, že metodika multikriteriálního zhodnocení by se dala 
snadno rozšiřovat o další kritéria. Lze částečně odstranit subjektivní určení vah kritérií, ale 
slabinou může být ovlivnitelnost hodnot jednotlivých kritérií. Přesto tato analýza může přinést 
vodítko pro výběr nejvhodnějších variant systému vytápění. 
V obou případech multikriteriální analýzy se na prvním nebo druhém místě umístilo tepelné 
čerpadlo vzduch/voda. Tento zdroj má, oproti všem ostatním, proměnlivý výkon v závislosti 
na venkovní teplotě. Dimenzování vzduchových tepelných čerpadel je prováděno na základě 
podkladů výrobce, které jsou podloženy zkoušením podle normy [44]. Cílem je proto 
realizace měření tepelného čerpadla v reálném provozu na atypickém objektu s velkou 
nesoučasností využití. (kapitola 7) 
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7. Realizace měření energetických bilancí objektu 

Pro zjištění a stanovení nového pojmu tepelná nesoudobost, a také na základě výsledků 
multikriteriální analýzy, bylo přistoupeno k realizaci měření energetické bilance tepelného 
čerpadla vzduch/voda. Volba objektu pro realizaci záměru byla cílena na jeho nesoudobé 
využití. Jedná se o rodinný dům, který leží v obci Ostravice-Staré Hamry, ale jeho využití je 
sice celoroční, ale nárazové (vzniká tepelná nesoudobost). Zatímco referenční objekt u 
Bruntálu, použit při porovnání norem v kapitole 3 a dimenzování variant vytápění v kapitole 
5, má trvalé využití. 
Měřený objekt v Ostravici je dvoupodlažní, podsklepený a celková užitná podlahová plocha je 
131 m2. Období realizace celého měření bylo od září 2012 až do května 2013. Termín 
ukončení byl stanoven v závislosti na potřebách měření a také klimatických podmínkách.  

7.1 Měřený objekt-tepelné čerpadlo 

Vytápění místa realizace je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch/voda o jmenovitém výkonu 
7,6 kW při podmínkách A2/W35. Bivalentní zdroj elektrická topná patrona s výkonem 
7,5 kW. Chladivo je použito typu R404. Tepelné čerpadlo zajišťuje také přípravu teplé vody 
(TV) v zásobníku o objemu 80 l. 

Tab. 7.1 Základní parametry topného systému. 

Tepelné čerpadlo-specifikace měřeného objektu 

Typ tepelného čerpadla vzduch/voda (A/W) 

Jmenovitý tepelný výkon Qn 
(A2/W35), (A2/W45) 

7,6 kW, 7,4 kW 

Topný faktor podle výrobce při 
(A2/W35) a (A2/W45) [17]  3,8 a 3,1 

Elektrický příkon při (A2/W35) a 
(A2/W45) 2,0 a 2,4 kW 

Bivalentní zdroj elektrická patrona 7,5 kW 

Velikost akumulačního zásobníku + 
objem topné vody v rozvodu 100 l +50 l 

Teplotní spád (°C/°C) 45/35 

 

  
Obr. 7.1 Měřený objekt, tepelné čerpadlo (vlevo), celkový pohled na objekt (vpravo), (Šrámek, 2012) 



Energetické problémy vytápění  Ing. Jan Šrámek 

15 
 

 

7.1.1 Stav topného systému před měřením 

Pro správné využití tepelného čerpadla byl navržen podlahový teplovodní systém vytápění 
s teplotním spádem 45/35, jak uvádí tab. 7.1. Pouze v podsklepení je systém doplněn o 
desková otopná tělesa, která jsou dimenzována na stejný teplotní spád jako podlahové topení. 
Topný okruh je doplněn o akumulační zásobník o objemu 100 l, ve kterém je zapojena 
elektrická topná patrona pro případy, kdyby tepelné čerpadlo nestačilo krýt tepelnou ztrátu. 
Tento stav se vzhledem k vypočtené potřebě výkonu pro vytápění a dimenzi tepelného 
čerpadla nepředpokládá. Hlavní uplatnění patrony je tedy zejména při havarijních stavech 
nebo odstávce tepelného čerpadla. Provoz tepelného čerpadla vzduch/voda je řízen ekvitermní 
regulací. Venkovní čidlo teploty je umístěno na stěně objektu viz. obr. 7.1 (vpravo).  

7.2 Návrh metodiky měření a schéma měřícího systému 

Návrh musel být proveden citlivě, protože některé komponenty jsme museli zapojit přímo do 
hydraulického rozvodu vytápění (měřič tepla), a nebo také zajistit maximální stabilitu všech 
měřících prvků, aby nedocházelo k výpadkům ve snímání dat. Blokové schéma navrženého 
měřícího systému, který jsem zakomponoval do stávajícího topné soustavy je zobrazeno na 
obr. 7.2. 

 
Obr. 7.2 Blokové schéma navrženého měřícího systému. 

 
Měření nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu, pouze první týdny od spuštění bude probíhat 
kontrola měřícího systému pro stanovení optimální funkčnosti. Odečet a stažení získaných 
údajů bude probíhat každý měsíc, aby bylo možné data postupně analyzovat a vytvořit také 
vyhodnocovací metodiku. 
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7.3 Cíle měření 

Celé měření je koncipováno do dvou úrovní měřených a získaných dat, kde 1. úroveň 
charakterizuje měření energií po celou dobu topné sezóny, zatímco úroveň 2. je zacílena 
zejména na prudší změny v provozu a tepelného čerpadla 
Získání reálných dat pro stanovení skutečného topného faktoru a výkonové křivky tepelného 
čerpadla a možnost porovnání s deklarovanými hodnotami výrobce. Tato úroveň je zacílena 
na celou topnou sezónu, proto jsou data snímána pro tento účel zejména měřičem tepla, který 
má vlastní napájení a monitorem distribučních sítí MDS-U. Tím je zajištěno měření 
potřebných údajů pro následnou analýzu s maximální stabilitou a umožní stanovení topného 
faktoru a výkonové křivky, což nám může nabídnout možnost optimalizace dimenzování 
tepelných čerpadel vzduch/voda. Zjištění průběhu (dynamiky) výkonové křivky tepelného 
čerpadla na základě prudkých změn venkovních teplot nebo vnitřních teplot, sledování 
přerušovaného vytápění. Odhalení tepelné nesoudobosti ve vztahu k dimenzování zdrojů tepla 
dle normy [40]. 

7.3.1 Souvislost metodiky měření a norem pro zkoušení tepelných 

čerpadel 

Normy pro zkoušení tepelných čerpadel (řady ČSN EN 14 511) jsou převzaty z evropského 
výboru pro normalizaci a stanovují pro výrobce podmínky pro zkoušení tepelných čerpadel. 
Tyto podmínky jsou ovšem ve většině případů jiné, než poté ve skutečném provozu 
vytápěcího systému. Jedná se zejména o menší teplotní spády (vstupní a výstupní teplota 
média) během zkoušení tepelného čerpadla. [44] Jako příklad uvádím tepelné čerpadlo 
vzduch/voda, kde jsou zkušební podmínky nastaveny na teplotu 35°C výstupního média. 
Provoz je však běžně projektován na teploty vyšší, a to 40-45°C. To je i případ námi 
měřeného objektu. Norma ČSN EN 14 511-2 stanovuje podmínky, kterým musí tepelné 
čerpadlo vyhovět. Měření topného faktoru podle metodiky stanovené touto normou musí být 
v souladu s požadavkem uvedeným v rovnici (7.1). Tedy, že měřený topný faktor může mít 
odchylku maximálně 15% od deklarovaného údaje. [44] 
 

 
Tab. 7.2 Základní zkušební podmínky pro tepelná čerpadla vzduch/voda [44] 

Vstupní teplota 
vzduchu (°C) 

Požadovaná vlhkost 
vzduchu (%) 

Výstupní teploty tepelného čerpadla 
(°C) 

7 87 

35 45 
2 84 

-7 74 

-15 Není definováno 

 

Norma ČSN EN 14 511-2 definuje také zkušební podmínky na výstupní teploty 55 a 65°C pro 
použití ve vysokoteplotních soustavách. 
 

Měřený COP ×≥ 85,0 Deklarovaný COP (-) (7.1) 
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7.4 Realizace měřícího systému 

Praktická instalace měřícího systému byla realizována v měsících září a říjen roku 2012. 
Instalace zahrnovala hydraulické zapojení měřiče tepla (obr. 7.3) do rozvodu vytápění na 
vratné potrubí a snímače teploty na přívodní potrubí. Měřič tepla je možno izolovat pomocí 
kulových ventilů (obr. 7.3) a vyjmout z topného rozvodu po skončení měření. Měřič tepla 
nevyžaduje externí napájení, protože je vybaven vnitřní baterií s životností až 8 let.[10] 
Instalace dalších prvků již nevyžadovala zásah do hydraulického rozvodu a byla realizována 
posléze v měsíci říjnu. Napájení všech elektrických prvků celého topného systému (tepelné 
čerpadlo, oběhové čerpadlo, bivalentní zdroj, řídící jednotka regulace) je realizována z k tomu 
určeného rozvaděče, do kterého je napojen monitor distribučních sítí MDS-U. Notebook 
určený jako záznamové zařízení je napájen ze zásuvkového obvodu, který je napojen do 
domovního rozvaděče, takže nedochází ke zkreslení měřených elektrických veličin. 
Po zprovoznění všech prvků je celý systém aktivován a spuštěn, a to nejprve jako zkušební 
měření. 
 

  
Obr. 7.3 Stav před a po instalaci měřiče tepla do hydraulického rozvodu topení (Šrámek, 2012) 

 

  
Obr. 7.4 Vlevo rozvaděč před zapojením měřících prvků. Vpravo již zapojené měřící prvky 

(Šrámek, 2012) 

7.5 Metodika měření 

Měření je koncipováno pro získání kompletních údajů o energetické bilanci měřeného 
tepelného čerpadla vzduch/voda, proto jsou měřeny výstupní veličiny z tepelného čerpadla, 
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jako jsou vyrobená energie, okamžitý tepelný výkon tepelného čerpadla, průtok topného 
media, teplota přívodního a vratného potrubí, a to vše pomocí měřiče tepla. 
Pro komplexní přehled jsou měřeny i vstupní elektrické veličiny (3-f elektrický proud a 
napětí) pomocí monitoru distribučních sítí MDS-U. Pro úplný přehled a také kontrolu jsou 
měřeny doplňkové veličiny, a to teploty výstupní a vratné vody do tepelného čerpadla, 
venkovní teplota a doba chodu tepelného čerpadla (chod kompresoru). 
Z výše uvedeného a také z obr. 7.2 je patrné, že některé veličiny jsou měřeny duplicitně, což 
nám umožní kontrolu očekávaných údajů a jejich relevantnosti, případně odhalení chyb 
měření.  
Pro získání synchronních naměřených dat je zvolen stejný měřící interval a to všech hodnot. 
Měřící interval je nastaven na 60 sekund. 

7.5.1 Měřené veličiny a parametry 

Celé měření bylo navrženo tak, aby bylo možné získat veškeré tepelné i elektrické údaje při 
provozu tepelného čerpadla. Měřený systém má také několik neměnných parametrů a 
údajů, které použiji v následující analýze  
Měřené parametry, které již charakterizují proměnlivý provoz tepelného čerpadla 
vzduch/voda jsou poté následující údaje: 

• Elektrický příkon tepelného čerpadla 
o Elektrický proud (A) 
o Elektrické napětí (V) 
o Elektrický příkon 

 Činný výkon (W) 
 Jalový výkon (Var) 
 Zdánlivý výkon (VA) 

• Vyrobená energie tepelným čerpadlem 
o Celková energie (kWh) 
o Aktuální výkon (kW) 

• Teplota (°C) 
o Venkovní teplota 
o Vnitřní teplota 
o Teplota přívodního a vratného potrubí 
o Teplota akumulace 

• Čas chodu (zap/vyp) 
o Kompresoru tepelného čerpadla 
o Bivalentního zdroje (elektrické patrony) 

7.6 Statistická analýza dat 

Měřené údaje jsou stahovány průběžně během celé realizace. Před analýzou dat musíme 
provést „vyčištění“ nekompletních údajů. Pro prvotní i následné vyhodnocení vyjdeme z 
následujících známých rovnic, kde energie je rovna:  

 

TmcEv ∆=  (J) (7.2) 
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Pro popis kvantitativních proměnných, které v našem případě představují naměřená data, 
využijeme metody statistické analýzy. Práci s datovým souborem jsme si rozdělili po 
jednotlivých měřených měsících, z kterých dále budeme vytvářet dílčí statistické zhodnocení. 

7.6.1 Odlehlá pozorování 

Pro eliminaci odlehlých pozorování vyjdeme z technických možností tepelného čerpadla, 
které obecně dokáže pracovat v hodnotách COP v rozmezí 1-6. Toto je ovšem subjektivní 
pohled na datový soubor. K eliminaci této subjektivní okrajové podmínky, využijeme právě 
identifikaci odlehlých pozorování. Tato identifikace nám umožní posoudit, který měřený 
interval ještě charakterizuje reálně možný provoz tepelného čerpadla, a kdy již jde jen o 
přechodový jev vlivem tepelné setrvačnosti. Pro identifikaci odlehlých pozorování musíme 
datový soubor rozdělit na další, tzv. dílčí datové soubory, abychom mohli určit kvartily 
daných naměřených a vypočtených hodnot COP vzhledem k teplotě. Poté musíme určit dolní 
a horní kvantily, pro danou hodnotu. Za odlehlé pozorování je poté taková hodnota, která je 
od dolního nebo horního kvantilu vzdálená více než 1,5 IQR, což je intervalové rozpětí podle: 

 
Odlehlé pozorování (dále jen „OP“) poté v datovém souboru identifikujeme následovně: 

 
Tato metoda nám umožnila odstranit z datového souboru chybové a neúplné hodnoty dat. 
Další zúžení datového souboru již musí být prováděno velmi citlivě, aby nedošlo k odstranění 
důležitých, ale málo se vyskytujících provozních stavů. Tyto stavy budou dále také 
identifikovány.[24] 

7.6.2 Příprava metodiky úpravy datového souboru 
Výchozí datový soubor tvoří 37814 hodnot/řádků. Tato data byla měřena v 1-minutových 
intervalech. Datový soubor není úplně kompletní, ale zahrnuje kontinuální úsek od 1.12.2012 
až 29.12.2012. Měřený interval se jeví jako dostačující pro popis dynamiky chodu tepelného 
čerpadla a přistoupili jsme pouze k jeho úpravám pro odstranění nekorektních a 
nekompletních dat. Mimo odfiltrování nekompletních dat jsme datový soubor dále rozdělili na 
stav chodu tepelného čerpadla a stav odstávky. Datový soubor zachycující chod tepelného 
čerpadla poté obsahoval 14159 řádků. Ze známých parametrů topného systému a změřených 
údajů teplot přívodního a vratného potrubí jsem mohl vypočíst aktuální výkon v daných 
minutových intervalech podle rovnice (7.7): 

 
Kde v rovnici je: 
Qv,i je aktuální výkon tepelného čerpadla v měřeném intervalu (W), 

t

E
Q v=  (W) (7.3) 

P

Q
COP =  (-) (7.4) 

25,075,0 xxIQR −=  (-) (7.5) 

OPxIQRxxIQRxx iii ⇒+≤∨−≤ )5,1()5,1( 75,025,0  (-) (7.6) 

)(, vpiiv ttcmTmcQ −⋅⋅=∆=  (W) (7.7) 
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Průměrný topný faktor (COP) se poté může určit rozšířením rovnice (7.4) jako podíl vyrobené 
energie ke spotřebě elektrické energie za daný časový úsek, kterým je v našem případě měsíc. 
Výpočet je uveden v rovnici (7.9): 

 
Výhodou tohoto určení topného faktoru podle poměru energií je to, že hodnota 
zohledňuje, jak provoz tepelného čerpadla při nejnižších i nejvyšších teplotách, tedy v celém 
měřeném spektru teplot. Dále také zahrnuje veškerou spotřebovanou elektrickou energii 
tepelným čerpadlem, jak je uvedeno v kapitole 7.4. Lze tedy říci, že se jedná o skutečný 
průměrný topný faktor, který se dá použít jako směrodatný ukazatel. 
Výpočty podle rovnic (7.7) až (7.9) se aplikovaly na veškerá měřená data v jednotlivých 
měsících a poté se již aplikovaly metody statistické analýzy popsané v kapitole 7.6. Přehled 
získaných a vypočtených údajů v měsíci prosinec 2012 jsou uvedeny v tab. 7.3. 
 

Tab. 7.3 Přehled prvních získaných dat  

Datový soubor prosinec 2012 Jednotka 

Počet dat/řádků 37814 - 

Chod TČ 14159 - 

Mimo provoz TČ 23063 - 

Odstraněná data 183 - 

Teplota venkovní (min) -12,5 °C 

Teplota venkovní (max) 8,05 °C 

Průměrná teplota -0,33 °C 

Průměrný COP (kompletní data) 2,47 - 

Průměrný COP (očištěná data) 2,50 - 

Vyrobená energie Ev (kompletní data) 1461,75 kWh 

Elektrická energie ES (kompletní data) 591,54 kWh 

Vyrobená energie (očištěná data) 1104,04 kWh 

Elektrická energie (očištěná data) 437,12 kWh 

7.7 Závislost výkonů na venkovní teplotě 

Před provedením statistické analýzy jsem provedl vykreslení všech změřených údajů v měsíci 
prosinec 2012, jak lze vyčíst na obr. 7.5. Jedná se o vykreslení kompletních a neočištěných 
měřených dat. Jsou na něm vidět „vzdálená pozorování“, která představují měřené 
přechodové jevy z provozu tepelného čerpadla. Tato data, která se nacházejí mimo hlavní 
spektrum hodnot u křivky topného výkonu, topného faktoru (COP) i v menší míře u 
elektrického příkonu, je nutno odfiltrovat pro zvětšení spolehlivosti dat pro následující 
analýzu a vyhodnocení. Výkon tepelného čerpadla se podle předpokladu mění, resp. roste 
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s rostoucí teplotou. Změřená data jsem proložil spojnicí trendu, abych získal matematickou 
závislost jednotlivých parametrů. 

 
Obr. 7.5 Průběh Q, Pel a COP podle venkovní teploty (prosinec 2012) kompletní data. 

 
Průběhy závislosti měřených parametrů v měsíci lednu a únoru 2013 jsou upraveny stejnou 
metodikou statistické analýzy. 

 
Obr. 7.6 Průběh Q, Pel a COP podle venkovní teploty (prosinec 2012) očištěná data. 



Energetické problémy vytápění  Ing. Jan Šrámek 

22 
 

Kompletní naměřená data ale prošla úpravou tak, jak je popsáno v kapitole 7.6. Takto očištěná 
data tepelného výkonu, elektrického příkonu a topného faktoru (COP) tepelného čerpadla 
zobrazuje obr. 7.6. Po bližším prozkoumání lze vidět i určitá změna ve vykreslených 
křivkách. To je způsobeno odstraněním vzdálených pozorování, jak je popsáno v kapitole 
7.6.1 a nekorektních dat, která negativně ovlivňovala hlavní spektrum dat. 

7.7.1 Závislost topného faktoru na venkovní teplotě 

Po proložení očištěných dat spojnicí trendu, která popisuje průběh závislostí elektrického 
příkonu, topného výkonu a topného faktoru (COP), jsme mohli provést stanovení prvních 
výsledků. 

Tab. 7.4 Porovnání topného faktoru 

Měsíc Teploty Vlhkost COP Změřený Údaj výrobce[17] Rozdíl 

Prosinec 
A2/W45 

ø90,3 % 
2,53 3,1 0,57 

A7/W45 2,8 3,5 0,7 

Leden 
A2/W45 

ø91,2 % 
2,47 3,1 0,63 

A7/W45 2,71 3,5 0,79 

Únor 
A2/W45 

ø90,7 % 
2,62 3,1 0,48 

A7/W45 nezměřeno 3,5 - 

Tab. 7.4 zobrazuje první získané výsledky odečtené z diagramu vykresleného na obr. 7.6 a lze 
vidět poměrně zásadní rozdíl ve změřeném topném faktoru podle mnou navržené metodiky a 
údajem, který garantuje výrobce změřený podle normy ČSN EN 14 511-2 [44]. Pokud 
vyjdeme z rovnice (7.1), tak není ani dodržena benevolentní podmínka odchylky max 15%. 

7.7.1 Spolehlivost a kompletnost měřených dat 

Pro kontrolu naměřených dat venkovní teploty jsme využili údaje z českého 
hydrometeorologického ústavu z oblasti Bílá p. Konečnou, kde je umístěná měřící stanice. 
Jelikož se měřící stanice Bílá nachází v nadmořské výšce 890 m a místo realizace měření 
ve výšce 455 m.n.m., tak jsem provedl korekci odchylek teplot podle rozdílu v nadmořských 
výškách. Po konzultaci na ČHMÚ [39] a podle údajů uvedených v odborné literatuře [38] 
jsem využil hodnotu rozdílu teploty o 0,65°C na 100 metrů výšky. 
Porovnání venkovních teplot ukazuje na totožnou změnu teplot. Posun, v křivkách průběhu 
venkovních teplot, je způsoben tím, že měřící stanice, z které jsou data použita, je v jiné 
lokalitě a rozdíl v teplotách může být způsoben mnoha klimatickými jevy. Z obr. 7.7 je 
patrné, že změna venkovních teplot je stejně dynamická, což potvrzuje správnost změřených 
dat v místě měření tepelného čerpadla v Ostravici. Podle údajů z ČHMÚ jsem doplnil také 
hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. Z grafu lze vyčíst, že hodnota relativní vlhkosti vzduchu 
je 28 dnů z měsíce prosince nad požadovanou hodnotou požadovanou při zkoušení tepelných 
čerpadel vzduchu/voda, jak je i uvedeno v tab. 7.2. 
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Obr. 7.7 Porovnání teplot a relativní vlhkosti v místě měření a z měřící stanice 

 

7.8 Modelace dat 

Získaná databáze a zjištěné závislosti a průběhy výkonu nám umožňují modelovat např. 
chybějící úseky dat při známé venkovní teplotě. Jsem také schopen určit potenciální rezervy 
výkonu tak, aby s ní bylo možno nadále pracovat.[76] 
Velkým přínosem může být i optimální stanovení bodu bivalence, kdy tepelné čerpadlo již 
není schopno pracovat samostatně a musí se připojit doplňkový zdroj tepla. Ten pracuje spolu 
s tepelným čerpadlem nebo jej plně nahrazuje. 
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8. Tepelná nesoudobost 

Pojem tepelná nesoudobost jsem definoval jako rozdíl mezi skutečnou potřebou a výrobou 
energie. V našem případě se jedná o potřebu a výrobu energie pro vytápění a přípravu teplé 
vody. Tento problém nastává u tepelných čerpadel vzduch/voda ve spojení s nárazovým 
využitím objektu. 

8.1 Koeficient tepelné nesoudobosti 

Koeficient tepelné nesoudobosti (dále také jen „KTN“) lze stanovit podle vyrobené energie 
tepelným čerpadlem (Ev) a maximálně potenciálně vyrobitelnou energií v daném časovém 
období (Emax), podle rovnice (8.1): 

 
Parametr Emax představuje maximální dostupnou energii zdroje, v našem případě tepelného 
čerpadla, za dané zvolené období. K určení hodnoty tohoto parametru využiji získanou 
závislost výkonu tepelného čerpadla podle venkovní teploty, jak jej zobrazuje obr. 7.6. 

 
Parametr te představuje hodnotu venkovní teploty, která by měla být opět vztažená k určitému 
období nebo časovému intervalu. Z rovnice je patrné, že s klesající teplotou pod 0°C klesá 
výkon tepelného čerpadla. Průběh závislosti výkonu tepelného čerpadla, jak ukazuje obr. 7.6 
není extrémně dynamický, proto jsem zvolil průměrnou hodnotu venkovní teploty ve 
zvoleném časovém intervalu. Zatím pro zjednodušení analýzy využiji nadále časový úsek 
v podobě daného měsíce z měřené topné sezóny. 

 
Kde 
nT je zvolený časový úsek. 
 
Z dosavadní úvahy tedy vyplývá daleko větší vhodnost určení KTN pomocí poměru energií 
podle rovnice (8.1), a to i z toho důvodu, že se tento výpočet dá poté zobecnit i pro jiné 
provedení typů tepelných čerpadel nebo úplně jiného zdroje tepla. 

8.1.1 KTN a akumulace tepla 

Výpočet velikosti akumulační nádoby je podle rovnice: 

Kde: 
Emax je maximálně možná vyrobitelná energie tepelným čerpadlem (kWh), 
c měrná tepelná kapacita (Wh.kg-1.K-1), 
∆T teplotní spád (K). 

100
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Tento obecný vztah ovšem potřebuji upravit na konkrétní případ a je tedy nutno nastavit 
okrajové provozní podmínky. Podle těchto podmínek výslednou velikost nádrže stanovím 
tak, aby její velikost měla co nejlepší efekt na provoz systému tepelného čerpadla 
vzduch/voda. 

8.2 KTN na měřeném objektu 

Koeficient KTN a hodnoty v tab. 8.1 jsem modelově určil použitím rovnic (8.1) až (8.4) a 
dosazením konkrétních parametrů a hodnot pro měřený měsíc prosinec 2012. Výsledky 
výpočtu podle obdobné metodiky pro další měsíce jsem již uvedl do tab. 8.1. Do následující 
rovnice dosadíme průměrnou venkovní teplotu vzduchu pro měsíc prosinec, kterou použijeme 
z tab. 7.3. 

 
Výsledný údaj o průměrném topném výkonu tepelného čerpadla dosadím spolu s daným 
časovým úsekem do následující rovnice. Časový úsek představuje celý měsíc prosinec, který 
mám vyjádřený v minutových intervalech a je nutno jej v rovnici převést na hodiny. 
Údaj o maximálně dostupné (potenciálně vyrobitelné) energii v měsíci prosinci, již můžeme 
dosadit do rovnice pro výpočet KTN: 
Získaný koeficient KTN již zobrazuje vytíženost, resp. nevytíženost tepelného čerpadla 
v daném období. Hodnotu Emax poté využijeme pro určení velikosti akumulační nádrže. 

8.2.1 Výpočet velikosti akumulační nádrže 

Z výše uvedených dat jsem poté schopen určit velikost potřebného akumulačního zásobníku 
pro měřený měsíc prosinec 2012. 

 
Teplotní spád použitý v rovnici je pro modelový výpočet nastaven na 20°C, protože takto je 
také nastaven v měřeném objektu. 
 

Tab. 8.1 Přehled KTN a navrhované velikosti akumulační nádoby 

Měsíc 
topné 

sezóny 
KTN (%) 

Vyrobená 
energie 
(kWh) 

Potenciální výkon 
tepelného čerpadla 

Emax (kWh) 

Objem VAZ 
pro 24h (l) při 
∆T=20°C 

Objem VAZ 
pro 8h (l) při 
∆T=20°C 

Prosinec 39,3 1461,8 3721,2 3739,6 1234,1 

leden 44,6 1603,5 3367,9 3367,9 1111,4 

únor 44,4 1345,1 3028,2 3361,6 1109,3 

 
Měsíce, na kterých jsem zkoumal vhodnou velikost akumulační nádrže pro omezení tepelné 
nepohody a optimalizaci provozu, jsou vč. výsledků uvedeny v tab. 8.1. Zvolená okrajová 
podmínka je doba pokrytí tepelné potřeby objektu po dobu minimálně 8h. Tato podmínka 
vychází z režimu provozu měřeného tepelného čerpadla, jak je vidět například na obr. 8.1. Z 
výsledků jsem určil vhodnou velikost akumulační nádrže a to 1234,1 l podle měsíce prosince. 
Tato volba, je z důvodu toho, že u měsíců leden a únor je potenciální výkon tepelného 
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čerpadla ovlivněn extrémními výkyvy teploty směrem k nejnižším teplotám, což ovlivnilo i 
výpočet velikosti akumulační nádoby, jak lze vyčíst z rovnice (8.9). Ukazuje se, že je vhodné 
dimenzovat velikost akumulační nádrže ne podle nejchladnějších měsíců, ale podle období na 
začátku topné sezóny nebo případně na jejím konci. Podobná metodika se ukazuje vhodná 
také při dimenzování provozu solárních kolektorů, které také pracují s nízkopotenciální 
energií. Velikost akumulační nádoby je možno snížit o objem topné vody v podlahovém 
vytápění. Proto volím hodnotu 1000 l, což je standardně vyráběná velikost. Nádrže se vyrábějí 
nejčastěji v sériích o objemu 500, 1000, 1500 a více litrů [65]]. Volba nádrže s nižším 
objemem je i z důvodu zachování větší dynamiky provozu topné soustavy. Efekt zvolené 
kapacity akumulační nádrže si můžeme ověřit na modelovém experimentu z naměřených dat, 
které mám k dispozici. Cílem je ověřit schopnost omezení častého spínání tepelného čerpadla, 
snížení rozdílu teplotě interiéru, snížení potřeby teploty akumulace a vliv na celkový topný 
faktor. Porovnání je provedeno v následující kapitole 8.3. 
 

 
Obr. 8.1 Vytížení tepelného čerpadla ve dnech 12.12. až 13.12.2012. Nulová hodnota výkonu opět značí 

tepelné čerpadlo mimo provoz. 
 
Obr. 8.1 vykresluje vytížení tepelného čerpadla vzduch/voda v časovém úseku se zjevným 
přerušením provozu tepelného čerpadla a temperováním objektu z akumulační nádoby. 
Z grafu lze velmi dobře odečíst přerušení provozu, kdy je modrá křivka rovna nule. Při tomto 
přerušení provozu také dochází k poklesu venkovní teploty mezi půlnocí a dvanáctou 
dopolední hodinou. Tato zvětšená tepelná ztráta objektu je pokrývána energií z akumulační 
nádoby, což má za následek výrazný pokles teploty v akumulačním zásobníku. V tomto 
popsaném příkladu je rychlý pokles způsoben malou kapacitou akumulační nádrže, která činí 
pouze 100 litrů. 
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8.3 Zvýšení efektivnosti sytému aplikací ATE 

Provedl jsem porovnání dvou stejně dlouhých časových úseků provozu tepelného čerpadla 
s cílem zjistit rozdíl v hodnotě topného faktoru při přerušovaném a průběžném chodu 
tepelného čerpadla vzduch/voda. 
 

Tab. 8.2 Porovnávané časové úseky pro zjištění rozdílu COP 

Datum 

časový 
úsek 
(min) 

Chod 
(min) 

Mimo 
provoz 
(min) 

Teplota 
akumulace 

(°C) 

Venkovní 
teplota 

(°C) 
průměrný 

COP 
Zvýšení 

COP 

13.12.2012 400 381 19 ø45,5 -5,1 2,30 0,0% 

22.12.2012 400 381 19 ø40,9 -5,2 2,43 5,7% 

 
Pokud zvýšení topného faktoru (COP) promítnu do výpočtu spotřeby elektrické energie (ES) 
tepelným čerpadlem podle rovnice (8.7), tak lze následně vypočíst rozdíl v provozních 
nákladech. 

Poté již mohu určit roční předpokládané náklady na vytápění podle rovnice (8.8). 

Tyto roční náklady poté mohu použít pro určení ceny energetické bilance, což jedno z kritérií 
použitých v rámci návrhu metodiky multikriteriální analýzy v kapitole 6. 

Všechny náklady a vypočtené úspory vč. předpokládané návratnosti jsem uvedl do přehledné 
tabulky. 
 

Tab. 8.3 Důsledek zvýšení topného faktoru pomocí akumulace a jeho efekt na provozní náklady 

Varianta Náklady na 
vytápění (Kč/rok) 

Cena 
akumulačních 

nádrží (Kč) 

úspora provozních 
nákladů (Kč/rok) 

Návratnost 
Akumulace 

(rok) 

stávající (0,1 m3) 15 592 7 585 Kč 0 Kč 0 

s Akumulací 
(1 m3) 15 030 14 200 Kč 562 Kč 11,77 

 
Zvýšení objemu akumulačního zásobníku na 10ti násobek, zvýší cenu investice do zásobníku 
pouze na dvoj násobek [65]. Investice do vhodné akumulace je, vzhledem k dlouhodobému 
provozu tepelného čerpadla, ekonomicky návratná. Další možností úspor, které může 
začlenění akumulační nádrže přinést, je snížení kolísání teplot v objektu. Tím by bylo 
dosaženo lepší tepelné pohody. Obecně je známý fakt, že pokud by došlo ke snížení teplot 
uvnitř objektu v průměru o 1 °C, tak by klesla tepelná ztráta a požadavek na dodávku 
tepla. U tohoto zkoumaného objektu je tento pokles cca. 8,1 %. Toto by opět zkrátilo dobu 
návratnosti investice. Nutno podotknout, že nejsou započteny případné stavební úpravy 
objektu, které jsou spojeny s dodatečnou instalací akumulačního zásobníku. 

Qel
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9. Přínosy disertační práce 

9.1 Přínos pro rozvoj vědního rozboru 

Multikriteriální hodnocení systému vytápění 
Přínosem je metodika posouzení různých technických provedení systémů vytápění. Metodika 
posouzení je založena na multikriteriální analýze (MCA) a reálných vstupech. Hlavním cílem 
pro tvorbu metodiky bylo odstranění co největšího podílu subjektivního rozhodování o určení 
vah jednotlivých kritérií. Kritéria byla jasně definována a posouzení jejich důležitosti bylo 
konzultováno s odborníky s praxe i s akademické sféry. Výsledkem je dostatečně objektivní 
postup stanovení vah kritérií. Tuto metodu posouzení včetně postupu získání relevantní 
důležitosti kritérií lze aplikovat, jak v soukromé sféře pro optimální volbu vytápěcího systému 
u menších objektů, tak i u rozsáhlejších vytápěcích systémů. V těchto případech se může jevit 
jako vhodné, kritéria rozšířit o další, ale stále by měla platit podmínka o dostupnosti 
dostatečně relevantních vstupních hodnot pro dané kritérium. Slabinou této metodiky je 
ovšem stále relevantnost hodnot pro jednotlivá kritéria. Tento problém se dá částečně 
odstranit přesným technickým zadáním daných posuzovaných variant. 
 
Metodika měření energetické bilance tepelných čerpadel 
Výsledky metodiky MCA měly z části vliv na realizaci měření energetických bilancí na 
reálném objektu s nesoučasnou frekvencí využití. Hlavním důvodem byla kombinace 
nárazového využití objektu a vytápění pomocí zdroje tepla s proměnlivým výkonem. Provedl 
jsem návrh měřící metodiky pro záznam dat celé energetické bilance vytápění měřeného 
objektu. Návrh byl proveden s cílem zaznamenávat v reálném čase spotřebovanou elektrickou 
energii pro zdroj tepla, kterým je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Složitějším úkolem bylo 
snímání přesných dat o produkované tepelné energii tepelným čerpadlem, proto byla 
nastavena dvojí metodika měření produkovaného tepla. To umožnilo ověření získaných dat a 
dodalo metodice potřebnou průkaznost a hodnověrnost. Návrh metodiky představuje 
postup, který lze aplikovat v rámci měření příkonu a výkonu tepelného čerpadla a posléze i 
určení topného faktoru v souvislosti s požadavky normy řady ČSN EN 14511 části 1-4. 
Metodika najde užití i pro sledování provozu tepelných čerpadel nebo při jejich uvádění do 
provozu ve vytápěných objektech. 
 
Vytvoření databáze energetických bilancí 
Realizací metodiky měření energetické bilance vznikla také rozsáhla databáze naměřených 
hodnot popisující provoz tepelného čerpadla vzduch/voda. Tato databáze může najít využití 
pro další analýzu provozu tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Aplikace statistických metod 
je již v této práci nastíněna. 
 
Metodika určení tepelné nesoudobosti 
Metodika měření celkové energetické bilance poskytla rozsáhlou databázi údajů 
k objektu, který je využíván nárazově a vytápěn zdroje s proměnlivým výkonem. Ze 
získaných údajů vyrobené a vyrobitelné energii jsem zavedl metodiku určení „vytížení“ 
objektu a zavedl jsem pojem tepelná nesoudobost a koeficient tepelné nesoudobosti pro tento 
typ objektu. Pomocí tohoto koeficientu tepelné nesoudobosti jsem navrhl metodiku vhodné 
úpravy vytápěcího systému v podobě začlenění vhodné velikosti akumulace tepelné energie. 
Součástí metodiky je tedy postup výpočtu vhodné velikosti akumulace na základě rezervy 
výkonu tepelného čerpadla. Provedl jsem také výpočet možného vlivu akumulace tepla na 
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zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla v tomto typu objektu. Z výsledků vyplývá, že 
vhodná velikost akumulace umožňuje plynulejší chod tepelného čerpadla vzduch/voda a 
zajištění tepelné pohody v objektu, tedy menší kolísaní teploty. Všechny tyto skutečnosti se 
také projevují snížením provozních nákladů.  

9.2 Přínos pro technickou praxi 

Celkový přehled dimenzování a návrhu systému vytápění 
Ucelený přehled problematiky návrhu šesti nejběžnějších způsobu vytápění a základní 
metodika návrhu akumulace tepla pro optimalizaci chodu vytápěcího systému. Přehled 
obsahuje souhrn základního postupu při dimenzování a vhodné způsoby provozu daného 
systému tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího provozu. 
 
Upřesnění pro projekční činnost v oblasti tepelných čerpadel 
Výsledek návrhu metodiky určení koeficientu tepelné nesoudobosti a analýza získané 
databáze údajů pro zkoumaný objekt také poukázala na některé mylné předpoklady pro 
dimenzování tepelných čerpadel vzduch/voda. Zjištěná data o reálném topném faktoru 
dokazují, že tento je v provozu nižší než podle údajů změřených v souladu s požadavky 
normy řady ČSN EN 14 511. Zjištěné hodnoty jsou až o 20 % nižší. To znamená, že tepelné 
čerpadlo produkuje méně tepelné energie. To má za následek, že dimenzování tepelných 
čerpadel vzduch/voda podle rovnice 5.1 je velmi nepřesné a pokud by tato metodika 
dimenzování měla být dodržena, tak bod bivalence by se posunul více do kladných teplot 
venkovního vzduchu. Nutnost spuštění provozu bivalentního zdroje by bylo daleko větší. 
Pokud již dojde k úmyslnému předimenzování jako u tohoto zkoumaného objektu, tak je 
nutno správně určit velikost akumulačního zásobníku. Vzhledem k cenové náročnosti pořízení 
tepelného čerpadla by jinak byla jeho ekonomická návratnost velmi diskutabilní. Dále se 
podařilo stanovit metodiku výpočtu vhodné velikosti akumulace pro zdroj s proměnlivým 
výkonem. 
 
Optimální nastavení provozu tepelného čerpadla 
Metodika měření energetické bilance tepelného čerpadla najde užití i pro sledování provozu 
tepelných čerpadel nebo při jejich uvádění do provozu ve vytápěných objektech a může být 
efektivním nástrojem pro správnou optimalizaci jejich chodu. Metodikou měření energetické 
bilance tepelného čerpadla vzduch/voda lze přímo ověřit správné nastavení regulace 
vytápění, hydraulického nastavení topného systému, apod. 
. 
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10. Možnosti dalšího rozvoje výzkumu 

Metodika multikriteriální analýzy je sama o sobě velmi dobře zvládnuta vědní disciplína, ale 
nikdy se nepodaří odstranit subjektivní názor na určení důležitostí kritérií, což není případ jen 
multikriteriální analýzy, ale metod hodnocení obecně. Další rozvíjení metodiky pro získání 
relevantních vah kritérií oslovením určitého spektra expertů s jasně vydefinovaným zadáním. 
Oslovení většího množství expertů a pozorování vlivu na výslednou váhu kritérií. 
 
Realizace měření energetické bilance na jiných typech objektů s jinou permanencí využití. 
Zacílení na mohutnější objekty a s větší tepelnou ztrátou s cílem získání dat pro možnost 
zobecnění koeficientu tepelné nesoudobosti i u jiných objektů. Ověření metodiky měření i 
v jiných klimatických podmínkách a doplnění měřícího systému např. o dálkovou kontrolu 
pro možnost uplatnění v praktické sféře. 
 
Způsob určení vhodné akumulace stanovené podle tepelné nesoudobosti objektu by bylo 
vhodné dále ověřit na modelovém měření a například navrhnout začlenění do výpočtu 
tepelných ztrát podle normy ČSN EN 12 831, protože výsledky zkoumání jasně dokazují, že 
vhodnější je volba větší akumulace na úkor předimenzování tepelného čerpadla. 
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11. Zhodnocení 

První část poukazuje na nové poznatky v oblasti dimenzování výkonu zdrojů pro vytápění, 
respektive postupy při výpočtu potřebného výkonu (tepelných ztrát). Jsou uvedeny rozdíly 
podle již neplatné české technické normy, a také podle nové evropské normy, která národní 
normu nahradila. Rozdíly jsou poměrně markantní. 
V další části je popsáno posouzení v praxi nejčastěji využívaných variant vytápění podle 
stanovených kritérií. Využity jsou dvě metody multikriteriální analýzy. Nejdůležitější 
parametr, kterým je váha kritérií, byl určen ve spolupráci s experty z akademické sféry i 
technické praxe. Výsledkem je metodika posouzení, která po zadání hodnot dává k dispozici 
nejlepší variantu pro dané zadání. Jako vstupní podklad pro určení hodnot kritérií nám 
posloužil reálný objekt ležící nedaleko města Bruntál. Tento objekt je využíván pravidelně a 
potřeba tepla je v něm dobře předpověditelná. Jelikož výsledky hodnocení multikriteriální 
analýzou poukázali na tepelné čerpadlo jako na nejvhodnější způsob vytápění.  
Rozhodl jsem se zaměřit v další části na návrh metodiky měření takového tepelného čerpadla 
typu vzduch/voda, protože jeho výkon je naopak hůře předvídatelný, a to už z principu funkce 
tohoto typu tepelného čerpadla. Navíc jsem přistoupil ke změně typu objektu, respektive jeho 
způsobu využití, které je velmi proměnlivé a nárazové. To způsobuje nesoučasnost z pohledu 
potřeby tepelné energie. To je dáno tím, že objekt je využíván byť celoročně, ale nárazově. 
Zde se protnula problematika nesoučasné potřeby tepla a možnosti jeho produkce tepelným 
čerpadlem. Cílem tohoto měření bylo nastavit metodiku zjištění všech energetických bilancí 
tak, abych jejich přesnou znalost mohl využít v další analýze pro řešení problému tepelné 
nesoučasnosti a zvýšení využitelnosti provozu tepelného čerpadla za použití akumulace tepla. 
Toto se povedlo a výsledkem je rozsáhlá databáze hodnot v období září 2012 až květen 
2013, tedy za celou topnou sezónu. Tento soubor dat bylo nejprve nutno zkontrolovat a očistit 
od tzv. vzdálených pozorování a nekorektních dat, k čemuž byla použita metoda statistické 
analýzy. Poté již jsem mohl zpracovávat matematické závislosti měřených parametrů 
tak, abych z nich mohl vytvořit a zobecnit podklady pro stanovení skutečného průběhu 
výroby tepla tepelných čerpadlem, stanovit přebytky tepla a dále pracovat s možností jejich 
akumulace. Metodiku analýzy dat jsem vytvořil na naměřených údajích v měsíci prosinci 
2012 a poté byla aplikována na všechny měřené měsíce. S tím, že pro další analýzu byly 
využity měsíce nejhodnotnější, a to leden a únor 2013. 
Analyzovaná data jsem využil pro určení metodiky koeficientu tepelné nesoudobosti a 
konkrétního postupu určení výkonové rezervy. Na základě těchto údajů jsem navrhl výpočetní 
postup pro stanovení vhodné velikosti akumulace tepla pro optimalizaci provozu tepelného 
čerpadla. Podařilo se také z dat určit skutečný topný faktor tepelného čerpadla, což lze využít 
v projekční praxi.  
Metodika měření energetické bilance byla nastavena, lze jí využít pro nastavení provozních 
parametrů k dosažení efektivního chodu tepelného čerpadla, nejen systému vzduch/voda. 

11.1 Aplikace poznatků 

Výsledky analýzy celého měření energetické bilance tepelného čerpadla budou poskytnuty 
provozovateli měřeného tepelného čerpadla Ing. Pavlu Viertigrochovi, a také výrobci, 
společnosti HOTJET CZ s.r.o. 
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