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1. Úvod 

S nárůstem počtu obyvatel a životních standardů se zvyšují i požadavky na spotřebu 

energie. Primární zdroje energie využívané ve světě můžeme rozdělit na obnovitelné 

a neobnovitelné. I v dnešní době jsou stále nejvyužívanější neobnovitelné zdroje, 

a to zejména spalování fosilních paliv. [1] 

Spalování fosilních paliv zvyšuje koncentraci emisí skleníkových plynů v atmosféře, 

což přispívá ke zvyšování přirozeného skleníkového efektu a následnému nárůstu teplot 

na zemském povrchu. I z tohoto důvodu je využívání neobnovitelných zdrojů energie 

považováno za neekologické a nešetrné k životnímu prostředí. Proto se lidé stále více 

snaží najít alternativní, obnovitelné a udržitelné způsoby výroby energie. [1] 

Jedním ze slibných zdrojů v oblasti obnovitelné energie je využití energetického 

potenciálu země, neboli geotermální energie, kterou, na rozdíl od solární, větrné nebo 

vodní energie, můžeme využít prakticky kdekoliv, a to jak pro vytápění/chlazení 

rodinných domů nebo velkých administrativních budov, za použití energetických základů 

(energetické piloty, základové desky) nebo u dopravních staveb pro vyhřívání vozovek 

nebo nosných konstrukcí mostů nebo pro získávání energie – energetické tunely. 

Počátky o využívání energetických pilot můžeme nalézt již v 70. letech minulého 

století. Jako první se o využití geotermální energie snažilo Rakousko, Švýcarsko, Velká 

Británie a Čína. Jak už bylo zmíněno, jedná se o inovativní technologii hlubinného 

zakládání obohacenou o funkci tepelné výměny mezi pilotou a horninovým prostředím. 
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2. Hlubinné základy 

Hlubinné základy, nazývány též vertikální základy, přenášejí tíhu stavby do hloubky 

prostřednictvím vertikálních prvků a navrhují se tedy tam, kde není dostatečně únosná 

a málo stlačitelná základová půda anebo je-li nutné zakládat pod hladinou podzemní vody. 

Také se využívají v případech, kde by bylo plošné zakládání příliš drahé (kvůli velké 

spotřebě materiálu, zejména betonu). Úkolem hlubinných základů je přenést zatížení 

do únosnějších, hlouběji uložených vrstev základové půdy a omezit tak sedání stavby. 

Mezi prvky hlubinného zakládání řadíme: kesony, studně, piloty, mikropiloty, 

podzemní stěny a další speciální technologie, např. kotvy nebo injektáž. 

2.1 Piloty 

Zakládání na pilotách patří k nejstarším způsobům zakládání staveb. Piloty jsou 

kůly, sloupy nebo pilíře provedené do základové půdy. Dnes jsou piloty 

nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání, které postupem času 

vytlačili kesony a studně. Ve většině případů mají tvar sloupů a jejich průřez se odvíjí 

od způsobu výroby. Vrtané piloty mají zpravidla kruhový tvar a ražené piloty hranatý 

nebo členitý tvar. Průřez se může měnit v závislosti na zemině a způsobu montáže 

nebo může být po celé své délce konstantní. V současné době známe okolo 100 druhů 

pilot, které lze rozdělit podle následujících kritérií: 

Evropská klasifikace využívá jako kritérium k základnímu rozdělení pilot jejich 

výrobní postup: 

Evropská klasifikace pilot: 

1) Ražené piloty (Displacement) - zemina není z prostoru budoucí piloty 

odtěžena, ale je stlačena do stran a pod patu piloty 

- prefabrikované (vháněné)  - betonové 

- ocelové 

- dřevěné 
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- na místě betonované (hloubené) - dočasně pažené - betonové 

- trvale pažené  - betonová roura 

- ocelová roura 

2) Vrtané piloty (Replacement) - zemina se z prostoru budoucí piloty odstraní 

Klasifikace pilot používaná v ČR: 

a) podle příčného rozměru: 

- maloprofilové (příčný rozměr od 0,2 m do 0,6 m) 

- velkoprofilové (příčný rozměr větší než 0,61 m) 

b) podle sklonu: 

- svislé 

- šikmé 

c) podle materiálu: 

- betonové (železobetonové, z předpjatého betonu) 

- ocelové 

- dřevěné 

d) podle způsobu namáhání: 

- tlačené 

- tažené 

- příčně zatížené (obyčejně kombinace s tlakem či tahem) [2] 
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Obrázek 1: Způsoby namáhání a) tlak, tak b) ohyb c) vzpěr [3] 

Prakticky všechny druhy pilot, ať už se jedná o hotové piloty z betonu, vrtané 

piloty, šnekové piloty nebo piloty betonované přímo na stavbě lze využít jako základ 

pro konstrukci energetických pilot. [16] 

K armovacímu koši piloty se pouze připojí potrubí, nejčastěji používané jsou 

trubky HDPE (high density polyethylene), v kterém proudí teplonosné médium, 

viz Obrázek 2, a žádné další úpravy již nejsou zapotřebí. 

Obrázek 2: Zjednodušený návrh energetické piloty. Upraveno z [4] 
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3. Princip geotermální energie a její využití 

3.1 Geotermální energie 

Zemské těleso je zdrojem obrovského množství geotermální energie, která je 

nevyčerpatelná. Tato energie je uložena v horninovém prostředí ve formě tepla, které 

můžeme odebírat. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který je, po energii solární, 

druhým nejčastěji se vyskytujícím obnovitelným zdrojem na Zemi. 

Povrch země je neustále ovlivňován klimatickými vlivy, lidskou činností, tokem 

podzemní energie a různými kombinacemi těchto vlivů. Teplota pod povrchem země 

však kolísá pouze do určité hloubky – kolísání teploty se s hloubkou zmenšuje díky 

tepelné setrvačnosti půdy, a dále je udržovaná téměř konstantní teplota, viz Obrázek 3. 

[7] Přičemž od hloubky 50 m pak teplota stoupá přibližně o 2–3 °C/100 m. [5] 

Z obrázku je patrné, že se teplota od hloubky 18 m pohybuje v různých měsících okolo 

10 °C. Což je jasným důkazem, že geotermální energie není závislá na dni, měsíci, 

ročním období ani na klimatických podmínkách a můžeme ji, oproti jiným 

obnovitelným zdrojům energie, využívat neustále. Navíc půda pod stavbou je chráněna 

před atmosférickými vlivy a tak bude mít i na povrchu konstantní teplotu. [7] 

V základových konstrukcích se pracuje na principu využití tzv. nízko-

potenciálního tepla. Toto teplo můžeme nalézt v relativně malých hloubkách, 

maximálně 200 m od povrchu, a jeho teplota může dosahovat maximálně 30°C. [6] 

Teplota země, která se využívá pro funkci energetických pilot, je velmi nízká, liší 

se podle místa, a závisí na daném klimatu. V České Republice se nejčastěji pohybuje 

v rozmezí 9-13°C, viz Obrázek 3. Zpravidla můžeme říct, že na většině míst v Evropě 

se teplota pohybuje v rozmezí 10–15 °C a v tropech 20–25 °C. [7] 

Množství tepla, které je třeba odvádět/přivádět závisí na vytápění/chlazení 

vestavěné konstrukce. V létě je teplota země chladnější než průměrná teplota vzduchu 

a může být využitá k ochlazování budovy, naopak v zimě je teplota půdy vyšší než je 

teplota na povrchu a lze ji tedy využít jako zdroj tepla pro vytápění budovy. [7] 
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Obrázek 3: Graf kolísání teploty horninového prostředí v závislosti na hloubce a ročním 

období. Upraveno z [8] 

Obrázek 4: Mapa teploty V České Republice v hloubce 100 m pod povrchem [9] 
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3.2 Geotermální systémy 

Geotermální systémy můžeme rozdělit na několik typů: 

1. Podle hloubky, ve které je geotermální energie odebírána, a to na mělké a 

hlubinné geotermální systémy (pomyslnou hranicí pro rozdělení je hloubka 

400 m pod povrchem). 

2. Podle typu primárního systému, a to na uzavřený a otevřený systém. 

Uzavřený systém pracuje s teplonosným médiem cirkulujícím v primárním 

okruhu, naopak systém otevřený využívá jako teplonosné médium 

přítomnou podzemní vodu. [10] 

Obrázek 5: Přehled klasifikace geotermálních systémů [10] 

Typickým příkladem mělkých, uzavřených geotermálních systémů jsou 

energetické piloty, kterým jsou věnovány následující kapitoly. 
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4. Energetické pilotové zakládání 

4.1 Historie 

První zmínky o snaze o využití energetických pilot můžeme nalézt již v 70. letech 

minulého století. V čele využívání energetických pilot jsou Švýcaři, Rakušané, 

Japonci a Angličané. První energetické piloty vznikly již v roce 1984 v Rakousku a 

za 20 let se jejich využívání rapidně zvýšilo, viz Obrázek 6. [11] 

Obrázek 6: Graf počtu energetických pilot instalovaných v Rakousku od roku 1984 

do roku 2004. Upraveno z [11] 
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4.2 Princip fungování energetických pilot 

Celý systém pro využívání geotermální energie můžeme rozdělit na 3 části: 

- primární okruh 

- tepelné čerpadlo země/voda 

- sekundární okruh 

Primární okruh se nachází zcela pod zemí a skládá se ze samotné piloty, trubek 

zabudovaných do betonu piloty, tekutiny proudící v trubkách a půdy obklopující 

pilotu. Sekundární systém je vestavěná struktura, která se skládá z potrubí 

zabudovaného do podlah, stěn nebo stropů budovy. Tyto dva systémy jsou propojeny 

tepelným čerpadlem, které využívá nízký přívod elektrické energie ke zvýšení nebo 

snížení teploty ve stavbě. [7] 

Obrázek 7: Schéma umístění systémů pro využití geotermální energie. Upraveno z [12] 
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4.2.1 Primární okruh 

Pro správné fungování energetických pilot je nejdůležitějším prvkem primárního 

okruhu potrubí s teplonosnou kapalinou. Díky tomuto potrubí získává pilota funkci 

tepelného výměníku – působí jako zdroj tepla v zimních měsících nebo akumulátor 

tepla v letních měsících. Jako teplonosné médium se běžně používá voda nebo směs 

vody a glykolu, případně solných roztoků. Glykol slouží jako nemrznoucí směs, aby se 

zabránilo zamrznutí a ucpání trubky při teplotách nižších než 0 °C. [7] Typů potrubí, 

které můžeme využít pro vystrojení energetických pilot je velké množství. Nejčastěji 

využívané jsou ale trubky HDPE – trubky z polyetylenu s vysokou hustotou, 

s průměrem 25 mm a tloušťkou stěny 2-3 mm. 

Potrubí je buď namontováno na stavbě před betonáží v různých konfiguracích 

k výztužnému armokoši pilot anebo je namontováno již ve výrobě, pokud se jedná 

o prefabrikované piloty. Nejčastěji jsou trubky instalovány v jedné ze tří možných 

variant: vertikální meandr, sonda U a šroubovice, viz Obrázek 8. Nejčastěji využívána 

je varianta U sondy, u které jsou jednotlivé smyčky potrubí ukládány ve tvaru písmene 

U a k jejich propojení dochází v hlavě piloty pomocí těsných objímek. Tento způsob je 

výhodný z hlediska bezproblémového odvzdušňování potrubí. Vertikální meandr je 

výhodný zejména díky snadné montáži, kdy se trubky ukládají do nekonečných 

meandrovitých smyček. Instalace potrubí ve šroubovici zajišťuje lepší přenos tepla, ale 

zároveň je spotřeba materiálu mnohonásobně vyšší, než u předešlých dvou variant. 

Obrázek 8: a) vertikální meandr b) sonda U [13]; c) šroubovice [14] 
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4.2.2 Tepelné čerpadlo země/voda 

Tepelná čerpadla využívají elektřinu k přenosu tepla z jednoho místa na druhé. 

Čerpadla typu země/voda jsou nejčastěji čerpadly kompresorovými a jejich princip je 

založen na Carnotově cyklu, vratném kruhovém ději ideálního tepelného stroje. 

Tepelné čerpadla tak mohou fungovat v klasickém i reverzním režimu neboli k odběru 

i ukládání tepla. V režimu vytápění tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země a dodává 

jej pomocí chladícího cyklu do budovy. Během chlazení naopak tepelné čerpadlo 

absorbuje teplo z interiéru budovy a odvádí jej do země. 

Proces přenosu tepla pracuje v uzavřeném chladícím okruhu, který propojuje čtyři 

základní části tepelného čerpadla – kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a 

výparník. Pracuje-li čerpadlo v režimu vytápění, tepelná energie nejprve doputuje 

na výparník, kde odevzdá své teplo chladícímu okruhu a chladící médium, které je 

ve výparníku v kapalné fázi, se tak odpaří do plynného stavu. V kompresoru pak 

dochází k jeho stlačení, čímž se zvýší tlak a teplota plynu a následně chladící plyn 

putuje do kondenzátoru, kde dochází ke snížení jeho teploty a opětovnému zkapalnění. 

Kapalina nakonec prochází expanzním ventilem, kde dochází ke snížení tlaku a tím 

i teploty, a poté putuje zpět do výparníku a celý cyklus se opakuje, viz Obrázek 9. 

Pracuje-li čerpadlo v režimu chlazení, výše zmíněný cyklus probíhá na opačném 

principu. 

Obrázek 9: Proces probíhající v tepelném čerpadle. Upraveno z [15] 
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Chod tepelného čerpadla, respektive využití kompresoru tepelného čerpadla, je 

nutný jen při vytápění, ale při ochlazování objektu není zapotřebí. Takovéto chlazení 

objektu nazýváme pasivní (free cooling). Naopak při využívání tepelného čerpadla 

i u ochlazování objektu jde o chlazení aktivní (active cooling), jehož výkon je vyšší a 

spotřebovává tak i více energie. [16] 

4.3 Realizace energetických pilot 

Způsob realizace energetických pilot závisí na typu montáže, kterou můžeme 

rozdělit do dvou kategorií: 

a) Prefabrikované piloty – zhotovené zcela nebo z části před instalací do země 

Obrázek 10: Instalace prefabrikovaných betonových energetických pilot. Upraveno z [5] 
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b) Monolitické piloty – zhotovené přímo na staveništi 

Obrázek 11: Instalace energetických pilot s výpažnicí. Upraveno z [5] 

Postup montáže monolitických pilot s armovacím košem: 

1) Prvním krokem je upevnění potrubí na armovací koš, viz Obrázek 12 – potrubí se 

může namontovat jak na vnitřní, tak i vnější stranu armovacího koše a upevní se 

silově pomocí speciálních spojek obvykle v rozmezí 0,5 m a v místě změny směru. 

2) Ve druhém kroku se potrubí v hlavě piloty upevní, zkrátí na požadovanou délku, 

opatří chráničkou a označí podle montážního plánu. 
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3) Ve třetím kroku se jeden konec potrubí ukončí uzávěrem, na druhý je namontován 

manometr a potrubí je následně natlakováno zhruba na hodnotu 6 bar. Zkušební 

tlak je následně zapsán do protokolu. Tlak v potrubí musí být udržován i během 

betonáže. 

4) Posledním krokem je vložení armovacího koše do vrtu a provedení betonáže. 

Po dosažení požadované pevnosti betonu je provedena druhá zkouška tlaku, která 

je taktéž zapsána do protokolu. Potrubí je poté naplněno teplonosnou tekutinou a 

odvzdušněno. [5] 

Obrázek 12: Armovací koš vystrojený potrubím. [5] 
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4.4 Zatížení pilot 

Při vytápění budovy, dochází k ochlazování piloty a okolní zeminy a dochází 

ke zmenšení objemu a snížení napětí podél průřezu piloty. To může způsobit přídavná 

tahová napětí. Oteplování naopak zvyšuje napětí podél průřezu piloty, dochází 

ke zvětšení jejího objemu, čímž vznikají tlaková napětí. Dochází tedy jak k namáhání 

piloty, tak i k namáhání okolního horninového prostředí. 

Ve skutečnosti jsou tedy energetické piloty vystaveny kombinaci dvou zatížení – 

statického a teplotního. 

Při osovém zatížení je v pilotě vyvoláno osové napětí  , kterému odpovídá 

relativní osová deformace  . 

        

        

(1) 

(2) 

Obrázek 13: Namáhání plovoucí piloty vlivem ochlazování. Upraveno z [4] 
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Obrázek 14: Namáhání plovoucí piloty vlivem oteplování. Upraveno z [4] 

U plovoucí piloty je zatížení přenášeno převážně třením na jejím plášti. Bude-li 

na pilotu působit tepelné zatížení, dojde k její deformaci, která je charakterizována 

lineárně narůstající hodnotou od středu směrem k okrajům. Se zahříváním piloty roste 

i její objem, jelikož pilotu s větší části obklopuje zemina, její horní konec se bude 

pohybovat směrem vzhůru a její dolní konec bude zatlačován hlouběji do podloží. 

Při ochlazování piloty budou deformace piloty probíhat ve stejném smyslu, ale 

opačným směrem. 

Obrázek 15: Namáhání vetknuté piloty vlivem oteplování. Upraveno z [4] 
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Druhým případem je pilota vetknutá, u které dochází k přenosu zatížení skrz její 

patu. Bude-li pilota vystavena nárůstu teploty, její objem se bude zvyšovat a celá 

pilota bude mít tendenci posouvat se vzhůru, neboť deformacím na patě piloty je 

z velké míry zabráněno. V případě ochlazování piloty mají průběhy deformací a napětí 

opačný charakter. 

Výše popsané teplotní chování pilot je zjednodušené a platné za předpokladu 

homogenního horninového prostředí, tudíž nereálné, neboť horninové prostředí je 

heterogenní a interakce mezi zeminou a pilotou nelineární. Reálné chování piloty 

můžeme vidět na obrázku 13. 

Obrázek 16: Graf deformace piloty. Upraveno z [17] 
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Pro dobrou funkci a dlouhou životnost energetických pilot je důležité, aby spotřeba 

tepla a chladu byla rovnoměrná. Piloty tedy nelze využívat pouze k ochlazování nebo 

naopak pouze k vytápění objektu. Systém musí vždy pracovat v obou režimech. 

Obrázek 17: Chování tepelného výměníku během zimního a letního provozu. Upraveno z [1] 
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4.5 Faktory ovlivňující návrh energetických pilot 

Při návrhu pilot musíme zohlednit několik faktorů, ať už se jedná o správně 

zvolený beton, výztuž, umístění (geologické poměry) či hloubku, u energetických pilot 

se objevují mnohé další aspekty, které je potřeba zohlednit ve výpočtech, protože 

špatný návrh piloty by mohl poškodit základy objektu. 

4.5.1 Horninové prostředí 

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují přenos tepla v pilotách, je horninové 

prostředí, v které je pilota založena. Typ horniny a její tvrdost je důležitá informace 

pro provádění vrtu. Tepelné charakteristiky zeminy a přítomnost podzemní vody jsou 

zásadní pro návrh tepelného čerpadla. Nejdůležitějším parametrem je však součinitel 

tepelné vodivosti λ [W/(m.K)], který vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo a jehož 

hodnoty se pohybují v rozmezí 1-4 W/(m.K). 

Tabulka 1: Tepelné vlastnosti vybraných zemin a hornin [5] 

 

Různé vlastností zeminy a stavu podloží, jako je míra zvětrání, vrstevnatost, 

ulehlost, hustota, vlhkost, pórovitost, hydraulický spád a výška hladiny podzemní 

vody ovlivňují přenos tepla. V propustných zeminách má také na přenos tepla příznivý 

vliv podzemní voda a její proudění. 
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Základem pro všechny termo-aktivní konstrukce je tepelná výměna mezi pilotou a 

okolním horninovým prostředím. Zeminu bereme jako trojfázový systém, který se 

skládá z pevné (zrna zeminy), kapalné (voda) a plynné (vzduch, vodní pára) fáze. 

Pokud jsou póry zeminy vyplněny vodou, namísto vzduchem, tepelná vodivost 

prostředí narůstá, můžeme tedy říct, že tepelný tok narůstá s množstvím vody. Tepelné 

vlastnosti jsou odlišné pro jednotlivé fáze zeminy a záleží na procentuálním 

uspořádání trojfázového systému. 

Přenos tepla v zeminách může být uskutečněn kondukcí (vedením), konvekcí 

(prouděním) sáláním nebo také procesem opakovaného zmrznutí-rozmrznutí, tohoto 

způsobu je však dobré se u termo-aktivních konstrukcí vyvarovat, neboť záporné 

teploty okolního horninového prostředí jsou pro základové konstrukce nežádoucí. 

K přenosu tepla nejčastěji dochází vedením nebo prouděním. Přenos tepla sáláním je 

v zeminách zanedbatelné, zahrnuje většinou necelé 1 % z celkového tepelného 

přenosu. Při vedení tepla částice s vyšší střední kinetickou energií předávají část své 

pohybové energie částicím s nižší kinetickou energií. Tento způsob šíření tepla je 

charakteristický pro látky pevného skupenství, může se však vyskytnout i u kapalin a 

plynů spolu s prouděním tepla – to je značné za přítomnosti podzemní vody. Vztah 

mezi tepelnou vodivostí a obsahem vody je dán vztahem mezi spolupůsobením vody a 

pevné fáze zeminy. Při velmi malém obsahu vody v zemině je vodní obal kolem zrna 

zeminy příliš tenký na to, aby zlepšoval tepelný kontakt mezi zrny zeminy. Čím více 

se zvyšuje saturace zeminy, tím výraznější je nárůst tepelné vodivosti, viz Obrázek 15. 

[17] 

Obrázek 18: Tepelný tok v suché, částečně saturované a saturované zemině. Upraveno z [18] 
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4.5.2 Tepelné čerpadlo 

Od dané geologie se odvíjí návrh tepelného čerpadla. Jeho topný a chladící výkon, 

elektrický příkon a topný a chladící faktor, tyto parametry jsou silně provázány 

s vnějšími podmínkami, tedy s teplotou topného/klimatizačního systému a teplotou 

zdroje nízkopotenciálního tepla. Čím nižší je rozdíl těchto teplot, tím vyšší je účinnost 

čerpadla. 

 Topný výkon – teplo v sekundárním okruhu (podlahové topení, 

radiátory,…), jedná se o součet geotermální a elektrická energie 

 Chladící výkon – teplo odebrané zdroji nízkopotenciálního tepla 

 Elektrický příkon – množství energie, potřebné pro chod tepelného 

čerpadla, zejména kompresoru 

 Topný/chladící faktor (COP) – poměr mezi energií získanou (vyrobené 

teplo) a energií vloženou (příkon čerpadla) [14] 

COP (coeficient of performance) slouží k posouzení účinnosti tepelného 

čerpadla. Běžně se jeho hodnoty pohybují v rozmezí mezi 2,5-5, ale 

z ekonomického hlediska je nutné dosáhnout alespoň COP   4. 

    
v kon s stému  k  

  í                 
 

Je také možné využít jeho alternativu SPF (seasonal performance factor), který 

zohledňuje celkovou elektrickou energii potřebnou pro provoz tepelného čerpadla. 

Hodnoty běžně dosažené s klasickými elektrickými čerpadly se pohybují 

v rozmezí 3,8-4,3. 

    
v kon s stému  k  

p íkon s stému  k  
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Tabulka 2: Odběrové výkony pro čerpadla do výkonu 30kW a délky sondy 100 m 

[19] 

Tyto hodnoty mohou značně kolísat v závislosti na struktuře horniny – rozpukání, 

břidličnatost, zvětrání. U zařízení s výkonem tepelného čerpadla na 30 kW nebo při 

nejasné hydrogeologické situaci by měl být proveden přesný výpočet. Jako základ 

pro výpočet je nutné zjistit potřebu tepla a chladu v budově. A následně provést 

Thermal Response Test, pro zjištění odběrového výkonu půdy. 
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4.5.3 Thermal Response Test (TRT) 

Jedná se o tzv. test teplotní odezvy, který určuje tepelné vlastnosti podloží 

na konkrétním místě – proto se provádí zkušební vrt, který má stejné rozměry jako vrt 

plánovaný. Tato polní zkouška, která trvá obvykle 72 hodin, zjišťuje nejdůležitější 

parametr pro dimenzování energetických pilot – tepelnou vodivost prostředí, tato 

vlastnost je specifická pro každý typ podloží a nedá se mechanicky ovlivňovat. [20] 

Měření trvá obvykle 2-4 dny. Jakmile je systém TRT připojen k vrtu, začne se 

do uzavřeného okruhu čerpat nemrznoucí směs – glykol nebo voda s lihem. Systém se 

utěsní a kapalina se začne ohřívat, prostřednictvím ponorného ohřívače, přičemž se 

měří teplota při vstupu a při výstupu z okruhu objemový průtok kapaliny 

nemrznoucího média a vložená elektrická energie ohřívače. 

Vybavení pro systém TRT sestává ze samotného testovaného vrtu, injektážní 

směsi vrtu, potrubního systému, oběhových čerpadel, nastavitelného topného výkonu 

pro ohřívání nebo chlazení média a měřidla pro zaznamenávání teploty při vstupu a 

výstupu z vrtu, viz Obrázek 20. [21] 

Obrázek 19: Schéma soustavy pro TRT. Upraveno z [20] 
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4.5.4 Primární okruh 

V primárním okruhu se nachází potrubí, které je vyplněno kapalinou. Zde musíme 

vzít v potaz délku a průměr piloty. Délka a počet vertikálních potrubí je značně 

omezena kvůli rozměrům piloty, ale také díky faktu, že při pokládce potrubí musí být 

dodrženy rozestupy, viz Tabulka 3. Zejména u pilot s malým průměrem musíme brát 

v potaz také poloměr ohybu potrubí, viz Tabulka 4. Materiál potrubí zase ovlivňuje 

drsnost vnitřní stěny, od kterého se odvíjí rychlost proudění kapaliny uvnitř potrubí. 

Také tepelná vodivost, tepelná kapacita, hustota a viskozita dané kapaliny ovlivňuje 

průchod tepla pilotou. U směsi glykol/voda je nutné každý rok zkontrolovat hodnotu 

pH. Aby byla zajištěna dobrá ochrana proti mrazu, hodnota by se měla pohybovat 

okolo 7pH. 

Tabulka 3: Počet vertikálních potrubí podle průměru piloty [5] 

Tabulka 4: Maximální poloměry ohybu potrubí PE-Xa podle venkovní teploty [5] 
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Tabulka 5: Vnitřní objem trubek [5] 

Tabulka 6: Směšovací poměry etylenglykolu a vody pro různou teplotu [5] 
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4.6 Šíření tepla 

Horninové prostředí → materiál piloty → potrubí → teplonosné médium [7] 

Obrázek 20: Šíření odporu a teploty [7] 

Různé materiály mají odlišný tepelný odpor R [m
2
.K/W] a proto ovlivňují tepelný 

gradient. Následující rovnice předpokládají přibližný tepelný odpor pro ideální případ. 

Ve skutečnosti dochází ke snížení teploty na rozhraní potrubí a betonu a betonu a 

půdy. To způsobí konkávní odpory, které by měly být zohledněny ve výpočtech. [7] 

Ve své práci se zabývám pouze zjednodušeným případem, a proto toto ve svých 

výpočtech nezohledňuji. 

Přenos tepla mezi tekutinou v primárním okruhu a zeminou je charakterizován jako:

  
     

  
 

(3)

kde T1 je teplota tekutiny a T5 je teplota zeminy a RC je celkový odpor. 
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Celkový odpor se tedy spočítá jako součet odporů všech zmíněných prostředí: 

                    í                    
       

Odpor tekutiny (teplonosné médium): 

          
 

      
 

(5)

kde ri je vnitřní poloměr potrubí [m], n je počet potrubí a h je 

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

Odpor potrubí: 

       í  
   

  

  
 

     
 

(6)

kde ro je vnější poloměr potrubí [m], ri je vnitřní poloměr 

potrubí [m], n je počet potrubí a kp je tepelná vodivost materiálu potrubí 

[W/m.K]. 

Odpor betonu: 

        
   

  

    
 

    
 

(7)

kde rb je poloměr piloty [m], reff je efektivní poloměr [m], který 

spočítáme jako reff = (ro√n) a kc je tepelná vodivost betonu [W/m.K]. [7] 

Tepelné odpory tekutiny a potrubí byly vypočítány pro jednu pilotu, s potrubím 

o průměru 25 mm, tloušťkou stěny 2,3 mm a s uložením jako koaxiální typ, 

viz Obrázek 21. Tyto hodnoty zůstaly pro všechny výpočty stejné. 

Dále byly vypočítány různé tepelné odpory betonu v závislosti na průměru piloty 

od 0,2 m do 2,5 m. 

  

(4) 
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Tabulka 7: Hodnoty vstupující do výpočtu tepelného odporu [zdroj autor] 

 

Hodnoty všech tepelných odporů byly vypočítány v programu Microsoft Excel: 

Rtekutiny = 0,31 m
2
.K/W 

Rpotrubí = 0,09 m
2
.K/W 

Rzeminy = <0,37-0,7> m
2
K/W (v závislosti na druhu zeminy) 

Rbetonu = <0,25-0,56> m
2
K/W (v závislosti na tloušťce betonu) 

Hodnota celkového tepelného odporu R se pohybovala v rozmezí 1,0-1,3 m
2
.K/W. 

U pozemního stavitelství se snažíme, aby byl tepelný odpor co nejvyšší, protože 

čím je tepelný odpor vyšší, tím pomaleji teplo prochází. Zde se naopak snažíme, aby 

byl tepelný odpor co nejnižší a teplo se tak mohlo lépe šířit do konstrukce 

energetických pilot. Čím menší je průměr piloty, tím menší je tepelný odpor, a čím 

vyšší je tepelná vodivost materiálu piloty, tím nižší je tepelná ztráta během přenosu 

tepla. 
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Podle vzorce 3 bylo dále vypočítáno přenesené teplo mezi tekutinou v primárním 

okruhu a zeminou, s uložením potrubí jako koaxiální typ, v závislosti na průměru 

piloty. 

Byla zvolena počáteční hodnota tekutiny T1 = 25 °C a počáteční hodnota 

horninového prostředí T5 = 0 °C. V následující tabulce můžeme vidět, jak se mění 

velikost přeneseného tepla v závislosti na průměru piloty. 

Tabulka 8: Přenesené teplo v závislosti na průměru piloty [zdroj autor] 
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Jak už bylo zmíněno, tepelný odpor je v případě koaxiálního typu energetické 

piloty výrazně ovlivňován průměrem piloty a platí zde přímá úměra. Čím větší je 

průměr piloty, tím vyšší bude i tepelný odpor. 

Graf 1: Závislost tepelného odporu na průměru piloty [zdroj autor] 

Z následujícího grafu vyplývá, že při výpočtu s nejideálnějším tepelným odporem 

zeminy, je při průměru piloty 0,2 m přenos tepla nejvíce ovlivňován horninovým 

prostředím, poté betonem a tekutinou v potrubí. Naopak při průměru piloty 

1 m a 2,5 m je přenos tepla nejvíce ovlivňován betonem, následně zeminou a tekutinou 

a nejméně je ovlivňován potrubím. Jelikož je tloušťka potrubí pouhých 2,3 mm, jeho 

tepelný odpor je v porovnání s ostatními zanedbatelný. 

Graf 2: Vliv tepelného odporu u piloty s průměrem 0,2 m a 2,5 m [zdroj autor] 
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V následujícím grafu je porovnání tepelného odporu betonu s horninovým 

prostředím. Z grafu vyplývá, že tepelný odpor vlhkého písku bude ovlivňovat více 

přenos tepla u pilot do průměru 0,5 m a dále budou více ovlivňovány tepelným 

odporem betonu. Tepelný odpor suchého písku bude ovlivňovat piloty do průměru 

1 m a tepelný odpor jílu piloty do průměru 1,4 m. Piloty většího průměru budou 

ovlivňovány více tepelným odporem betonu. 

Graf 3: Porovnání tepelného odporu betonu s tepelným odporem zeminy [zdroj autor] 
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4.6.1 Zlepšení přenosu tepla 

Mezi nejčastější způsoby jak zlepšit přenos tepla v pilotách je jejich geometrická 

optimalizace – změna průměru piloty, krytí betonu, počet a uspořádání trubek, viz 

Obrázek 21. Dále se dá přenos tepla zvýšit zlepšením tepelných vlastností tekutiny 

proudící v trubkách, materiálu potrubí a směsi betonu. [7] 

Obrázek 21: Uspořádání trubek a) U-sonda b) dvojitá U-sonda c) koaxiální typ [5] 

Mezi nejjednodušší způsoby zlepšení přenosu tepla patří úprava betonu, toho lze 

dosáhnout změnou poměrů jeho základní směsi – pojiva (cementu), plniva (písek, 

štěrk) a vody nebo přidáním tepelně vodivých plniv do betonové směsi, například 

ocelová vlákna. Avšak musíme dbát na to, aby tepelná vodivost nebyla zvýšena 

na úkor únosnosti pilot. [7] 

Tabulka 9: Tepelné vlastnosti železobetonu [22] 
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4.7 Příklady staveb založených na energetických pilotách v ČR 

4.7.1 12 LOFTS v Praze 

Jedná se o tři identické objekty a jde o jednu z prvních staveb postavených v České 

Republice s použitím energetických pilot. Hlavním důvodem pro využití již 

zmíněných energetických pilot v těchto objektech, bylo zajištění optimální teploty 

v letních měsících v prosklených interiérech. Navíc stavba se nachází na Praze 6, jejíž 

geologické podmínky nejsou nejlepší. Převládají zde spraše a sprašové hlíny, které se 

v kombinaci s vodou mohou stát tekuté. [36] 

Základ tvoří 78 pilot o průměrech 620 až 900 mm a délky jednotlivých pilot se 

pohybují v rozmezí 5-13 m. Pro všechny tři objekty byla využita základová deska 

o rozměrech 25x63 m. Do celého systému (energetických pilot a základové desky) 

bylo aplikováno 7,2 km potrubí, určeného speciálně do základů budov, které bude 

v letních měsících poskytovat 60 kWh chladu. [23] 

Primárně je pro ochlazování objektu využita energie pouze z pilot bez použití 

kompresorového chlazení. To bude spuštěno až při nedostatečném výkonu pilot, 

tzn., když teplota vody, přiváděná z pilot do vyrovnávací nádoby, bude mít více jak 

cca 20°C. Jedná se tedy o pasivní chlazení objektu. Tato technologie nepotřebuje 

žádnou další energii a pracuje pouze s teplotou/chladem země. [24] 

Obrázek 22: 12 LOFTS v Praze [24] 

Obrázek 23: 12 LOFTS v Praze [25] 
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4.7.2 AZ Tower v Brně 

Mezi další realizace využívající systém energetických pilot patří výstavba 

AZ Tower v Brně. Stavět se začalo již v roce 2011 a stavba byla dokončena během 

dvou let. Jedná se o moderní, ekologickou a ekonomicky úspornou budovu, která se 

s výškou 111 m a se svými třiceti podlažími řadí mezi nejvyšší stavbu v České 

Republice. [26] 

Samotný mrakodrap byl už od samého počátku řešen jako nízkonákladová budova. 

Vzhledem k jílovitě-písčitému podloží, které je na většině míst v Brně, je založen, 

jak na milánské stěně, tak i na pilotách vedoucích až do hloubky 30 m, které byly 

do té doby v České republice zcela nevídané. Podzemní voda se pochybuje okolo 

2,5 m, v závislosti na ročním období. [35] 

Je založen na 118 velkoprůměrových pilotách o Ø 600 – 1200 mm, což 

představuje předpokládaný potenciál až 230 kW tepelné energie. Ne všechny piloty 

však byly vystrojeny potrubím pro funkci přijímání geotermální energie. 

Energetických pilot o Ø 600 mm bylo realizováno celkem 68 kusů, pilot o Ø 900 

mm 9 kusů a pilot o Ø 1200 mm bylo realizováno celkem 23 kusů. V celkovém počtu 

100 pilot je nainstalováno cca 11km potrubí a to 8 km v pilotách a 3 km v základové 

desce. [27] 

Obrázek 24: Proces výstavby AZ Tower v Brně [28] 
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Tyto energetické piloty slouží jako akumulátor energie a tepelná čerpadla z nich 

odebírají teplo. V letním období se teplo vzniklé při chlazení budovy ukládá do pilot a 

do okolní zeminy a je využito v zimním období, kdy je potřeba vytápět. Tepelná 

čerpadla vytápí první tři spodní podlaží objektu a ohřívají teplou vodu pro restauraci, 

fitness a zázemí autoservisu. Celý systém je řízen počítačem s dálkovým přístupem a 

možností ovládání přes webový prohlížeč. [27] 

Ojedinělá je také fasáda výtahové šachty o celkové ploše 700 m
2
, která je pokryta 

fotovoltaickými panely, které slouží jako zdroj elektrické energie, kterou poté dodávají 

do celé budovy. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Mrakodrap AZ Tower v Brně [26] 
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4.7.3 Argentinská Office Building (AOB) 

Výstavba AOB v Praze Holešovicích začala na začátku května 2017 a skončila 

v červnu 2019. Budovu tvoří dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží a je navržena 

jako železobetonový monolitický skelet, v objektu jsou dvě ztužující monolitická jádra 

s výtahy a schodišti. [14] 

Podloží je zde tvořeno převážně štěrky a písky, ale objevují se zde i oblasti tvořené 

spraši a sprašovými hlínami, které se v kombinaci s vodou mohou stát tekuté. [36] 

Stavba je založena na 62 pilotách a její podzemní podlaží jsou realizovány jako 

bílá vana. Piloty byly pro urychlení výstavby vrtány z několika výškových úrovní – 

z úrovně terénu, z první kotevní úrovně zápor a ze dna stavební jámy. [14] 

Obrázek 26: Kancelářská budova AOB v Praze [14] 
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4.8 Příklady staveb založených na energetických pilotách ve světě 

4.8.1 Main Tower – Německo 

Tento mrakodrap, pojmenovaný podle řeky Mohan (Main), se nachází v centru 

města Frankfurt nad Mohanem a je se svými 240 m (i se stožárem) čtvrtým nejvyšším 

mrakodrapem v Německu. Jeho výstavba trvala od roku 1996 – 1999 a byl slavnostně 

otevřen 28. ledna 2000. [29] 

Budova má pilotový základ, který je současně součástí koncepce dodávky energie: 

Piloty jsou vybaveny trubkami pro výměník tepla, takže půda může být využita pro 

dodávku tepla. Celkový počet energetických pilot je 287 a sahají až do hloubky 50 m. 

[30] 

Obrázek 27: Mrakodrap Main Tower v Německu [29] 
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4.8.2 Technopolis Innova 2 – Finsko 

Stavba byla dokončena na jaře roku 2012 a jedná se o první budovu ve Finsku, kde 

byly použity energetické piloty. Innova 2 slouží jako kancelářská budova, kde je 

zapotřebí jak vytápění, tak i klimatizace. Navíc její podloží je relativně měkké a 

podzemní voda se nachází v hloubce 1,5 m (budova je umístěna na břehu jezera). 

Zakládání na pilotách bylo od počátku jasnou volbou. A využití energetických pilot 

poskytují budově jak stabilní základ, tak i velké množství využitelné energie. [31] 

Tato šestipodlažní stavba o rozloze 10 000 m
2
 je založena na 181 pilotách, z nichž 

38 bylo vystrojeno potrubím o celkové délce 2,3 km. Ocelové energetické piloty byly 

hnány nebo vrtány až do hloubky 30 m. [31] 

Obrázek 28: Kancelářská budova Innova 2 ve Finsku [31] 
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4.8.3 Hamk – Finsko 

Tato hala, byla jako první budova s téměř nulovou spotřebou energie postavena 

ve Finsku na jaře roku 2015. Hlavním cílem bylo co nejefektivněji využít dostupné 

zdroje obnovitelné energie – na střeše i fasádě jsou nainstalovány solární panely a 

budova je založena na energetických pilotách. [32] 

Obrázek 29: Pohled na jižní část haly Hamk [33] 

Obrázek 30: Pohled na západní část haly Hamk [33] 
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Stavba o ploše přibližně 1500 m² je založena na 64 energetických pilotách, 

v kterých je nainstalováno celkem 2,8 km potrubí. V zimě přenášejí piloty energii z 

půdy na vytápění budovy a v létě je teplo vyráběno solárními panely převáděno 

pomocí energetických pilot do půdy. Energetické piloty pak slouží jako tepelný 

rezervoár (baterie). [33] 

Obrázek 31: Energetické piloty při zakládání stavby [33] 
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4.8.4 IKEA Klagenfurt – Rakousko 

Tato stavba je postavena na podloží, kterému dominují mořské jíly. Až 

v hloubkách 18 m a více lze nalézt dobře nesoucí vrstvy, nejčastěji ve formě štěrku. 

[34] 

Pro tento objet bylo realizováno více než 300 energetických pilot, o průměru 650-

900 mm, do kterých bylo aplikováni více než 100 000 m potrubí. [23], [34] 

Obrázek 32: Proces výstavby budovy IKEA [34] 
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5. Závěr 

V České Republice jsou energetické piloty zatím málo využívány, ale do budoucna 

mají velký potenciál z důvodu řady výhod. Mezi jednu z největších výhod patří úspora 

nákladů spojených s vytápěním, klimatizováním a ohřevem užitkové vody a to až o 70%. 

Je to spolehlivý a snadno udržovatelný systém s dlouhou životností, nezávislý na počasí 

(slunečním svitu) a systém prakticky bez emisí a odpadu s malou hlučností. Ale nesmíme 

zapomínat, že se zde objevuje i řada negativních faktorů. 

Při návrhu pilot je nutno zvážit ovlivnění podzákladí (pokud se v blízkosti nachází 

podzemní voda, používáním chladícího systému se zvyšuje její teplota) a vliv napětí, 

vznikajících uvnitř piloty v důsledku změn teploty i změny v okolním horninovém 

prostředí v důsledku cyklických teplotních změn. Při dimenzování a následné realizaci je 

nutná kooperace specialistů z různých oborů, což má za výsledek vyšší počáteční náklady 

a z ekonomického hlediska se tedy uvažuje jen počet pilot nutný z hlediska statiky 

(použití energetických pilot je hospodárné od 6 m). 

Ale i přes řadu nevýhody mají energetické pilotové základy velký potenciál. A počet 

staveb, které využívají geotermální energii, bude jen narůstat. Také proto, že není třeba 

budování zvláštních konstrukcí. Použití pilot je nutné již pro správné založení objektu, což 

je řadí mezi nejlevnější variantu získávání podzemní energie a návratnost investice by se 

mohla pohybovat v rozmezí 5-10 let. 
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