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Anotace 

Tato diplomová práce nazvaná “Aplikace metodiky testu teplotní odezvy v 

podmínkách vrtů pro tepelná čerpadla v lokalitě VŠB - TU Ostrava“ se zabývá využitím 

tepelných čerpadel, která spadají pod geotermální energii. Tepelné čerpadlo patří k těm 

zdrojům tepla, která jsou šetrná k životnímu prostředí a zároveň dokážou uspořit energii. U 

velkých stavebních objektů se pro správné navržení počtu a hloubky vrtů a jejich 

rozmístění pro tepelná čerpadla používá v zahraničí speciální polní zkouška nazvaná test 

teplotní odezvy. Tento test poskytuje základní údaje, které se dále vkládají do výpočtového 

software nazvaného EED. V  České republice byla tato metoda poprvé využita při výstavbě 

Auly a Centra informačních technologií na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je také první institucí v 

České republice vlastnící tuto unikátní aparaturu.  

Klíčová slova: test teplotní odezvy, TRT, tepelné čerpadlo, EED, měrná tepelná vodivost 

Annotation 

This thesis called “Application of temperature response methodology for heat 

pumps in region of VŠB - TU Ostrava” deals with utilization of heat pumps, which belong 

to geothermal energy. Heat pump is an environment friendly energy source, which saves 

energy. Abroad, for designing of large scale buildings, there is used a method called 

“thermal response test” for correct number of wells design, their position and depth. This 

test gives basic parameters, which are consequently input to software called EED. This 

method was firstly used in the Czech Republic during construction of Lecture hall and 

Information Technologies Center of VŠB - TU Ostrava. Likewise VŠB - TU Ostrava is the 

premier institution in the Czech Republic owning this unique apparatus.  

Keywords: thermal response test, TRT, heat pump, EED, thermal conductivity 

 



Obsah 

 

1. Mikroenergetické zdroje energie……………………………………...……………….1 

 1.1. Úvod…………………………………………………………………..………..1 

 1.2. Obnovitelné zdroje energie………………………………...………...……….3 

  1.2.1. Fotovoltaika……………………………………..…………………...3 

   1.2.1.1. Historie fotovoltaiky………………..……………………..3 

   1.2.1.2. Generační vývoj…………………….……………………..4 

   1.2.1.3. Fotovoltaické systémy………………….………………….6 

   1.2.1.4. Fotovoltaika v České republice…………..……………….8 

  1.2.2. Energie větru………………………………………...………………9 

   1.2.2.1 Historie energie větru v českých zemích………….……..10 

   1.2.2.2. Přírodní podmínky a výběr vhodné lokality…...………10 

   1.2.2.3. Velikost větrné elektrárny a její vývoj………..………..11 

   1.2.2.4. Výhody a nevýhody větrných elektráren………………13 

  1.2.3. Vodní energie………………………………………………………14 

   1.2.3.1. Teplo vody……………………………………...………...14 

   1.2.3.2. Gravitační a pohybová energie vody……………………15 

   1.2.3.3. Pohyby vody v mořích a oceánech………………...…….17 

  1.2.4. Energie biomasy……………………………………………………19 

   1.2.4.1. Přímé spalování a zplyňování, bioplyn…………..……..22 

   1.2.4.2. Vliv vlhkosti na výhřevnost biomasy……………………23 

2. Vrty pro aplikaci tepelných čerpadel…………………………………………..…….26 

 2.1. Princip funkce tepelného čerpadla………………………………………….28 

  2.1.1. Fyzikální základ……………………………………………...…….28 

  2.1.2.   Jednoduchý princip………………………………………..……..28 

 2.2. Využití tepelného čerpadla……………………………….…………………29 

 2.3. Typy tepelných čerpadel – přehled a charakteristika…….……………….30 

  2.3.1. Tepelná čerpadla vzduch/vzduch…………………………………30 



 
 

 
 

  2.3.2. Tepelná čerpadla vzduch/voda………………………...………….31 

  2.3.3. Tepelná čerpadla voda/voda…………………………..…………..33 

   2.3.3.1. Podzemní voda………………………………...…………33 

   2.3.3.2. Povrchová voda…………………………….……………35 

  2.3.4. Tepelná čerpadla země/voda……………………….……………..36 

   2.3.4.1. Zemní kolektory…………………………...……………..36 

   2.3.4.2. Vrt………………………………………..….……………37 

 2.4. Horniny jako zdroj tepla…………………………………………………….38 

 2.5. Měrná tepelná vodivost hornin………………………………..……………41 

 2.6. Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla……………………...…………….42 

 2.7. Vrty pro aplikaci tepelných čerpadel – postup a technologie prací………47 

  2.7.1. Postup prací při hloubení vrtů………………………………..…..48 

3. Využití TRT testů v zahraničí………………………………………………...………51 

 3.1. Využití TRT testů v jednotlivých státech…………………………..………55 

  3.1.1. Švédsko……………………………………………………..………55 

  3.1.2. Německo……………………………………………………………56 

  3.1.3. Spojené státy americké…………………………………...………..59 

  3.1.4. Další státy provádějící TRT testy…………………………………60 

4. Možnosti aparatury zakoupené pro VŠB – TUO…………………………..……….64 

5. Testování ve vrtech…………………………………………………………………….68 

 5.1. Test teplotní odezvy – thermal response test (TRT)……………………… 68 

 5.2. Teoretické základy pro vyhodnocení TRT testů…………………… ..……69 

 5.3. První realizace testů teplotní odezvy na území České republiky…...…….70 

 5.4. Testování ve vrtech – leden 2009…………………………………… .……..72 

  5.4.1. Výsledky testu teplotní odezvy (TRT)………………… …..……..75 

 5.5. Aplikace software EED…………………………………………… …..……78 

  5.5.1. Vypočítané výsledky s použitím software EED……… ….………83 

6. Analýza získaných výsledků……………………………………………… ….………84 



 
 

 
 

Seznam použité literatury………………………………………………………………..87 

Seznam obrázků…………………………………………………………………… ……91 

Seznam tabulek……………………………………………………………………….…..92 

 



Bc. Martin Janský; Aplikace metodiky testů teplotní odezvy 

2010  1 
 

1. Mikroenergetické zdroje energie  

1.1 Úvod 

 Moderní průmyslová společnost spotřebuje ohromné množství energie. Průmyslové 

země včetně Spojených států amerických, Kanady, Japonska a zemí západní Evropy čítají 

dohromady pouze dvanáct a půl procent světové populace, ale spotřebují šedesát procent 

světové produkce energie. Naproti tomu chudší země, které mají osmdesát sedm a půl 

procent světové populace, využívají pouze čtyřicet procent světové energie (Kubín, 2002). 

 Většina ve světě spotřebované energie pochází z fosilních paliv, tedy z uhlí, ropy 

a ze zemního plynu (obrázek 1.1). Fosilní paliva získala své pojmenování podle doby 

vzniku. Vznikla tedy v prehistorických dobách ze zkamenělých (fosilizovaných) zbytků 

rostlin a živočichů. Zásoby těchto paliv se v současné době vyčerpávají alarmující 

rychlostí. V nejchudších zemích lidé spoléhají více na obnovitelné zdroje, jako je například 

dřevo. V nejbližší budoucnosti se předpokládá stále vyšší podíl využívání obnovitelných 

zdrojů energie na celkové světové bilanci (obrázek 1.2).  

 

Obrázek 1.1 Podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové světové bilanci (Jíše, 2007) 
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Obrázek 1.2 Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na celkové světové            

bilanci   (Jíše, 2007) 

Tato diplomová práce nazvaná Aplikace metodiky testu teplotní odezvy 

v podmínkách vrtů pro tepelná čerpadla v lokalitě VŠB - TU Ostrava se zabývá využitím 

tepelných čerpadel, která spadají pod geotermální energii. Tepelné čerpadlo patří k těm 

zdrojům tepla, která jsou šetrná k životnímu prostředí a zároveň dokážou uspořit energii. 

Tepelné čerpadlo odebírá energii zvenku a uvnitř domu topí. Jedná se o zařízení, které 

umožňuje získávat teplo z nízkopotenciálních zdrojů, jako je například voda v řece, půda 

nebo vzduch. Tyto zdroje mají nižší teplotu, než je teplota, kterou chceme do domu 

přivádět. Tepelné čerpadlo ale dokáže pomocí komprese a expanze plynu získat z těchto 

zdrojů teplo o přibližně 55°C. Podle média, ze kterého tepelné čerpadlo odebírá energii, 

rozlišujeme tepelná čerpadla vzduch-voda, tepelná čerpadla země-voda a tepelná čerpadla 

voda-voda.  

U velkých stavebních objektů se pro správné navržení počtu a hloubky vrtů a jejich 
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poprvé využita při výstavbě Auly a Centra informačních technologií na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava je také první institucí v České republice vlastnící tuto unikátní aparaturu.  

1.2 Obnovitelné zdroje energie 

1.2.1 Fotovoltaika 

Jedná se o získávání elektrické energie ze slunečního záření za pomocí 

fotovoltaických článků skládaných do takzvaných panelů neboli modulů, které můžeme 

občas vidět na některých střechách. Během posledních pár let vznikly u nás desítky 

menších společností zabývajících se instalováním jak fotovoltaických panelů, tak 

slunečních kolektorů (obrázek 1.7). Rozdíl mezi nimi je ten, že fotovoltaický panel slouží 

k výrobě elektřiny, zatímco sluneční kolektor pro ohřev vody (Cenka, 2001). 

1.2.1.1Historie fotovoltaiky 

Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov, řeckého φώς [phos], což znamená světlo 

a ze jména italského fyzika Alessandra Volty. V roce 1839 objevil tehdy devatenáctiletý 

Francouz Edmond Becquerel při experimentech fotovoltaický jev. V roce 1904 jej 

fyzikálně popsal Albert Einstein a v roce 1921 mu byla za „práce pro rozvoj teoretické 

fyziky, zejména objev zákona fotoelektrického efektu“ udělena Nobelova cena. První 

patent na solární článek pak byl podán v roce 1946 Russellem Ohlem, který také stál na 

počátku rozvoje křemíkových solárních článků. První skutečný fotovoltaický článek s 6 % 

účinností byl vyroben z krystalického křemíku v roce 1954 v Bellových laboratořích. Pro 

rozvoj fotovoltaiky byly důležité hlavně dva mezníky. Tím prvním byl rozvoj 

kosmonautiky, kdy bylo potřeba jednoduše a spolehlivě napájet družice ve vesmíru. Vůbec 

první družicí využívající k zisku energie sluneční paprsky byl ruský Sputnik 3, vypuštěný 

15. května 1957. Za druhý významný bod se považují takzvané ropné krize odstartované 

rokem 1973 (internet-1). 
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1.2.1.2 Generační vývoj 

První generace 

První generací jsou fotovoltaické články využívající jako základ křemíkové desky. 

Jsou dnes nejrozšířenější technologií na trhu a zabírají asi 90 procent jeho části      

(internet-2).  

Druhá generace 

Články druhé generace se vyznačují 100 krát až 1000 krát tenčí aktivní absorbující 

polovodičovou vrstvou (thin-film) a jejími představiteli jsou například články z amorfního 

a mikrokrystalického křemíku. S úsporou materiálu došlo v porovnání s články první 

generace k poklesu výrobních nákladů a tedy za předpokladu velkosériové výroby 

i k poklesu ceny. Komerčně se začaly články druhé generace prodávat v polovině 

osmdesátých let (internet-2). 

Třetí generace 

Články třetí generace představují pokus o „fotovoltaickou revoluci“. Hlavním cílem 

je nejen snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně generovaných párů 

elektron - díra, ale i maximalizace využití energie dopadajících fotonů (internet-2). 

Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné energie na elektrickou energii 

v polovodičovém prvku označovaném jako fotovoltaický nebo také solární článek. 

Základním požadavkem na sluneční články je schopnost pohlcovat co nejširší oblast 

slunečního spektra a co nejlépe využít energii fotonů. Sériovým nebo i paralelním 

elektrickým propojením solárních článků vzniká po jejich zapouzdření fotovoltaický panel 

(Cenka, 2001).  
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Obrázek 1.3 Solární panel (internet-2) 

Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat 

dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (například vůči silnému větru, krupobití, 

mrazu a podobně). Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu použití 

(obrázek1.3). Obvykle jsou po obvodu opatřeny duralovými rámy pro zpevnění celé 

konstrukce a zároveň k usnadnění realizace uchycení panelů ke konstrukci fotovoltaického 

systému. Přední krycí materiál je speciální kalené sklo (obrázek 1.4), které odolává 

i silnému krupobití (internet-2). 
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Obrázek 1.4 Konstrukce solárního panelu (internet-2) 

1.2.1.3 Fotovoltaické systémy 

Podle účelu použití lze fotovoltaické systémy rozdělit do 3 skupin. Nejvýznamnější 

skupinou jsou jednoznačně síťové systémy, které například v Německu tvoří více než 

90 procent veškerých instalací (Musil, 2009).  

Drobné aplikace 

Příkladem drobných aplikací jsou fotovoltaické články v kalkulačkách nebo také 

solární nabíječky akumulátorů. Trh drobných aplikací nabývá na významu, protože se 

množí poptávka po nabíjecích zařízeních pro okamžité dobíjení akumulátorů například 

mobilních telefonů (obrázek 1.5), notebooků, fotoaparátů, MP3 přehrávačů a podobně 

(internet-2). 



Bc. Martin Janský; Aplikace metodiky testů teplotní odezvy 

2010  7 
 

 

Obrázek 1.5 Solární nabíječka mobilního telefonu (internet-2) 

Ostrovní systémy (off-grid) 

Ostrovní systémy se používají všude tam, kde není k dispozici rozvodná síť a kde je 

potřeba střídavého napětí 230 V. Obvykle jsou ostrovní systémy instalovány na místech, 

kde není účelné anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku. Jedná se zejména 

o odlehlé objekty, jakými jsou například chaty, karavany, jachty, napájení dopravní 

signalizace a telekomunikačních zařízení, zahradní svítidla, světelné reklamy a podobně 

(internet-2). 

Síťové systémy (on-grid) 

Síťové systémy jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických 

rozvodů. V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny 

vlastní solární elektrickou energií (obrázek 1.6). Systém funguje zcela automaticky díky 

mikroprocesorovému řízení síťového střídače (internet-2). 
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Obrázek 1.6 Systém Grid-on (internet-2) 

1.2.1.4 Fotovoltaika v České republice 

 

Obrázek 1.7 Přehled velkých fotovoltaických systému v ČR (internet-3) 



Bc. Martin Janský; Aplikace metodiky testů teplotní odezvy 

2010  9 
 

 

Obrázek 1.8 Sluneční záření v ČR (internet-2) 

Dostupnost solární energie v České republice je ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi 

ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na 

níž sluneční záření dopadá a další. V České republice dopadne na 1 m² vodorovné plochy 

zhruba 950 až 1340 kWh energie (obrázek 1.8). Roční množství slunečních hodin se 

pohybuje v rozmezí 1331 až 1844 hodin (Kubín, 2002). 

1.2.2 Energie větru 

Větrná energie je jedna z forem sluneční energie. Vzniká díky tomu, že Slunce 

zahřívá Zemi nerovnoměrně. Mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře 

vznikají tlakové rozdíly, které se vyrovnávají prouděním vzduchu. Pod pojmem vítr 

rozumíme pouze horizontální složku proudění vzduchu, ve vrstvě několika desítek metrů 

nad zemí jsou stoupavé vzdušné proudy nevýznamné. Větrná energie se využívá stovky let 

pro pohon lodí a větrných mlýnů. Výhodou větrné energie je, že ji, na rozdíl třeba od 

energie biomasy, dokážeme poměrně snadno přeměnit na žádanou elektřinu. Potenciál 
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větrné energie v České republice se odhaduje na 4 000 GWh ročně. To je asi 4 procenta 

naší celkové spotřeby elektřiny (Beranovský et al., 2004).  

1.2.2.1 Historie energie větru v českých zemích 

Větrnou energii používá lidstvo od dávnověku. Vítr poháněl plachetnice, větrné 

mlýny (obrázek 1.9), vodní čerpadla. Větrné motory znali lidé už ve starověké Číně. Ve 

větrných mlýnech se větrná energie využívala v minulosti i na území našeho dnešního 

státu. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska 

doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Největší rozkvět 

doznalo větrné mlynářství v Čechách ve čtyřicátých letech devatenáctého století. Celkem 

bylo na území dnešní České republiky evidováno a je historicky ověřeno 879 větrných 

mlýnů (internet-8).  

 

Obrázek 1.9 Větrný mlýn v Kuželově (internet-4) 

1.2.2.2 Přírodní podmínky a výběr vhodné lokality 

Česká republika je vnitrozemský stát s typicky kontinentálním klimatem, které se 

projevuje významným sezónním kolísáním rychlostí větru. Nejdůležitějším údajem při 

využívání energie větru je rychlost větru, která se udává převážně v m/s (obrázek 1.10). 

Poblíž zemského povrchu je proudění vzduchu ovlivňováno členitostí terénu. Vítr je 

zpomalován terénními překážkami, jako jsou například stavby, kopce a také druhem 

povrchu, mezi které patří tráva, les, vodní hladina, sníh a mnoho jiných. S rostoucí výškou 

se rychlost větru logaritmicky zvyšuje (internet-5).  
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Obrázek 1.10 Větrná mapa (internet-6) 

Pro měření rychlosti větru existují mezinárodní standardy. Pro rychlost a směr větru 

je to výška 10 metrů nad zemským povrchem. V případě vnitrozemských oblastí, tedy 

i v České republice, jsou příhodné lokality převážně ve vyšších nadmořských výškách, 

obvykle nad 500 metrů nad mořem. V nižších nadmořských výškách je roční průměrná 

rychlost větru nízká, to znamená kolem 2 až 4 m/s. Rychlost větru je naprosto zásadní 

parametr, neboť energie větru roste se třetí mocninou jeho rychlosti. Při zdvojnásobení 

rychlosti větru například ze 4 m/s na 8 m/s vzroste jeho energie osmkrát (Kubín, 2002).  

1.2.2.3 Velikost větrné elektrárny a její vývoj 

S vývojem technologií se vyvíjejí i větrné elektrárny, a to jak z hlediska jejich 

velikosti, tak i z hlediska výkonových parametrů. Výkon větrné elektrárny je závislý na 

druhé mocnině průměru rotoru. Trend směřování vývoje větrných elektráren spěje k větším 

průměrům rotorů a vyšším stožárům (obrázek 1.11). Zvětšení průměru rotoru v řádu metrů 

s sebou přináší zvětšení plochy rotoru o stovky až tisíce metrů čtverečných, které poskytují 
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energii vzduchu touto navýšenou plochou proudícího a zvyšují tak výkon elektrárny 

(internet-7). 

 

Obrázek 1.11 Vývoj velikosti větrných elektráren v čase (internet-7) 

Obecně platí, že výška stožáru a průměr rotoru zásadním způsobem ovlivňují 

dosažitelnou účinnost větrné elektrárny. Energeticky využitelný je vítr o rychlosti 4 až 

26 m/s, to je 15 až 95 km/h. Při vyšší rychlosti větru než 26 m/s se větrná elektrárna 

z bezpečnostních důvodů automaticky zastavuje. V takovém případě se rotor zabrzdí 

a lopatky se nastaví vůči větru nejužším profilem. Moderní větrné elektrárny bývají 

osazeny dvojlistými nebo třílistými vrtulemi s průměrem 80 až100 metrů. Jmenovitého 

výkonu okolo 2 až 3 MW dosahují při rychlostech větru kolem 13 m/s (internet-7). 
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1.2.2.4 Výhody a nevýhody větrných elektráren 

Výhody 

 Jedná se o čistě obnovitelný zdroj energie s nulovou produkcí CO2 - nevyužívá 

spalovací proces, neohrožující exhaláty zdraví obyvatelstva, neboť mají nulovou 

produkci SO2, prachu a popílku, pro její provoz není potřebná voda a odkalovací 

nádrž (internet-9). 

 Jediná moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW ročně vyrobí 

v průměru 4 430 MWh elektřiny, což představuje roční spotřebu 1265 domácností, 

to je asi 3200 osob. Větrné elektrárny v České republice v roce 2008 vyrobily 244 

GWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě 69 700 domácností, to je 174 300 

osob (internet-8). 

 Větrné elektrárny využívají domácí energetické zdroje, čímž přispívají k nižší 

energetické závislosti na zahraničí (internet-9). 

 Větrné elektrárny mají minimální nároky na zábor zemědělského půdního fondu 

v poměru na MW instalovaného výkonu (internet-9). 

 Moderní stroje splňují veškeré hygienické limity (internet-9). 

 Větrné elektrárny mají relativně jednoduchou montáž a demontáž, po skončení 

životnosti lokalita zůstává prakticky nedotčena (internet-9). 

Nevýhody 

K provozování větrné elektrárny jsou potřeba místa s trvalým silným větrem, 

jakých u nás moc není. Vhodné lokality se nacházejí převážně na horách, v národních 

parcích a chráněných krajinných oblastech. I proto vyrábí vítr pouze setinu procenta české 

obnovitelné elektřiny, tedy naprosto zanedbatelnou část celkové výroby elektřiny v Česku. 

I toto se ale může změnit, společnost ČEZ plánuje v budoucnu do větrné energie investovat 

až dvě třetiny rozpočtu na obnovitelné zdroje. Mezi argumenty odpůrců větrných 

elektráren patří i tvrzení, že narušují vzhled krajiny. Oponenti argumentují, že sloupy 

vysokého napětí rovněž, a přesto jsme se s nimi sžili. Větrné elektrárny také způsobují 

hluk. Ve vzdálenosti pět set metrů od elektrárny o výkonu 2 MW naměříme asi 40 dB. 

Toto číslo sice odpovídá hygienickým normám, hluk je však pro blízké okolí nepříjemný 

a může rušit zvěř (internet-9). 
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1.2.3 Vodní energie 

Po fosilních palivech je dalším nejdůležitějším a také nejstarším zdrojem energie 

voda. Vodní energie je technicky využitelná potenciální, kinetická, nebo tepelná energie 

veškerého vodstva na Zemi. Hnacím motorem je sluneční energie, která zajišťuje neustálý 

koloběh ohromného množství vody. Nejprve se používala k dopravě, hlavně ke splavování 

lodí a vorů po proudu řek. Vodní kola se na řekách používala již před více než dvěma 

tisíci. K rozšíření využívání energie vody v Evropě došlo v období středověku. Vodní kola 

sloužila jako prvotní zdroj energie, když koncem osmnáctého století začala průmyslová 

revoluce. Koncem století bylo v Evropě přibližně půl milionu vodních mlýnů. Sloužily 

k mletí obilí, pro pohon kovářských měchů a pákových bucharů při zpracování železa, 

k vrtání hlavní děl a pro pohon tkalcovských stavů a spřádacích strojů (Musil, 2009).  

1.2.3.1 Teplo vody 

Celosvětové zdroje vodní energie jsou obrovské. Jejich největší potenciál se skrývá 

v oceánech v podobě energie tepelné. Oceán je jako obrovský akumulátor, jeho objem 

představuje asi 1,3 miliardy krychlových kilometrů, což představuje zhruba devadesát 

sedm procent veškerého vodstva planety Země. Sluneční světlo je obrovský proud mnoha 

fotonů přinášejících ze Slunce energii. Molekula vody je elektrický dipól. U atomu kyslíku 

převažují záporné elektrony a u atomů vodíku kladné protony. Sluneční foton je kmitající 

elektrická síla, která při dopadu rozkmitá molekulu vody. Při této přeměně energie fotonu 

na pohybovou energii molekuly se uplatňuje elektromagnetická interakce. V běžném 

životě se takové přeměně energie fotonů v teplo říká absorpce (pohlcení) záření. Probíhá 

například v mikrovlnné troubě, i když kmity jsou v ní mnohem pomalejší než u slunečních 

fotonů. Takových přeměn slunečního záření na teplo vody probíhá každou sekundu 

nesmírně mnoho. Jen na plošce hladiny velké jako náš nehet se pohltí za sekundu asi trilion 

(10
18

) slunečních fotonů. Rychlejší pohyb molekul znamená větší pohybovou energii, čili 

vzrůst tepla a teploty vody. Rozsáhlé hladiny tropických oceánů jsou přirozeným sběračem 

sluneční energie. V oceánech je uskladněno obrovské množství slunečního tepla. Teplota 

při hladině je 25 až 28 °C, to je 298 až 301 K. Avšak v hloubkách kolem 400 metrů pod 

povrchem je pouze 5 °C (278 K). Rozdíl teplot mezi povrchovou a hlubinnou vodou lze 

využít k pohonu tepelných motorů. V tepelném motoru přechází teplo z teplé látky do 

studené a přitom se částečně přemění v pohybovou energii. Ve velkém měřítku tuto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
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přeměnu uskutečňuje systém označovaný jako OTEC (Oceanic Thermal Energy 

Conversion - přeměna tepelné energie oceánu). Tento systém byl experimentálně 

odzkoušen a jsou budovány projekty o výkonech desítek megawatt. V plném proudu jsou 

například přípravy na výstavbu 3 MW provozu v Republice Palau. Palau je rovníkový 

tichomořský ostrůvek, který nemá žádné vlastní zdroje fosilních paliv a jejich dovoz je pak 

ekonomicky srovnatelný se získáváním energie z oceánů. Pro obdobné státy, například 

Cookovy nebo Marshallovy ostrovy, Kiribati, Guam, Tonga, Tuvalu a jiné., může být 

OTEC jediným a spolehlivým zdrojem elektrické energie. Také Indie, kromě svého 

jaderného programu, plánuje do budoucna výstavbu až tisíce podobných systémů 

o výkonech dosahujících 50 MW (internet-10). 

Možnosti využití tepelné energie skrývají i různé proudy vznikající mezi částmi 

oceánů s rozdílnými teplotami. Největší význam z energetického hlediska má Golfský 

proud. Jeho teoretický výkon dosahuje až 25 000 MW. Existuje řada projektů o využití 

velkých turbín, ovšem všechny projekty tohoto využívání mořských proudů s sebou však 

nesou velké riziko. Hrozba je spjata se zpomalením Golfského proudu a možné 

katastrofické důsledky na klima modré planety se dají stěží odhadnout. Taktéž prozatím 

nevalných výsledků dosáhli ruští vědci při zkoumání využití tepelného spádu mezi vodou 

nezamrzajících arktických řek a ovzduším, který těží z rozdílu teplot (internet-10).  

1.2.3.2 Gravitační a pohybová energie vody 

Gravitační energií se rozumí polohová energie v gravitačním poli Země. Je to 

energie té vody, která byla vyzvednuta do výšky nad mořskou hladinu. Značná část 

sluneční energie dopadající na rozsáhlé hladiny oceánů a moří se spotřebuje na zahřátí, 

vypařování a vynášení vypařených vodních molekul vysoko nad hladinu. Tam se molekuly 

shlukují do kapiček oblaků. Práce vložená do vyzvednutí vody představuje gravitační 

energii oblaků. Říká se jí potenciální energie, neboť může být přeměněna v pohybovou 

energii padajícího deště, řek a potoků. V oběhu vody je mnoho energie, nejen pohybové ve 

vodních tocích, ale i gravitační - především v oblacích, ale také na horách a v přehradních 

nádržích. Voda v oblaku má velkou gravitační energii - tím větší, čím je výše a čím je jí 

v oblaku více. Jen asi jedno procento energie se zachytí v přehradní nádrži. V nádrži má 

voda větší gravitační energii než v řece pod přehradou. Tento rozdíl gravitační energie 
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využívá vodní elektrárna k pohonu turbíny spojené s generátorem elektrického proudu 

(internet-10).  

Z celkové produkce elektřiny v České republice se ve vodních elektrárnách vyrobí asi 

3,3 procent. Vodní elektrárny, a to včetně přečerpávacích, představují přibližně 12 procent 

instalovaného výkonu elektráren v České republice. Většina tohoto výkonu, přibližně 

devadesát procent, připadá na zařízení s výkonem vyšším než 5 MW. V České republice 

jsou v provozu tři druhy vodních elektráren - průtočné, akumulační a přečerpávací. 

V hydroelektrárnách voda roztáčí lopatky vodních turbín - Francisova, Kaplanova, 

Peltonova, které pohánějí generátor elektrického proudu (Musil, 2009). 

 

Obrázek 1.12 Schéma přehradní elektrárny (internet-12) 

 

 Z energetického hlediska jsou nejvýznamnější elektrárny akumulační, využívající 

potenciální energii vody, zadržené přehradními hrázemi (obrázek 1.12). Odtok vody 

z přehrady a tím i výroba elektrické energie se reguluje podle časového zatížení 

energetického systému (obrázek 1.13). Tyto elektrárny vyrábí energii převážně jen v době 

energetických špiček, kdy dochází k největší spotřebě elektrické energie (Musil, 2009).  
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Obrázek 1.13 Denní graf spotřeby elektrické energie v České republice (internet-11) 

Výkon jaderných elektráren se během provozu prakticky nemění, takže v době 

snížené spotřeby, například v noci, je v energetické síti energie přebytek. Přečerpávací 

elektrárny tohoto nočního přebytku elektrické energie z jaderných elektráren využívají. 

Vodní turbína může pracovat i v obráceném režimu jako čerpadlo, takzvaná reverzní 

turbína, a generátor se po připojení napětí stane elektromotorem. Ve dne voda z horní 

nádrže proudí na turbínu a roztočený generátor produkuje elektřinu. V noci elektromotor 

pohání čerpadlo, které čerpá vodu z dolní nádrže zpět do horní nádrže, aby mohla ve dne 

znovu pohánět turbínu (Musil, 2009). 

V současné době je technicky nejvíce využívána mechanická energie vodních toků, 

takzvané bílé uhlí, která zajišťuje zhruba jednu pětinu celkových světových dodávek 

elektrické energie. V České republice je z logických důvodů možné využít pouze 

mechanické energie řek a potoků. Výstavba velkých vodních elektráren přináší výrazné 

zásahy do životního prostředí, jako jsou například přehradní hráze, zatopené oblasti, změna 

vodního režimu a jiné. Potenciál pro jejich stavbu už je u nás v zásadě vyčerpán    

(internet-20).  

1.2.3.3 Pohyby vody v mořích a oceánech 

Energie mořských vln bývá někdy označována jako fialové uhlí. Tato energie 

vznikající působením větru, případně podmořskou činností, je však velmi nestálá 

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/4-4.htm
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/zaj7.htm
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a nerovnoměrná. Její potenciál a síla mořských vln dokáže být obrovská, známé jsou 

například katastrofické důsledky vln tsunami v posledních letech. Vlny na otevřeném moři 

běží po hladině a unášejí velkou energii, kterou lze využít ve vlnové elektrárně. Jeden ze 

způsobů přeměny energie vln v elektrickou energii se nazývá kývavé kachny (obrázek 

1.14). Jsou to velké plováky navlečené na hřídeli, kolem níž se kývají. Jejich kývavý 

pohyb pohání generátor elektřiny. Největší zatím vybudovaná vlnová elektrárna je 

u malého britského ostrova a má výkon 500 kW (internet-20). 

 

Obrázek 1.14 Kývavá kachna převádí pohybovou energii vln na elektrický proud   

(internet-10) 

Příboj je silný náraz vlny na skalnatý břeh - úskalní příboj nebo na ploché pobřeží -

pobřežní příboj. Vlny v příboji se lámou a kácejí se zpět. Při rozbouřeném moři dosahuje 

příboj na skalnatém břehu výšky 30 až 50 metrů. Energie příboje se využívá k výrobě 

elektřiny. Takové elektrárně se říká příbojová. Je jich několik různých druhů a energetici 

zkoušejí, která pracuje nejlépe. Princip příbojové elektrárny je následující. Stoupající 

a padající příboj působí jako píst. Toho se v elektrárně využívá k pohonu vzduchové 

turbíny. V uzavřené betonové dutině u břehu příboj střídavě stlačuje a nasává vzduch. 

Vzduch vytlačovaný stoupající hladinou působí na polovinu turbíny a točí jí jedním 

směrem. Při poklesu příboje je vzduch nasáván přes druhou polovinu turbíny - a točí jí 

stejným směrem. Takový druh příbojové elektrárny je na pobřeží Bengálského zálivu 

u Madrásu v Indii, kde jsou obvykle velmi dlouhé a vysoké vlny. Výkon této zkušební 

elektrárny je 150 kW (internet-10). 

Slapy jsou pohyby moří způsobené měsíční přitažlivostí a rotací Země. Měsíc 

přitahuje Zemi a zvednutá hladina moří zůstává stále pod Měsícem, ale také nejdále od něj, 

to je na straně Země odvrácené od Měsíce. Země se pod touto vzedmutou hladinou otáčí, 

takže na ní dochází k pravidelnému zvedání a klesání vod. Toto pravidelné kolísání 
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nazýváme slapy. Těch 12 hodin odpovídá poloviční otočce Země vzhledem ke Slunci. Za 

oněch přidaných 25 minut odpovídá Měsíc, který se zatím na obloze posunul vzhledem ke 

Slunci o pět stupňů. Slapová elektrárna přeměňuje energii slapů na energii elektrickou 

(internet-10). 

 

Obrázek 1.15 Slapová elektrárna (internet-10) 

Slapové elektrárny se stavějí v úzké zátoce nebo v ústí řeky. Zátoka se přehradí 

hrází, v níž jsou propustě s turbínami a s generátory elektřiny. V moderních slapových 

elektrárnách pracují turbíny při přílivu i při odlivu, tedy při přítoku vody z moře do 

přehradní nádrže a při odtoku vody z přehradní nádrže do moře (obrázek 1.15). Moderní 

slapová elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1967 v Bretani u Saint-Malo. Ústí řeky 

Rance tam přehradili hrází dlouhou 750 metrů. V přehradě pracuje 24 turbín po dobu 2 200 

hodin ročně. Připravuje se několik slapových elektráren, z nichž největší bude ve Velké 

Británii - Severn Estuary s výkonem 7 200 MW (internet-10). 

1.2.4 Energie biomasy 

Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů 

nebo všech druhů společenstva na určité ploše. Jde o hmotu organického původu. Biomasa 

vzniká díky dopadající sluneční energii. Nepočítáme-li potraviny, využívá lidstvo biomasu 

jako zdroj energie od okamžiku, kdy se člověk naučil rozdělávat a udržovat oheň, to 

znamená minimálně desítky tisíc let (obrázek 1.16). Pro energetické účely se využívá buď 
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cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce 

(Murtinger et al., 2006). 

 

Obrázek 1.16 Zdroje biomasy (internet-13) 

Jedním z kritérií, podle kterých se biomasa rozlišuje, je obsah vody. Podle tohoto kritéria 

se dělí na biomasu suchou, biomasu mokrou a biomasu speciální (Murtinger et al., 2006). 

Suchá biomasa  

Patří zde dřevo a dřevní odpady, sláma a další suché zbytky z pěstování zemědělských 

plodin. Lze ji spalovat přímo, případně po dosušení (Murtinger et al., 2006). 

Mokrá biomasa  

Řadí se zde zejména tekuté odpady, jako kejda a další odpady ze živočišné výroby a tekuté 

komunální odpady. Nelze ji spalovat přímo, využívá se zejména v bioplynových 

technologiích (Murtinger et al., 2006). 
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Speciální biomasa  

Do této skupina náleží olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se k získání 

energetických látek - zejména bionafty nebo lihu (Murtinger et al., 2006). 

V přírodních podmínkách ČR lze využívat biomasu těchto kategorií: 

 

rostlinné odpady 

ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny - řepková a 

kukuřičná sláma, obilná sláma, seno, zbytky po 

likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze sadů a 

vinic, odpady z údržby zeleně a travnatých ploch  

 

lesní odpady (dendromasa) 

po těžbě dříví zůstává v lese určitá část stromové hmoty 

nevyužita (pařezy, kořeny, kůra, vršky stromů, větve, 

šišky a dendromasa z prvních probírek a prořezávek) 

 

organické odpady z průmyslových výrob 

spalitelné odpady z dřevařských provozoven (odřezky, 

piliny, hobliny, kůra), odpady z provozů na zpracování 

a skladování rostlinné produkce (cukrovary), odpady z 

jatek, mlékáren, lihovarů, konzerváren 

 

odpady ze živočišné výroby 

hnůj, kejda, zbytky krmiv, odpady z přidružených 

zpracovatelských kapacit, 

komunální organické odpady kaly, organický tuhý komunální odpad (TKO) 

Tabulka 1.1 Biomasa odpadní – rozdělení (Dufka, 2003) 

 

 

lignocelulózové 

dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty), obiloviny 

(celé rostliny), travní porosty (sloní tráva, 

chrastice, trvalé travní porosty), ostatní rostliny 

(konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný, 

sléz topolovka) 

olejnaté řepka olejka, slunečnice, len, dýně (semeno) 

 

škrobno-cukernaté 

brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), 

topinambur, cukrová třtina, kukuřice 

 

Tabulka 1.2 Biomasa energetických plodin (Dufka, 2003) 
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Vhodný druh energetické plodiny je podmíněn mnoha faktory. Například druhem 

půd, způsobem využití a účelem, možností sklizně a dopravy, druhovou skladbou v okolí 

a mnoha dalšími. Předem se musí porovnat náklady na pěstování a na výrobu (spotřebu 

energie) a výnosy (zisk) energie. Z bylin jsou zajímavé rostliny produkující cukr, škrob 

nebo olej. Například brambory, cukrová řepa, slunečnice a zejména řepka. Řepková sláma 

má výhřevnost 15-17,5 GJ/t, obilná sláma o něco nižší - 14,0-14,4 GJ/t. Z víceletých 

rostlin je známá křídlatka sachalinská, která dosahuje vysokých výnosů 30 až 40 tun sušiny 

z hektaru. Nejvhodnější rychle rostoucí dřeviny (RRD) jsou platany, topoly (černý, 

balzamový), pajasany (žláznatý), akáty, olše a zejména vrby, které jsou vhodné hlavně pro 

hydromorfní půdy podél vodotečí, kde lze uplatnit i domácí topol černý (Dufka, 2003).  

Energetické využití biomasy zahrnuje:  

 

Obrázek 1.17 Přehled technologií a možnosti využití (internet-14) 

1.2.4.1 Přímé spalování a zplyňování, bioplyn 

Spalování - suchá biomasa je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při 

spalování je velmi vysoký. Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se také stává, 

že ve skutečnosti hoří jenom část paliva (Murtinget et al., 2006). 

Dřevoplyn - ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné 

složky, takzvaný dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, to je prosté 

spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do 
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spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla 

je použita na zplyňování další biomasy (Murtinget et al., 2006). 

Bioplyn - vzniká při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) 

v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku. Tento proces, kdy se organická hmota štěpí na 

anorganické látky a plyn, vzniká díky anaerobním bakteriím. Rozkládání víceméně 

odpovídá procesům probíhajícím v přírodě, s tím rozdílem, že v přírodě probíhají i za 

přítomnosti kyslíku (aerobní procesy). Proto jsou meziprodukty těchto procesů odlišné 

a také chemické složení konečných produktů se liší. Zbytky vyhnívacího procesu jsou 

vysoce hodnotným hnojivem nebo kompostem. Bioplyn osahuje přibližně 55 až 70 

objemových procent metanu, výhřevnost se proto pohybuje od 19,6 do 25,1 MJ/m
3
. 

V zemědělství se v největší míře využívá kejda (tekuté a pevné výkaly hospodářských 

zvířat promísené s vodou), případně slamnatý hnůj, v menší míře sláma, zbytky travin, 

stonky kukuřice a bramborová nať. Bioplynový potenciál v hnoji závisí na obsahu sušiny 

a na složení a strávení potravy. V bioplynové stanici se biomasa zahřívá na provozní 

teplotu ve vzduchotěsném reaktoru, kde zůstává pevně stanovenou dobu zdržení (většinou 

experimentálně ověřenou). Optimální teplotní pásma jsou vázána na různé kmeny bakterií. 

Bioplyn má čtyři základní využití. Tím nejčastějším je využití k výrobě tepla a elektřiny, 

takzvaná (kogenerace). Dále se používá k samotné vyrobě tepla, k výrobě tepla, elektřiny 

a chladu, takzvaná (trigenerace) – má nejméně využití a v neposlední řadě slouží bioplyn 

k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky). 

Vzhledem k tomu, že bioplyn může být zajímavým zdrojem tepla a elektřiny 

v kogeneračních jednotkách v řadě obcí a měst, rostou bioplynové stanice zejména 

v Něměcku a Rakousku velkým tempem (Novák, 1999). 

1.2.4.2 Vliv vlhkosti na výhřevnost biomasy 

Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím. U rostlinných paliv však kolísá 

podle druhu a vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivá. Čerstvě vytěžené dřevo má 

relativní vlhkost až 60 procent, na vzduchu dobře proschlé dřevo má relativní vlhkost 

přibližně 20 procent. Pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 procent za půl až jeden rok. 

Dřevěné brikety mohou mít relativní vlhkost od 3 do 10 procent, podle kvality lisování. 

Pro spalování štěpek je optimální vlhkost 30 až 35 procent. Při vlhkosti nižší má hoření 

explozivní charakter a mnoho energie uniká s kouřovými plyny. Při vyšší vlhkosti se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trigenerace
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mnoho energie spotřebuje na její vypaření a spalování je nedokonalé. Pro spalování dřeva 

lze doporučit vlhkost asi 20 procent (Dufka, 2003). 

Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti 

 [%] [MJ/kg] [kg/m
3
]= 

[kg/plm] 

[kg/prm] [kg/prms] 

listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278 

jehličnaté 

dřevo 

15 15,584 486 340 199 

borovice 20 18,4 517 362 212 

vrba 20 16,9    

olše 20 16,7    

habr 20 16,7    

akát 20 16,3    

dub 20 15,9 685 480 281 

jedle 20 15,9    

jasan 20 15,7    

buk 20 15,5 670 469 275 

smrk 20 15,3 455 319 187 

bříza 20 15,0    

modřín 20 15,0    

topol 20 12,9    

dřevní štěpka 30 12,18   210 

sláma obilovin 10 15,49  120 (balíky) 

sláma kukuřice 10 14,40  100 (balíky) 

lněné stonky 10 16,90  140 (balíky) 

sláma řepky 10 16,00  100 (balíky) 

 

Tabulka 1.3 Výhřevnost biomasy (Murtinger et al., 2006) 

V současné době představují obnovitelné zdroje 6,7 procent spotřeby energie 

v Evropské unii, z toho asi dvě třetiny pocházejí z biomasy. Evropská komise navrhla 
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zvýšit v Evropské unii do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %. Studie 

Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) z roku 2006 se pokusila stanovit takzvaný 

evropský potenciál biomasy, který by respektoval přísné podmínky na ochranu biologické 

rozmanitosti. Podle tohoto modelu by v roce 2030 mohlo být asi 15 procent energetické 

poptávky v Evropské unii pokryto bioenergií vyrobenou ze zemědělských, lesnických 

a odpadních produktů z čistě evropských zdrojů. V roce 2008 další studie EEA hledala co 

nejefektivnější způsob využití evropského potenciálu biomasy. Podle ní by v EU do roku 

2030 mohlo asi 18 % tepla, 12,5 % elektřiny a 5,4 % paliva pro dopravu pocházet z místní 

biomasy. Odborníci docházejí k jednoznačnému závěru, že využití biomasy pro výrobu 

elektřiny a tepla je mnohem efektivnější než výroba biopaliv pro dopravu. Už do roku 

2020 by se tak mohly snížit evropské emise o 394 milionů tun CO2 (internet-15). 

  

http://www.eea.europa.eu/


Bc. Martin Janský; Aplikace metodiky testů teplotní odezvy 

2010  26 
 

2. Vrty pro aplikaci tepelných čerpadel 

Mezi klasické způsoby využití geotermální energie patří vytápění objektů. Celková 

instalovaná kapacita ve světě je přibližně 4400 MWt a roční výroba dosahuje 15,3 kWh. 

Z této sumy se 83 procent spotřebuje k centrálnímu vytápění domů a nejvíce se na ní podílí 

Island, Turecko, Čína a Francie. Na Islandu, který má výjimečně příznivé podmínky, je 

geotermálně vytápěno 88 procent domů. Ve Francii, jejíž podmínky jsou bližší podmínkám 

v České republice, existovalo v roce 2005 celkem 34 systémů geotermálního centrálního 

vytápění domů. Počet vytápěných bytů dosahoval 170 000. Podíl geotermální energie na 

celkové světové bilanci energie činí přibližně 0,414 procent. Tepelná čerpadla tvoří 

s 32 procenty celkové bilance (obrázek 2.1) nejvyšší způsob využití geotermální energie 

(Musil, 2009). 

 

Obrázek 2.1 Způsoby využití geotermální energie (Musil, 2009) 

Celosvětově dodala tepelná čerpadla v roce 2005 asi 36 miliard kWh tepla. Vedle 

Švédska, s 275 000 tepelných čerpadel a roční výrobou 7,9 miliardy kWh, které vede 

světové statistiky, zaujímají přední místa Německo a Švýcarsko. Ve Švýcarsku je nejvyšší 

hustota tepelných čerpadel na světě. Na jeden kilometr čtvereční tam připadá téměř jedno 

tepelné čerpadlo a všechna jejich čerpadla dodají ročně 0,8 miliardy kWh tepla      

(internet-16). 
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Potenciál geotermální energie je na území České republiky značně proměnlivý 

závisející především na geologických, geotermálních a hydrologických podmínkách. 

Geotermální poměry v České republice jsou poměrně dobře prozkoumány díky 

intenzivnímu geotermickému výzkumu, který prováděl od šedesátých let minulého století 

Geofyzikální ústav akademie věd České republiky. Na základě měření ve zhruba 200 

dostatečně hlubokých a teplotně ustálených vrtech, ze kterých byly k dispozici vzorky 

vrtného jádra k určení tepelné vodivosti, byla sestavena mapa tepelného toku České 

republiky (obrázek 2.2). S výjimkou několika plošně omezených lokalit kolísají hodnoty 

v intervalu 40–90 mW/m
2
. Průměrná hodnota tepelného toku pro Českou republiku 

68 mW/m
2
 je blízká průměrné celosvětové hodnotě na kontinentech. Dlouhodobý průměr 

teploty povrchu je v Česku 4 až 10 °C (podle nadmořské výšky) a teplotní gradient 

pozorovaný ve vrtech dosahuje nejčastěji hodnot 20 až 30 °C/km. Teplota ve sto metrech 

pod povrchem kolísá mezi 8 až 14 °C a v hloubce 1 km mezi 25 až 40 °C (internet-16). 

 

Obrázek číslo 2.2 Mapa tepelného toku ČR (internet-17) 
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2.1 Princip funkce tepelného čerpadla 

2.1.1 Fyzikální základ   

Obvykle lze tepelnou energii získat z energetických zdrojů, které mají vyšší teplotu 

než jejich okolí. Například z plamene v kotli ústředního vytápění. Topné médium – 

obvykle voda – protéká kolem tohoto zdroje energie a odebírá z něj tepelnou energii díky 

velkému rozdílu teplot. V tomto procesu se tepelná energie přelévá z vyšší teploty do nižší. 

Tato energie, která je odnímána z plamene hořáku, transportuje médium (voda) pryč 

a dodává ji tam, kde je potřeba – do topné soustavy. Technologie tepelných čerpadel 

v podstatě pracuje podle velmi podobných principů. Jediným rozdílem je zdroj energie – 

geotermální energie nebo tepelná energie, obsažená ve vzduchu místo tepelné energie 

plamene hořáku. Protože však teplota okolního prostředí není vysoká, musí být médium, 

které se používá na jeho získání velmi chladné, aby vznikl použitelný teplotní spád. Zde 

platí fyzikální zákon, který říká, že teplo proudí jen z teplejšího prostředí do chladnějšího. 

To je důvod, proč je místo vody používáno jiné tekuté chladivo. Princip tohoto systému je 

v podstatě stejný, jako je princip chladničky (Novák, 1999). 

2.1.2 Jednoduchý princip 

1. Chladné, tekuté chladivo je čerpáno do výměníku tepla tepelného čerpadla – výparníku 

(obrázek 2.3). Zde je absorbována tepelná energie z okolí jako výsledek rozdílu teplot 

chladiva a okolního zdroje tepla. V tomto procesu chladivo mění stav a stává se plynem 

(Navrátil, 2000). 

2. Plynné chladivo je stlačeno v kompresoru. Zvýšení tlaku má za následek nárůst teploty 

(Navrátil, 2000). 

3. Druhý výměník tepla (kondenzátor) předá tuto tepelnou energii do vody v topné 

soustavě a chladivo se vrací do tekuté formy (Navrátil, 2000). 

4. Tlak chladiva je v expanzním ventilu prudce snížen, a tím připraveno k odebírání tepla 

okolnímu zdroji tepla (Navrátil, 2000). 
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Obrázek 2.3 Princip funkce tepelného čerpadla (internet-18) 

Důležitým kritériem efektivnosti práce tepelného čerpadla je jeho topný faktor. Je 

to bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi topným výkonem tepelného čerpadla 

a elektrickým příkonem nutným pro pohon kompresoru a cirkulačních čerpadel. Například 

pro správně nadimenzované vrty má topný faktor průměrnou hodnotu přibližně 3 – to 

znamená, že dva díly tepelné energie jsou dodávány bezplatně z vnějšího obnovitelného 

zdroje energie a jeden díl tepelné energie dodává kompresor (Dufka, 2003). 

2.2 Využití tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo se dá využít k šesti základním účelům: 

 k vytápění objektů 

 k přípravě teplé užitkové vody 

 k ohřevu vody v bazénech 

 ke klimatizaci objektů 

 jako zásobníky tepla 
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Tepelné čerpadlo se používá pro vytápění jak novostaveb, tak starších objektů. Při 

dimenzování topného výkonu tepelných čerpadel se vychází z tepelných ztrát objektu. 

V klimatických podmínkách České republiky je většinou z ekonomických důvodů 

výhodnější pokrývat topným výkonem asi 60 až 80 procent celkových tepelných ztrát 

objektu. Zbývající období, to znamená patnáct až dvacet nejchladnějších dnů v topné 

sezóně, se dotápí elektrokotlem, který bývá obvykle součástí tepelného čerpadla. Zvláště 

u větších objektů je s výhodou využívána přednost tepelných čerpadel spočívající v jejich 

aplikaci jak pro vytápění, tak pro klimatizaci objektu. Během topné sezóny tepelné 

čerpadlo slouží k vytápění objektu, v letním období jsou pak vrty využity pro klimatizaci 

objektu a přebytečné teplo z objektu je ukládáno pomocí vrtů do hornin. Tím dochází 

k rychlé teplotní regeneraci vrtů a zlepšení topného faktoru tepelného čerpadla (Počinková 

et al., 2004). 

2.3 Typy tepelných čerpadel – přehled a charakteristika 

Typy tepelných čerpadel se označují dvěma slovy. Vyznat se v tomto systému je 

poměrně jednoduché. Stačí si uvědomit, že první slovo označuje odkud tepelné čerpadlo 

bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo potom znamená, jak tepelné čerpadlo 

energii dodává do objektu (voda, vzduch). Například označení země/voda tedy znamená 

odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému (Navrátil, 2000). 

2.3.1 Tepelná čerpadla vzduch/vzduch 

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch  nebývají napojena na klasické topné tělesa jako 

jsou radiátory. Jedná se o vytápění teplým vzduchem pomocí ventilačních jednotek 

tepelných čerpadel umístěných na stěně (stropě) nebo vzduchových rozvodů (obrázek 2.4). 

Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo je venkovní vzduch. Toto teplo tepelná čerpadla 

zkoncentrují a přenesou do vnitřních jednotek, kde slouží k ohřevu vzduchu. Teplotu 

vzduchu proudícího z tepelných čerpadel lze automaticky regulovat. Topné jednotky mají 

možnost dálkového ovládání i využití programování což umožní automatickou regulaci 

teploty o předem nastavené hodnotě. Tepelná čerpadla vzduch/ vzduch mají nespornou 

výhodu v tom, že je lze v letním období používat jako klimatizaci. Tepelné čerpadlo má 

reverzní neboli obrácený chod, který umožňuje místo výroby tepla toto teplo odebírat a tím 

vzduch ochlazovat (internet-21). 
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Obrázek číslo 2.4 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (internet-19) 

Toto tepelné čerpadlo neslouží k ohřevu teplé vody, ale jen k vytápění 

a klimatizaci. Podle typu konstrukce lze k jedné venkovní jednotce připojit jednu nebo 

několik vnitřních jednotek pro několik místností. V prostornějších objektech bývají 

většinou namontovány vzduchové rozvody a o vytápění se stará centrální jednotka 

tepelného čerpadla. Mezi klady tohoto typu tepelného čerpadla patří jeho jednoduchá 

a rychlá instalace, velmi nízké investiční náklady, doplňková funkce klimatizace a čištění 

vzduchu (internet-21). 

2.3.2 Tepelná čerpadla vzduch/voda 

Tepelná čerpadla vzduch - voda doznala během posledních let, díky generačnímu 

zvratu v technologii kompresorů, zásadních změn. Nové generace kompresorů s označením 

Scroll, zcela změnily provozní charakteristiky tohoto systému tepelných čerpadel 

a posunuly jejich provozní schopnost až do venkovních teplot mínus 20 °C. To jsou již 

teploty, které se v našich klimatických podmínkách vyskytují jen mimořádně, a když, tak 

pouze krátkodobě. Průměrná venkovní teplota v topném období se na většině území České 

republiky pohybuje v rozmezí +3 až +4 °C. Tento zdroj je nejsnáze dostupný, je prakticky 
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neomezený a dá se říci, že i nejekologičtější, protože teplo odebrané z okolí je opět do 

okolí bezprostředně vráceno tepelnými ztrátami objektu (internet-22). 

Existují dva druhy konstrukce tepelných čerpadel vzduch voda: 

 Kompaktní modely vzduch/voda - Celé tepelné čerpadlo je vyrobeno jako jeden 

kompaktní celek, který je umístěn mimo dům. Do vytápěného objektu jsou 

přivedeny pouze trubky s teplou vodou. Toto tepelné čerpadlo má výhodu 

v maximální úspoře místa, rychlosti montáže a úspoře finančních prostředků 

(internet-22). 

 Dělené (dvoudílné) modely vzduch/voda - Venkovní jednotka: ventilátor a výparník 

bývají umístěny mimo objekt. Mohou být umístěny kdekoliv (na zemi, střeše nebo 

na konstrukci u stěny domu). Rozměrově jsou zhruba poloviční oproti jednodílným 

kompaktním venkovním tepelným čerpadlům. Vnitřní jednotka: (kompresor 

a kondenzátor) je umístěna v kotelně. Moderní konstrukce umožňuje, aby tato část 

tepelného čerpadla vzduch-voda nebyla větší než lednička. Je spojena s venkovní 

jednotkou vedením, které by kvůli účinnosti mělo být co nejkratší (internet-22). 

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou ideálním řešením pro městskou zástavbu 

i stísněné prostory. Nevyžadují prakticky žádné stavební práce pro primární zdroj energie 

(studny, hlubinné vrty nebo podzemní rýhy pro pokládku kolektorů). Instalace těchto 

čerpadel je velmi snadná a tím i levnější v porovnání s ostatními druhy (obrázek 2.5). 

Tepelná čerpadla vzduch/voda se mohou využívat k ohřevu teplé vody a vytápění bazénů, 

bazén tak lze požívat po celý rok. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu 

(internet-22). 
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Obrázek číslo 2.5 Tepelné čerpadlo vzduch/voda (internet-22) 

Odebrané teplo se předá vnitřnímu okruhu, kde je nositelem tepla voda. Rozvod 

topení bývá proveden běžným způsobem s napojením na radiátory nebo podlahové topení. 

Na rozdíl od tepelných čerpadel typu vzduch/vzduch, je možné tímto typem ohřívat 

i teplou vodu. Mezi nevýhody tohoto tipu tepelných čerpadel patří vyšší provozní náklady 

než tepelná čerpadla země/voda, kratší životnost, nízký výkon a topný faktor při zimních 

nízkých venkovních teplotách (internet–22). 

2.3.3 Tepelná čerpadla voda/voda 

2.3.3.1 Podzemní voda 

Teplo ze studniční vody se může využívat v případě, kdy voda má vhodné složení, 

je dostatečně čistá, má celoročně potřebnou teplotu - minimálně 8 až 10 °C a je k dispozici 

v dostatečném množství. Pro běžný rodinný domek je potřeba přečerpávat vodu ze sací do 

vsakovací studny (obrázek 2.6) přes tepelné čerpadlo trvale 2 až 3 m
3
/hod. Ochlazená voda 

se nesmí vracet zpět do studny, jelikož by došlo k takzvanému vychladnutí studně, ale ani 

do kanalizace nebo vodoteče, protože voda by se znehodnotila na povrchovou. Ochlazená 

voda se proto vrací do vsakovací studny, která je dostatečně vzdálená od studny odběrové 

(Dufka, 2003).  
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Obrázek 2.6 Tepelné čerpadlo voda/voda (internet-23) 

 

Mohou se využívat zdroje pitné vody bez negativní zátěže na životní prostředí. 

Jedná se o velmi účinný typ tepelných čerpadel, protože teplota vody pod zemí je 

celoročně poměrně vysoká. Dostupnost tohoto zdroje však nebývá příliš četná. Je-li 

k dispozici dostatek spodní vody ve vyhovující kvalitě, jsou ideální předpoklady pro 

monovalentní provoz, což znamená, že tepelné čerpadlo je v objektu jediným vytápěcím 

zařízením Tímto způsobem lze pohodlně vytápět dům a ohřívat teplou vodu. Tepelná 

čerpadla voda/voda patří k jedněm z nejefektivnějších. Je zde možnost získat vyšší 

množství tepelné energie než u ostatních typů. Toto tepelné čerpadlo potřebuje vodní zdroj 

o dostatečné kapacitě. Jeho vydatnost (v litech za sekundu) určí čerpací zkouška. Pro 

získání dostatečné kapacity je někdy nutné vybudovat větší počet studen. Tento typ 

tepelných čerpadel má nejnižší provozní náklady. Tento systém bývá doporučován hlavně 

u větších komerčních nebo obecních objektů, kde lze zajistit bezproblémový pravidelný 

dozor a údržbu celého systému (Dufka, 2003). 
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2.3.3.2 Povrchová voda 

 Jako zdroj povrchové vody lze využít vody z vodních toků, vody z různých 

přírodních i umělých vodních nádrží, průsaků přes hráze přehrad a jiných míst (obrázek 

2.7). Voda se odebírá pomocí polyetylénových trubek položených na dně, ve kterých je 

cirkulována ekologická nemrznoucí směs na bázi vody s technickým lihem. Pro běžný 

rodinný dům je zapotřebí 150 až 300 m
2
 vodní plochy. Instalace tohoto systému vyžaduje 

souhlas majitele rybníka nebo správce vodního toku. Výhodou je vysoký topný faktor 

a nižší investiční náklady (internet-22). 

 

Obrázek 2.7 Tepelné čerpadlo typu voda/voda využívající povrchovou vodu (internet-24) 
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2.3.4 Tepelná čerpadla země/voda 

Jedním z obnovitelných zdrojů tepelné energie jsou horniny. Zdrojem obnovitelné 

tepelné energie v horninách je sluneční záření dopadající na zemský povrch. Horniny 

slouží jako akumulátor tepelné energie, který je tepelným čerpadlem během topné sezóny 

vybíjen, avšak mimo topnou sezónu je dobíjen slunečním zářením a teplem pocházejícím 

z nitra Země. Tepelná čerpadla využívající teplo obsažené v půdě jsou v České republice 

zatím nejrozšířenější. Geotermální teplo obsažené v zemi - v pevné látce - se většinou 

využívá nepřímo. Získává se ve vhodném výměníku tepla – kolektoru - a převádí se 

uzavřeným okruhem s cirkulačním čerpadlem nemrznoucí teplonosnou kapalinou. 

Kolektor se zhotovuje z plastových trubek a ukládá se dvěma základními způsoby. Prvním 

způsobem je uložení plošně či výkopově v hloubce 1,5 až 2 metry, druhý způsob pak 

představuje hlubinný vrt, nebo vrty  hluboké až 150 metrů, což je výhodnější ale 

i nákladnější řešení (internet-22). 

2.3.4.1 Zemní kolektory 

Pro použití tepelného čerpadla země/voda s plošným kolektorem je zapotřebí mít 

použitelný, nezastavěný pozemek. Teplo odebírá plošný kolektor z plastových trubek 

s nemrznoucí směsí uložených v okolí domu v hloubce 1,2 až 1,5 metru (obrázek 2.8). 

Velikost plochy pokryté trubkami je asi dvoj až trojnásobkem plochy vytápěné. Země 

ohřeje médium v trubkách o několik stupňů, čerpadlo převede teplo na vyšší hodnotu 

a předá ho k vytápění domu nebo k ohřevu teplé vody. Pro zemní kolektor není obvykle 

potřeba stavební povolení, jako je tomu u vrtů. Výhodou zemního kolektoru oproti vrtu je 

fakt, že výkopové práce a položení kolektorů je možné provézt částečně svépomocí. 

Bezpodmínečně nutné je ovšem použití kvalitního materiálu pro vystrojení půdního 

kolektoru. Varianta zemního kolektoru je levnější než vrt. Při správné instalaci nemá 

kolektor vliv na vegetaci. Zařízení je možné instalovat ve většině lokalit. Vyžaduje 

poměrně velký pozemek, protože trubky se ukládají ve vzdálenosti 1 metr od sebe. Pro 

běžný rodinný dům je zapotřebí 200 až 400 m
2
 (internet-22). 
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Obrázek 2.8 Zemní kolektor (internet-25) 

2.3.4.2 Vrt 

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu 

o průměru 12 až 16 centimetrů je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, 

která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem (obrázek 2.9). Podle potřeby se 

provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 metrů. Díky malým nárokům na prostor 

lze vrty realizovat u většiny objektů. Tento způsob využití tepelných čerpadel vyžaduje 

vyšší investiční náklady a nutnost vyřízení stavebního povolení. Problémem může být také 

nedostupnost některých pozemků pro vrtnou techniku.  Nesporným kladem jsou ovšem 

nízké provozní náklady a téměř stabilní topný faktor tepelného čerpadla, který není závislý 

na počasí a ročním období. Vrty se také dají využít k levnému chlazení domu v letním 

období (Dufka, 2003). 
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Obrázek 2.9 Tepelné čerpadlo země/voda – vrt (internet-26) 

 

2.4 Horniny jako zdroj tepla 

 V horninách nejsvrchnější části zemské kůry, to znamená do maximální hloubky asi 

tři sta metrů, se teplo kumuluje ze dvou hlavních zdrojů (internet-27): 

 Vnitřní zdroje – představují teplo uvolněné vlivem tektonických a vulkanických 

aktivit, radioaktivním rozpadem prvků, při geochemických reakcích, při stlačení 

spodních vrstev nadložím (gravitační teplo), při gravitační diferenciaci, při 

pohlcování energie seismických vln a teplo pasivně vyzařované Zemí (internet-27). 

 Vnější zdroje – do tohoto zdroje patří energie slunečního záření. Přibližně 47 

procent slunečního záření se přemění po dopadu na zemský povrch přímo na teplo, 
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což představuje výkon 81.310 x 10
12

 W. Výkon slunečního záření vztažený na 1 m
2
 

zemského povrchu je více než 2 400 krát vyšší než tepelný tok Země (internet-27). 

Horniny svrchní části zemské kůry představují tepelný akumulátor slunečního 

záření (obrázek 2.10). Zemský tepelný tok φ je množství tepla, které projde jednotkovou 

plochou na zemském povrchu za jednotku času. Platí vztah (internet-27): 

φ = λ . ΔT, kde λ je tepelná vodivost hornin (W/mK) a ΔT značí přírůstek teploty 

s hloubkou (K/m). 

 

Obrázek 2.10 Schéma přestupu tepla z hornin do vrtu (internet-27) 

Stanovení zemského tepelného toku φ je poměrně složité. Provádí se měřením 

teploty v hlubinných vrtech pomocí vysoce přesných elektrických odporových termometrů 

po ustálení teplotního pole v okolí vrtu, narušeného cirkulací výplachu. Teplotní ustálení 

pole v okolí vrtu trvá týdny až měsíce po jeho dokončení. Pro území České republiky byla 

zpracována v Geofyzikálním ústavu ČAV mapa izolinií zemského tepelného toku. 

Měřením zemského tepelného toku byla zjištěna jeho průměrná hodnota, která činí 

60 ± 10 mW/m
2
. Z velikosti průměrného φ = 65 mW/m

2
 lze odvodit, že například plochou 

o rozloze 1 000 m
2
 na povrchu Země projde tepelný tok o velikosti pouhých 65W. Přitom 

z vrtu o průměru 120 mm a hloubce 100 metrů lze získat topný výkon o hodnotě 4 000 až 

7 500 W. Z této úvahy vyplývá, že zemský tepelný tok nemůže být hlavním zdrojem 
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nízkopotenciální tepelné energie hornin. Jestliže hlavním zdrojem nízkopotenciální tepelné 

energie hornin nejsou vnitřní zdroje Země, je tedy zřejmé, že jím musejí být zdroje vnější, 

to znamená sluneční záření. Výzkum Oklahoma State University určil podíl slunečního 

záření na akumulaci tepla v horninách na 97 až 98 procent, zbytek připadá na vnitřní zdroje 

Země (internet-27). 

Dalším důkazem potvrzujícím podíl slunečního záření jako hlavního zdroje 

nízkopotenciální tepelné energie hornin mohou být oblasti s trvale zmrzlou půdou, 

takzvané permafrosty. Průměrná hloubka zamrznutí v těchto oblastech kolísá od 300 metrů 

do 450 metrů. Pokud by vnitřní zdroje zemského tepla byly vydatnější, nedosahovalo by 

zamrznutí takových hloubek. Při vytápění pomocí tepelného čerpadla dochází v topné 

sezóně k vychlazování horninového masívu, které se však při dostatečných hloubkách vrtů 

stabilizuje. Stabilizace v tomto případě znamená, že teplota teplonosného média na vstupu 

do tepelného čerpadla je téměř konstantní, zpravidla kolem 0°C. V létě a částečně také 

v přechodném období dochází k opětovnému prohřívání horninového masivu slunečním 

zářením, tepelné čerpadlo produkuje v letním období jen teplo pro ohřev teplé užitkové 

vody. Velice výhodná je aplikace tepelného čerpadla pro klimatizaci objektu. Přebytečné 

teplo je z objektu odváděno do vrtů, a tím dochází k rychlejšímu a teplotně vyššímu 

dobíjení horninového masivu. Tím je dosahováno vyššího topného faktoru COP a při 

aplikacích s velkým počtem vrtů je vyloučen případný dlouhodobý pokles teploty 

horninového masivu z důvodu vzájemného teplotního ovlivňování vrtů. Vrty pro tepelná 

čerpadla jsou někdy chybně zaměňovány s geotermálními vrty. Geotermální vrty jsou však 

zpravidla mnohem hlubší, dosahují hloubek 1 000 až 6 000 metrů. Bývají vrtány po 

předchozím průzkumu v předem vytipovaných místech výskytu hlubinných teplých vod 

nebo zón s anomálně vysokým zemským tepelným tokem. Zdrojem tepla v horninách jsou 

výše vnitřní zdroje a hlubinná podzemní voda. Ve spojení s geotermálními vrty jsou 

zpravidla budovány elektrárny k vytápění celých sídelních celků. Jedná se tedy již 

o využití obnovitelného zemského tepla v průmyslovém měřítku. Dalším zdrojem 

geotermální energie jsou například vulkanicky a geologicky mladé oblasti. Teplé termální 

vody mohou být zastiženy již od hloubek 300 metrů a vyžívají se k lázeňským účelům 

nebo k provozování termálních koupališť (obrázek 2.11). Společným jmenovatelem všech 

geotermálních zdrojů jsou anomální geologické nebo hydrogeologické podmínky, které se 
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však vyskytují jen v určité úzce vymezené a předem dobře prozkoumané oblasti    

(internet-27). 

 

Obrázek 2.11 Termální koupaliště Podhájská (internet-28) 

2.5 Měrná tepelná vodivost hornin 

V homogenním izotropním prostředí se šíření tepla vedením řídí Fourierovou rovnicí 

(internet-27): 

 

kde: a je součinitel teplotní vodivosti (m
2
/s), T teplota (K), t čas (s) 

Součinitel teplotní vodivosti a hornin udává rychlost vyrovnání teploty v horninovém 

prostředí (internet-27): 

 

kde: λ  je měrná tepelná vodivost hornin (W/mK), c měrná tepelná kapacita hornin při 

konstantním tlaku (J/kgK), ρ přirozená hustota hornin (kg/m
3
). 
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Měrná tepelná vodivost hornin λ je pro danou horninu v izotropním homogenním 

prostředí konstantou, která charakterizuje schopnost horniny vést teplo. Je rovna množství 

tepla, které projde jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém teplotním 

rozdílu. Tento parametr je složitou funkcí především mineralogického složení, strukturně 

texturních vlastností horniny, její hustoty, pórovitosti a obsahu vody v hornině. Může 

vykazovat anizotropii, ve větších hloubkách je též funkcí teploty a tlaku v horninách, avšak 

tuto závislost můžeme zanedbat, protože vrty pro tepelná čerpadla jsou realizovány 

maximálně do hloubky 400 metrů. Měrná tepelná vodivost hornin nabývá nejvyšších 

hodnot pro křemen (λ = 8,4 W/mK), zatímco pro některé jíly a jílovce je nejnižší (λ = 0,4 -

 0,8 W/mK). U většiny hornin zemské kůry se tento parametr pohybuje v rozmezí λ = 2,1 -

 4,2 W/mK. Právě měrná tepelná vodivost hornin má z horninových parametrů zcela 

zásadní význam pro dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla (internet-27). 

2.6 Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla 

Důležitým parametrem pro dimenzování vrtů je celkový teplotní odpor Rb vrtu vůči 

přestupu tepla z hornin do nemrznoucí směsi proudící v kolektoru. Z hlediska efektivního 

přestupu tepla z hornin do kolektoru je nutné, aby hodnota Rb byla co nejnižší. 

Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla zahrnuje (internet-29): 

 stanovení počtu a hloubky každého vrtu 

 stanovení vzdálenosti mezi dvěma a více vrty 

 stanovení způsobu rozmístění tří a více vrtů 

Jednou z nejznámějších a nejdůležitějších prací zabývající se problematikou 

dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla je práce (Eskilson, P., 1987). Z této práce jdou 

i následující vztahy a závěry pro matematické modelování (internet-29).  

Teplota hornin v okolí vrtu T(r, z, t) vyhovuje Fourierově rovnici pro vedení tepla 

v cylindrických souřadnicích:  
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kde: r je radiální vzdálenost od osy vrtu (m), z vertikální souřadnice ve vrtu (m), t čas (s), 

a je teplotní vodivost hornin (m
2
/s). 

V reálných geologických podmínkách se používá následující zjednodušení. 

Přestože ve skutečnosti je horninové prostředí zastižené vrtem zpravidla stratifikováno, 

pokud se týče tepelné vodivosti hornin, lze při matematickém modelování použít pro vrt 

pouze jednu průměrnou hodnotu tepelné vodivosti hornin a horninové prostředí je 

považováno za homogenní z hlediska tepelné vodivosti hornin. Teplotní změny na povrchu 

terénu v důsledku střídání ročních období, tepelný odpor mezi vzduchem a terénem, 

sněhová pokrývka, mráz mají na funkci hloubkového vrtu pro tepelné čerpadlo 

zanedbatelný vliv. Důležitým parametrem je pouze průměrná roční teplota vzduchu T0 pro 

danou lokalitu (internet-29). 

Zjednodušená počáteční podmínka pro teplotu hornin je: 

T(r, z, 0) = Tg 

kde T je teplota hornin (K), Tg průměrná teplota hornin v okolí vrtu neovlivněném 

odběrem tepla (K). 

Bylo experimentálně ověřeno, že s dostatečnou přesností lze teplotu Tg vztáhnout 

k teplotě v polovině hloubky celého vrtu. Zjednodušená hraniční podmínka pro povrch 

terénu je: T(r, 0, t) = Tg, přičemž teplota na povrchu terénu pro danou lokalitu je ve 

skutečnosti o něco nižší. Výpočtem bylo ověřeno, že chyby pro odběr tepla z hornin 

vzniklé zanedbáním geotermického gradientu a teplotních sezónních změn pro z = 0 pro 

výše uvedené podmínky jsou menší jak jedno procento (internet-29).  

Základní hraniční podmínky ve vrtu jsou následující: 

T(rb, z, t) = TB(t) 

kde rb je poloměr vrtu (m), TB(t) teplota podél stěny vrtu v závislosti na čase (K). 

 

 



Bc. Martin Janský; Aplikace metodiky testů teplotní odezvy 

2010  44 
 

 a: 

 

kde q(t) je průměrný odběr tepla z 1m vrtu (W/m) v závislosti na čase, λ tepelná vodivost 

hornin (W/mK), H hloubka vrtu (m). 

Při odběru tepla z vrtu za výše uvedených podmínek mají izolinie teploty hornin 

v okolí vrtu tvar rotačních elipsoidů (obrázek 2.12). Měření teplot bylo prováděno jednak 

ve vrtu vystrojeném pro tepelné čerpadlo, jednak ve speciálních měřících vrtech    

(internet-29). 
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. 

 

Obrázek 2.12 Izolinie teploty naměřené ve vrtu teplotně neovlivněném (nahoře) a během 

chodu tepelného čerpadla (internet-29) 
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Vliv přítoku podzemní vody je při dimenzování vrtů zanedbán. 

Teplotní odezva v horninách v okolí vrtu na určitý odběr tepla z vrtu pro daný 

časový interval je převedena na soubor bezrozměrných koeficientů teplotní odezvy, které 

se označují jako g-funkce. Celkový odběr tepla z vrtu je převeden na soubor časově 

omezených tepelných pulsů, které jsou skládány na principu superpozice. Teplota hornin 

na stěně vrtu v kterémkoli čase je pak stanovena přiřazením g-funkcí těmto odběrovým 

pulsům (internet-29): 

 

kde 

, ts  je stacionární čas odběru tepla z vrtu (s) 

 g-funkce popisující teplotní odezvu v horninách způsobenou odběrem tepla 

z vrtu v určitém časovém intervalu, qi značí odběr tepla z vrtu (W/m) po dobu i-tého 

teplotního pulsu, ti je časový konec i-tého teplotního pulsu (s). 

Na velikost g-funkce má výrazný vliv počet a způsob rozmístění vrtů, ze kterých je 

odebíráno teplo (internet-29).  

Důležitým parametrem pro dimenzování vrtů je celkový teplotní odpor Rb vrtu vůči 

přestupu tepla z hornin do nemrznoucí směsi proudící v kolektoru. Celkový teplotní odpor 

je závislý především na materiálu výplně vrtu, poloze trubek kolektoru ve vrtu, materiálu 

trubek kolektoru a režimu proudění nemrznoucí směsi v kolektoru. Z hlediska efektivního 

přestupu tepla z hornin do kolektoru je žádoucí, aby Rb byl co nejnižší. Simulací bylo 

ověřeno, že tato podmínka bude splněna, pokud materiál výplně vrtu má co nejvyšší 

tepelnou vodivost, trubky kolektoru mají po celé délce vrtu stejnou rozteč a jsou co 

nejblíže stěně vrtu a režim proudění nemrznoucí směsi v kolektoru je turbulentní. Pro 

celkový teplotní odpor vrtu Rb mezi stěnou vrtu a nemrznoucí směsí v kolektoru platí vztah 

(internet-29): 
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kde  

 

kde 

 

kde Tf(t) je průměrná hodnota teploty nemrznoucí směsi na vstupu, resp. výstupu z vrtu 

(K), Tf teplota nemrznoucí směsi v kolektoru (K), Tin, Tout teplota nemrznoucí směsi na 

vstupu, resp. výstupu z vrtu (K), cf měrná tepelná kapacita nemrznoucí směsi v kolektoru 

(J/kgK), ρf měrná hmotnost nemrznoucí směsi v kolektoru (kg/m
3
), Vf průtočné množství 

nemrznoucí směsi v kolektoru (m
3
/s). 

Uvedené vztahy pro odběr tepla z hornin se používají ve výpočtovém software 

Earth Energy Designer EED 2.0, který vyvinula skupina švédských a německých 

výzkumných a univerzitních pracovníků (internet-29). 

2.7 Vrty pro aplikaci tepelných čerpadel – postup a technologie prací 

Využití tepelných čerpadel jako zdroje tepla se v současném světě čím dál více 

rozšiřuje. Snahou firem zabývajících se vrty pro tepelná čerpadla je neustálé vyvíjení 

nových technologií vrtání, které by vedly ke zlepšování kvality prováděných prací. Jednou 

z firem zabývajících se touto problematikou je německý výrobce vrtných souprav typu 

Nordmeyer, který dodává svou technologii pro vrtání vrtů na tepelná čerpadla. Tato firma 

ročně realizuje přes šedesát tisíc metrů vrtů převážně v zemích západní Evropy. Tato 

technologie je založena na rotačně příklepném vrtání s vodovzdušným výplachem od 

povrchu terénu do konečné hloubky vrtu, maximálně do 150 metrů. Pouze v jílovitých 

horninách je používána technologie rotačního vrtání s listovým dlátem a vodovzdušným 

výplachem. Velkou výhodou této technologie je aplikace dvojité rotační hlavy v úvodním 
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intervalu vrtu umožňující současné vrtání a pažení vrtu v nesoudržných a nestabilních 

horninách. Pokud je stavební objekt vytápěn dvěma a více vrty, pak se v současné provozní 

praxi používá paralelního zapojení vrtů (internet-31).  

Výhody této technologie: 

 umožňuje realizování vrtů i v málo vhodných geologických podmínkách, díky 

systému propažování vrtů a krátké manipulační době s vrtnou kolonou 

umožňuje vysokou produktivitu práce, to znamená rychlou realizaci 

a vystrojení vrtu i v nepříznivých geologických podmínkách (internet-31). 

 kolektor je zhotoven z vysoce kvalitních HDPE trubek PN 1,6 MPa spojených 

HDPE kompaktní paticí navařovanou automatem (internet-31). 

 umožňuje injektovat vrt zespoda nahoru, čímž se zaručí homogenní výplň 

celého stvolu vrtu (internet-31). 

 ústí vrtu je po celou dobu realizace vrtu těsněné, takže lze vrtat i v ulicích obcí, 

aniž by došlo k potřísnění okolí vrtu vrtným výplachem (internet-31). 

 vrtné průměry jsou relativně malé (152/120mm) - tím je umožněn těsnější 

kontakt PE-kolektoru s horninou, objem vrtné drti pro likvidaci je relativně 

malý, malý průměr vrtu znamená také menší problémy se stabilitou stěny vrtu 

(internet-31). 

 výsledkem této aplikace je velmi příznivá cena 1 metru vystrojeného vrtu při 

vysoké kvalitě provedeného díla (internet-31). 

V Evropě jsou realizovány vrty pro tepelná čerpadla až do hloubky 300 metrů, a to 

technologií rotačně příklepného vrtání s ponorným kladivem poháněným vodním 

výplachem. Tato technologie vyžaduje čerpací agregát, který musí vyvíjet výstupní tlak až 

cca 18 MPa a litráž 150 litrů/min. Vzhledem k vysokým nárokům na množství a čistotu 

technické vody pro efektivní chod tohoto typu ponorného kladiva není zatím tato 

technologie v České republice používána (internet-31). 

2.7.1 Postup prací při hloubení vrtů 

Úvodní interval vrtu je realizován pomocí dvojité rotační hlavy (obrázek 2.13), 

která umožňuje současné vrtání a pažení vrtu (internet-32). 
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Obrázek 2.13 Sestava dvojité vrtné kolony a ústí vrtu (internet-32) 

 Navíc odvádí vrtnou drť s vodou řízeně do kontejneru bez rozstřiku po okolí vrtu 

(obrázek 2.14). Hlavní předností této technologie je možnost propažit nestabilní úsek vrtu, 

a to pouze pažnicemi jednoho průměru. V některých regionech, kde dochází ke střídání jílů 

se zvodnělými štěrkopísky a tekoucí písky, je nutno propažit celý vrt až do konečné 

hloubky z důvodu zavalování vrtu. Po propažení nestabilního úseku vrtu je dvojitá rotační 

hlava demontována a ve vrtání je pokračováno bez pažení až do konečné hloubky. Na ústí 

vrtu je instalována mechanická těsnící hlava, která slouží pro napojení hadic k řízenému 

odvodu vrtné drti do kontejneru. Po vytěžení vrtné kolony jsou do vrtu zapuštěny kolektory 

s paticí a ocelovou injektážní kolonou. Po zapuštění kolektoru na počvu vrtu je pomocí 

injektážní kolony provedena vzestupná injektáž stvolu vrtu od počvy až po ústí. Injektážní 

směs je připravována na pracovišti z bentonitu, cementu a vody v lehké ocelové vaně. Do 

vrtu je přes injektážní kolonu začerpána pomocí šnekového čerpadla, které je součástí 
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vrtné soupravy. Po injektáži je vytěžena injektážní kolona a nakonec i pažnicová kolona, 

takže ve vrtu zůstane jen kolektor. Trubky kolektoru jsou vyvedeny zhruba 1 metr nad 

terén a zajištěny proti průniku nečistot (internet-32). 

 

Obrázek 2.14 Sestava dvojité vrtné kolony a ústí vrtu (internet-32) 
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3. Využití TRT testů v zahraničí 

Základním horninovým parametrem vedení tepla z hornin do kolektoru je tepelná 

vodivost hornin, injektážní směsi a materiálu kolektoru. Tepelnou vodivost hornin nelze 

ovlivnit, protože se jedná o přírodní fyzikální vlastnost hornin. Ta je také jediným 

neznámým parametrem pro určení hloubky vrtů a pro danou horninu je konstantou, která 

charakterizuje schopnost horniny vést teplo. Rovná se množství tepla, které projde 

jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém teplotním rozdílu. V současné 

době existují dvě metody zjišťování tepelné vodivosti hornin. První způsobem jsou 

laboratorní metody. U tohoto způsobu se musí provést alespoň intervalové jádrování vrtu 

pro získání reprezentativních vzorků hornin. I v případě jádrování celého vrtu bez ohledu 

na náklady jsou výsledky laboratorních metod pouze orientační, protože nemohou 

zohlednit řadu faktorů působících ve vrtu, jako jsou například vlhkost hornin, vliv 

tektoniky, vliv strukturně texturních vlastností celého profilu vrtu na tepelnou vodivost, 

vliv typu injektážní směsi, průměru vrtu a rozmístění trubek kolektoru ve vrtu a jiné 

(internet-35).  

V zahraničí se zjišťování tepelné vodivosti hornin určuje nepřímo pomocí polní 

zkoušky ve vrtu. V Evropě se tyto testy označují jako testy teplotní odezvy - Thermal 

Response Test (TRT). Naproti tomu ve Spojených státech amerických jsou nazývány jako 

testy tepelné vodivosti hornin - Formation Thermal Conductivity Testing. Vyhodnocením 

testu získáme teplotu neovlivněného horninového masivu. Takto získané hodnoty slouží 

jako jedny z nejdůležitějších vstupních parametrů do software, který vypočítává hloubku 

vrtů. Tento postup pro dimenzování hloubek vrtů je používán v zahraničí pro projekty 

vytápění stavebních objektů s velkým počtem vrtů. K rozšíření využívání testů teplotní 

odezvy v České republiky nepochybně přispějě i Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. která zatím jako jediná instituce na našem území je vlastníkem 

aparatury   pro realizaci těchto testů (internet-30). 

Využití hornin jako zdrojů tepla je velmi rozšířené po celém světě, zvláště pak ve 

Spojených státech amerických, Švédsku, Švýcarsku a Německu. Vrty jsou prováděny 

většinou do okolo 150 metrů, ale s aplikací finančně náročnějších technologií vrtání až do 

hloubek 300 metrů, hlavně ve Skandinávii a západní Evropě. Tepelné čerpadla s vrty se 

v zahraničí běžně využívají pro vytápění a klimatizaci rozsáhlých komplexů budov jako 
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jsou například hotely, univerzity, státní úřady, finanční ústavy, vojenské objekty a mnoho 

jiných. Příklad toho, jak rozsáhlé objekty jsou v zahraničí vytápěny, a klimatizovány 

tepelnými čerpadly se systémem hloubkových vrtů je možné naleznout například Oslu 

v Norsku (obrázek 3.1). Na celkové ploše zástavby 180.000 m
2 

je tam tepelnými čerpadly 

vytápěno a klimatizováno hned několik velkých objektů, mezi kterými jsou například 

budova univerzity, velký bytový komplex, sídlo úřadů a několika firem. Pole vrtů je 

umístěno pod bytovým komplexem a tvoří jej 180 vrtů o hloubce 200 metrů (internet-33).  

 

Obrázek 3.1 Oslo, Norsko (internet-33) 

V České republice patří mezi největší objekty vytápěné tepelnými čerpadly 

sportovní hala s hotelem v Opavě (obrázek 3.2). 
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Obrázek 3.2 Víceúčelová sportovní hala v Opavě (internet-33) 

 Tato stavba je vytápěna od podzimu roku 2003 pomocí tepelných čerpadel s 81 

vrty hlubokými 100 metrů. V kotelně objektu je instalováno 8 tepelných čerpadel 

o celkovém topném výkonu 455 kW. Kromě vytápění slouží tepelná čerpadla také pro 

přípravu teplé užitkové vody, klimatizaci objektu a dohřev vody ve venkovním bazénu 

(internet-33). 

V zahraničí, zejména ve Švédsku a Spojených státech amerických, se vyvíjejí stále 

dokonalejší testovací zařízení pro testy tepelné odezvy - Thermal Response Test (TRT). 

Tyto aparatury dosahují velikosti většího cestovního kufru. Velikost ovšem není to 

nejdůležitější, čím se vývojáři těchto aparatur zabývají. Zaměřují se hlahvně na metodické 

postupy vedoucí ke zkrácení doby testování pro určení tepelných charakteristik hornin, 

a tím zlevnění Thermal Response Testů (internet-35). 

Velice zajímavé a v západní Evropě běžně využívané je uskladňování tepelné 

energie pomocí vrtů, v odborné literatuře označované jako Borehole Thermal Energy 

Storage (BTES). Pomocí testů teplotní odezvy -  Thermal Response Testů (TRT) se 

u velkých stavebních objektů nadimenzuje potřebný počet vrtů. Tyto vrty jsou 

dimenzovány tak, aby v letním období sloužily pro uskladnění přebytečného tepla 

pocházejícího z klimatizace objektu. Jedná se v podstatě o dobíjení tepelného akumulátoru, 

to znamená horninového masívu, prostřednictvím vrtů v letním období a čerpání tepla 

z tohoto akumulátoru v topné sezóně. Takovéto hospodaření s teplem má výrazný vliv na 

ekonomiku celého projektu. Umožňuje snížit počet vrtů nebo jejich hloubku, protože je 
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využíván efekt jejich zrychleného dobíjení v letním období. V současné době jsou ve 

Švédsku prováděny také experimenty s rodinnými domy vytápěnými s použitím principu 

Borehole Thermal Energy Storage (internet-35). 

  Teoretické základy pro testy teplotní odezvy - thermal response testy (TRT) se 

započaly vytvářet již v polovině sedmdesátých let. Nejdůležitější teoretické základy pro 

testy tepelné odezvy položili ve svých pracích  Choudary (1976), Mogensen (1983),  

Claesson et al., (1985),  Claesson a Eskilson (1988), Hellström (1991). První mobilní 

zkušební aparatura byla vyvinuta v roce 1995 ve městě Lulea na Technické univerzitě ve 

Švédsku. Podobný nezávislý vývoj se děje v Oklahomě na Státní univerzitě ve Spojených 

státech amerických. V Německu byli první TRT testy provedeny v létě roku 1999. Podle 

informací dostupných autorů jsou v současnosti zkušební soupravy v provozu v těchto 

zemích (internet-35): 

 Kanada 

 Chile  

 Čína 

 Německo 

 Nizozemí 

 Norsko 

 Jižní Korea 

 Švédsko 

 Švýcarsko 

 Turecko 

 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 Spojené státy americké 

V současné době je ve světě nejrozšířenější analytické řešení testů TRT, které 

vychází z následujících předpokladů (internet-37): 

 přestup tepla v horninách je čistě kondukční  

 kolem osy vrtu platí radiální symetrie  

 vedení tepla podél osy vrtu je zanedbatelné  
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3.1 Využití TRT testů v jednotlivých státech 

3.1.1 Švédsko 

Švédsko je společně se Spojenými státy americkými první zemí, kde se začaly 

používat testy teplotní odezvy, takzvané TRT testy. První aparatura byla ve Švédsku 

zkonstruována v letech 1995 – 1996 na Technické univerzitě ve městě Lulea a nese 

označení TED (obrázek 3.3). Je tvořena malým kapotovaným přívěsem na 

jednonápravovém podvozku, který zahrnuje oběhové čerpadlo, které zajišťuje oběh 

nemrznoucí směsi kolektorem. Snímání teploty nemrznoucí směsi v kolektoru se děje 

teplotními čidly na vstupu a výstupu z vrtu s přesností ± 0,2 K. Dále se měřící aparatura 

skládá z elektrokotle, který je zdrojem konstantního tepla a měřící jednotky, která zajišťuje 

sběr dat. Samozřejmostí je zajištění přívodu elektrické energie (380V, 50Hz). 

V následujících letech byla tato aparatura postupně zdokonalována tak, aby co nejvíce 

usnadňovala a urychlovala provádění testů teplotní odezvy a tím zároveň i snižovala jejich 

finanční náročnost. V roce 1998 byla aparatuře TED přidáno vlastní chlazení 

a automatická kontrola tlaku (internet-35). 

 

Obrázek 3.3 Švédská měřící aparatura TED (internet-35) 

 Od roku 1996, kdy se začaly testy teplotní odezvy provádět, bylo na Území 

Švédska uskutečněno již mnoho měření (obrázek 3.4). Série testů provedených Technickou 

univerzitou Lulea sloužila k ověření správnosti měření a k ověření funkčnosti měřící 

aparatury. Zkoumalo se mnoho údajů jako například vliv délky doby provádění testů, vliv 
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proudění podzemní vody na prováděné testování, finanční nároky na energii, použití 

různých druhů nemrznoucích směsí a mnoho jiných faktorů ovlivňujících provádění testů 

teplotní odezvy (internet-35). 

 

 

Obrázek 3.4 Lokality na území Švédska, kde byly provedeny TRT testy aparaturou TED 

(internet-35) 

 

3.1.2 Německo 

První test teplotní odezvy byl v Německu proveden v roce 1999. V Současné době 

existují v Německu tři místa, kde se můžeme s touto měřící aparaturou setkat. První 

zařízení používá Landtechnik Stephan (LTW), druhá paratura pracuje ve městě Wildau pro 

Aetna Enersiesysteme GmbH. Třetí aparatura je provozována firmou UBeG GbR (obrázek 

3.5). Technologie německých aparatur pro měření testů teplotní odezvy je založena na 

švédském modelu TED zkonstruovaném na Technické univerzitě ve městě Lulea  

(internet-35). 
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Obrázek 3.5 Aparatura firmy UBeG GbR k provádění TRT testů (internet-35) 

V této diplomové práci je k vyhodnocení testů teplotní odezvy využit software od 

německé firmy UBeG GbR. Tato firma má bohaté zkušenosti s prováděním 

a vyhodnocováním těchto testů.  UBeG je první německá společnost, která se zabývá TRT 

testy komerčně. Jenom v Německu uskutečnil UBeG od prosince roku 2007 asi 150 testů    

(obrázek 3.6). Kromě Německa působí firma i v celé řadě evropských zemí. Firma se 

dostala až na asijský trh a prováděla testy například v Číně a Jižní Korei (internet-36).  
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Obrázek 3.6 Mapa německých oblastí, kde byli provedeny testy teplotní odezvy  

(internet-36) 

 

Mezi největší uskutečněné projekty firmy UBeG GbR, kde byli při výstavbě použity 

TRT testy patří například (internet-36):  

 Na území Německa: výstavba leteckého střediska v Seeheim-Jugenheimu 

výstavba administrativní budovy HUK v Coburgu 

výstavba administrativní budovy ve Stuttgartu 

výstavba průmyslové zóny ve Frankfurtu 

výstavba kancelářských a skladovacích prostor v Dortmundu 

výstavba ekonomického centra ve městě Limburg 

výstavba vývojového centra v Lüdenscheidu 
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výstavba administrativní budovy v Lüdinghausenu 

výstavba ekonomického centra v Meppenu 

výstavba administrativní budovy v Gronau 

výstavba výzkumného centra v Rossendorfu 

výstavba výrobního závodu ZEG v Kolíně nad Rýnem 

 V zahraničí:  výstavba hotelu v Pekingu, Čína 

výstavba hotelu v Alzo di Pella, Itálie 

výstavba administrativní budovy v Changchun Jiliang, Čína 

výstavba hotelu a rezidenčního komplexu v Pekingu, Čína 

výstavba administrativní budovy v Chantilly, Francie 

výstavba hotelového komplexu v Dalianu, Čína 

 

3.1.3 Spojené státy americké 

 Na území Spojených států amerických existuje celá řada aparatur na provádění 

testů teplotní odezvy (obrázek 3.7). Spojené státy americké jsou spolu se Švédskem první 

zemí, kde se testy teplotní odezvy začaly provádět. První zařízení bylo vyvinuto v roce 

1995 na Státní univerzitě v Oklahomě. Další aparatury, které mají komerční využití, byly 

sestrojeny soukromými firmami. Mezi tyto firmy patří Oklahoma company a Ewbanks and 

Associates. Tyto firmy první vyvinuly, podobně jako ve Švédsku, aparatury umístěné na 

kapotovaném přívěsu a později vyvinuly zařízení, které se vejde do letecké přepravní 

bedny.  Další oklahomská firma Tri-Sun vyvinula ještě menší variantu, která se vejde do 

středně velkého kufru (internet-35).  
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Obrázek 3.7 Měřící aparatura vyvinutá na Státní univerzitě v Oklahomě (internet-35) 

3.1.4 Další státy provádějící TRT testy 

 Většina dalších států, které se zabývají problematikou testů teplotní odezvy, má 

aparaturu založenou na základě zkušeností ze Švédska a Spojených států amerických 

(internet-35). 

 V Kanadě se TRT testy začaly provádět v letech 1999 až 2000. V té době totiž 

došlo v Halifaxu na Enviroment Canada k postavení vlastní měřící aparatury (obrázek 3.8). 

Zařízení se skládá z přívěsu vybaveného vlastním chlazením, oběhovým čerpadlem, 

elektrokotlem, počítačem na sběr dat, dvěma teplotními senzory, dvěma tlakovými 

měřidly, odvzdušňovacím ventilem a jinými přístroji (internet-35). 
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Obrázek 3.8 Kanadská aparatura k provádění testů teplotní odezvy (internet-35) 

 Nizozemí vlastní měřící jednotku zasazenou do lodního přepravního kontejneru, 

která byla postavena na GroenHolland B.V. (obrázek 3.9). Zařízení má namontované 

reverzibilní čerpadlo, což znamená, že může běžet jak v ohřevném tak i chladícím režimu. 

Tepelné čerpadlo dodává buď chladící, nebo ohřátou kapalinu, která se používá k udržení 

určitého teplotního rozdílu mezi vstupem kapaliny a výstupem kapaliny z vrtu. Volbou 

vhodného teplotního rozdílu a průtoku tekutiny kolektorem se veškeré energetické zatížení 

pohybuje mezi 50 a 4500 W (internet-35). 

 

Obrázek 3.9 Holandská aparatura k provádění testů teplotní odezvy (internet-35) 
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 Norská aparatura pracuje od roku 1998 a je vyrobena toutéž společností jako 

švédské zařízení (obrázek 3.10). Má stejnou konstrukci i ovládání. Liší se pouze 

elektrickým systémem (internet-35). 

 

Obrázek 3.10 Norská aparatura k provádění testů teplotní odezvy (internet-35) 

 Švýcarsko vlastní dvě měřící aparatury, které jsou v činnosti od roku 1998. Zařízení 

je označené jako EPFL a má třístupňovou ohřívací jednotku s možností variabilního 

průtoku (internet-35).  

 Na konci roku 2000 získalo Centrum Environmentálního Výzkumu na Cukurově 

univerzitě v Adaně pro Turecko vlastní měřící aparaturu, která je převzata ze švédského 

modelu (obrázek 3.11) a odlišnosti v konstrukci jsou způsobeny pouze přizpůsobením 

měřící jednotky tureckým standardům (internet-35). 

. 

Obrázek 3.11 Turecká aparatura k provádění testů teplotní odezvy (internet-35) 
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 Ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska byla v létě 1999 na 

GeoSciences, Falmouth v Cornwallu sestrojená britská varianta zařízení na provádění testů 

teplotní odezvy (obrázek 3.12). Aparatura je pro snadnější transport postavena na 

jednonápravovém vozíku (internet-35).  

 

Obrázek 3.12 Britská aparatura k provádění testů teplotní odezvy (internet-35) 

 Stále více zemí získává aparatury pro provádění testů teplotní odezvy. Francie již 

také představila své testovací zařízení, které vzniklo ve spolupráci se Švýcarskými 

odborníky. Taktéž japonská firma Geo-O sestavila testovací zařízené postavené na bázi 

švýcarského EPFL. Celkem je v Japonsku v provozu již šest aparatur, u kterých se 

předpokládá, že budou testovat oblasti převážně v Japonsku a Číně (internet-35). Vysoká 

škola Báňská – Technická univerzita Ostrava se stala první institucí v České republice, 

která již také vlastní aparaturu pro provádění testů teplotní odezvy. 
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4. Možnosti aparatury zakoupené pro VŠB – TUO 

 V posledních letech se stále častěji hovoří o potřebě využívání obnovitelných 

zdrojů energie. Mezi obnovitelné zdroje energie se řadí i tepelná čerpadla. V říjnu 2006 

byla v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v nově postavené Aule 

a Centru informačních technologií CIT uvedena do provozu kotelna s tepelnými čerpadly 

značky IVT o celkovém výkonu 700 kW, odebírajícími teplo ze 110 vrtů hlubokých 140 

metrů. Tato technicky velmi zajímavá aplikace tepelných čerpadel s vrty pro vytápění 

a klimatizaci je největší v České republice a zároveň i největší instalací značky IVT 

v Evropě. Původně měla být Aula vytápěna dálkovými rozvody z centrálního zdroje tepla, 

ale v průběhu výstavby bylo rozhodnuto o změně na tepelná čerpadla, která kromě 

vytápění a chlazení budovy poskytují i zajímavou možnost vědeckého zkoumání 

a rozvíjení technologií v tomto oboru. Tepelná čerpadla byla financována dotacemi ze 

strukturálních fondů Evropské unie, ze státního fondu životního prostředí a ze zdrojů 

univerzity (internet-38). 

 

Obrázek 4.1 Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (internet-39) 
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 Objekt bývá využíván nejen pro výuku studentů Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava ale slouží i k slavnostním shromážděním, konají se v něm promoce 

studentů, kongresy, mezinárodní konference i kulturní programy (internet-38). 

 Vzhledem k velikosti objektu byla při jeho výstavbě využita speciální polní 

zkouška, takzvaný test teplotní odezvy, který na základě přestupu tepla z plastového 

kolektoru do horninového masivu zjišťuje tepelné vlastnosti hornin. V Evropě nesou tyto 

testy označení Thermal Response Test. Použití tohoto testování v areálu Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava bylo vůbec prvním použitím testů teplotní odezvy 

(TRT) na území České republiky (internet-30). 

 Na podzim roku 2008 byla tato unikátní aparatura pro měření teplotní odezvy 

horninového masivu zakoupena na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu 

Ostrava, která se tak stala první institucí v české republice vlastnící toto speciální zařízení        

(obrázek 4.2). Ve dnech 24. až 26. listopadu 2008 proběhlo pod vedením odborníků 

z dodavatelské firmy školení, kterého se zúčastnili zainteresovaní pracovníci Katedry měřicí 

a řídicí techniky, Institutu geologického inženýrství, Katedry energetiky a Výzkumného 

energetického centra (internet-30). 
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Obrázek 4.2 Aparatura k provádění testů teplotní odezvy zakoupená na Vysokou školu 

báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (vlastní fotografie) 

 Aparatura umožňuje provádět analýzu vlastností horninového masivu a zejména 

měřit jeho teplotní odezvu. Výsledky měření jsou důležité zejména pro návrh systémů 

rozmístění vrtů pro tepelná čerpadla, a dále poskytuje vstupní data pro stanovení 

optimálního počtu a hloubky vrtů a jejich vystrojení (internet-34). 

Možnosti aparatury zakoupené pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu 

Ostrava (internet-34): 

 zkoumání ovlivňování teploty horninového masivu při provozu tepelných čerpadel 

 výzkum tepelných vlastností geologických vrstev horninového masivu 

 výzkum akumulace energie v horninovém masivu  

 využití při budoucích instalacích tepelných čerpadel v rámci dostavby dalších 

objektů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
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 využití zařízení při technicko-výzkumné spolupráci s průmyslovými partnery 

zabývajícími se tepelnými čerpadly 

 možnost spolupráce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

s ostatními světovými univerzitami zabývajícími se touto problematikou 

 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se zakoupením TRT aparatury 

zařadila k dalším světovým univerzitám, které již touto aparaturou disponují. V nejbližší 

budoucnosti se předpokládá celosvětově vyšší využití alternativních zdrojů a tím 

i tepelných čerpadel, z čehož vyplívá budoucí praktické využití tohoto systému i na území 

České republiky. 

  



Bc. Martin Janský; Aplikace metodiky testů teplotní odezvy 

2010  68 
 

5. Testování ve vrtech 

5.1 Test teplotní odezvy – thermal response test (TRT) 

U velkých staveb vzniká při projektování jejich tepelného zdroje těžký úkol jak 

navrhnout primární okruh tepelných čerpadel a tím optimalizovat hloubku vrtů a jejich 

rozteč vzhledem k možnému poddimenzování a současně podchlazení podloží. Určení 

adekvátní hloubky vrtu pro tepelné čerpadlo v závislosti na geologických podmínkách 

lokality a objektem požadovaném topném výkonu tedy bývá kritickým parametrem celého 

projektu vytápění/chlazení pomocí tepelných čerpadel.  

Test teplotní odezvy – thermal response test (TRT) slouží pro stanovení některých 

fyzikálních vlastností hornin pomocí měření ve vystrojeném vrtu. Tyto vybrané fyzikální 

vlastnosti hornin posléze slouží jako jedny ze vstupních hodnot do software označeného 

jako EED 2.0, který je v Evropě používán pro dimenzování hloubek vrtů. 

Test teplotní odezvy – thermal response test (TRT) bývá realizován na dané lokalitě 

ve zkušebním vrtu, který je vystrojen stejně jako standartní vrt pro tepelné čerpadlo. 

Účelem testu je zjistit hodnoty (internet-37):  

 tepelné vodivosti hornin λ 

 celkového tepelného odporu ve vrtu Rb

 teplotu neovlivněného horninového masivu Tug

Z naměřených hodnot se vypočítají jejich průměry, které poté představují jedinou 

agregátní hodnotu, reprezentující celý vrt. Tyto fyzikální parametry hornin jsou následně 

dosazeny do software EED 2.0, který vypočte adekvátní hloubky vrtů pro zadané 

požadavky objektu na tepelný a chladící výkon. Adekvátní hloubky vrtů jsou takové 

hloubky, které zajistí, aby v čase nedocházelo k nevratnému vychlazování horninového 

masivu. Zkušební vrt se pak stane součástí projektovaného pole vrtů pro vytápění/chlazení 

objektu.  

Principem testu teplotní odezvy – thermal response testu (TRT) je tedy vlastně 

řízené vytápění horninového masívu pomocí kolektoru ve vrtu po dobu 50 až 70 hodin 

nepřetržitě. Přitom jsou snímány teploty kapaliny v kolektoru na vstupu a výstupu z vrtu 

v závislosti na době trvání zkoušky a z jejich vyhodnocení jsou určovány výše uvedené 

fyzikální vlastnosti hornin (internet-37).  
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5.2 Teoretické základy pro vyhodnocení TRT testů 

V současné době je ve světě nejrozšířenější analytické řešení testů TRT, které vychází 

z následujících předpokladů (internet-37): 

 přestup tepla v horninách je čistě kondukční  

 kolem osy vrtu platí radiální symetrie  

 vedení tepla podél osy vrtu je zanedbatelné  

Při vytápění vrtu elektrokotlem tepelný odpor R
b 

mezi kapalinou v kolektoru a stěnou 

vrtu podmiňuje teplotní rozdíl mezi teplotou kapaliny v kolektoru T
f  

a teplotou hornin na 

stěně vrtu T
b 

pro zvolenou konstantní hodnotu q topného výkonu elektrokotle vztaženého 

na 1 metr hloubky vrtu (internet-37):  

 

T
f 
- T

b 
= R

b 
* q          (1)  

 

kde Tf  je teplota kapaliny v kolektoru [K], Tb teplota hornin na stěně vrtu [K], Rb tepelný 

odpor mezi kapalinou v kolektoru a stěnou vrtu [K/Wm], q topný výkon elektrokotle 

vztažený na 1m hloubky vrtu [W/m]. 

Teplota T
f 

je definována jako průměr vstupní a výstupní teploty kapaliny 

v kolektoru, který je vytápěn pomocí elektrokotle. Teplotní odpor vrtu R
b 

je dán součtem 

odporu materiálu trubek kolektoru a injektážní směsi ve vrtu (internet-37). 

Rovnice pro teplotní pole v okolí vrtu dle Carslawa a Jaegera je funkcí času 

t a poloměru r kolem liniového zdroje (to je kolektoru vytápěného elektrokotlem) 

s konstantním q (internet-37): 

      (2) 

kde E1 je takzvaný exponenciální integrál, pro vysoké hodnoty parametru at/r
2
 může být 

aproximován výrazem (internet-37): 

     (3) 

kde γ je Eulerova konstanta = 0,5772, λ tepelná vodivost hornin [W/mK]. 
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Teplotní vodivost hornin a (internet-37): 

a = λ / cp  [m
2

/s]         (4) 

kde cp je měrná tepelná kapacita horniny [J m
-3

]. 

Rovnici (1) lze převést na tvar (internet-37): 

 

Tf (t) = Tb(t) + q * Rb         (5) 

 

Pak funkce závislosti teploty nemrznoucí směsi v závislosti na čase má tvar (internet-37): 

      (6) 

kde Tug je teplota neovlivněného horninového masivu [K]. 

 

Při vyhodnocování dat z testů teplotní odezvy – thermal response testů (TRT) se 

vypouští prvních 10 až 15 hodin měření. V této periodě totiž dochází k překonávání 

tepelného odporu vrtu a ustálení teplotních poměrů v okolí vrtu. Vlastní vyhodnocení testu 

teplotní odezvy – thermal response testu (TRT) se provádí pomocí matematického modelu 

na základě metody konečných rozdílů. Jejím cílem je určení hodnot tepelné vodivosti 

λ a tepelného odporu vrtu R
b 

tak, aby bylo dosaženo nejlepší shody, to znamená co 

nejmenšího rozdílu mezi naměřenou a vypočítávanou křivkou závislosti teploty kapaliny 

v kolektoru T
f 
na době testování t (internet-37). 

 

5.3 První realizace testů teplotní odezvy na území České republiky 

První testy teplotní odezvy (TRT) byli v České republice provedeny na parcele 

číslo 1738/37 a 1738/30, na katastrálním území Poruba v areálu Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava při výstavbě Auly a Centra informačních technologií. 

Testovalo se ve dnech patnáctého až devatenáctého března 2005 (obrázek 5.1). Výsledky 

výzkumu sloužily pro návrh počtu, hloubky a uspořádání vrtů k vytápění a klimatizaci 

areálu novostavby Auly a Centra informačních technologií Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava (internet-37). 
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V první fázi byly odvrtány dva zkušební vrty o hloubce 130 metrů, které jsou od 

sebe vzdáleny přibližně 150 metrů a lokalizované v projektovaném poli vrtů pro tepelná 

čerpadla. Účelem bylo ověřit vliv případné změny geologických podmínek na výsledky 

testu. Oba vrty byly standardně vystrojeny pro budoucí připojení k tepelnému čerpadlu 

(internet-37). 

 

Obrázek 5.1 Testovací zařízení na zkušebním vrtu pro Vysokou školu báňskou – 

Technickou univerzitu Ostrava (internet-37) 

Testovací aparatura byla pomocí rychlospojek napojena na ústí kolektoru. Napojení 

bylo obaleno izolační hmotou, aby se zabránilo ovlivnění testu teplotou ovzduší. V první 

fázi byla po určitou dobu cirkulována kapalina v kolektoru bez zapojení elektrokotle. 

Tímto způsobem byla zjištěna teplota neovlivněného horninového masivu T
ug 

jako jediná 

agregátní hodnota pro celý vrt. Poté byl zapnut elektrokotel a po dobu několika dnů 

probíhal nepřetržitě vlastní TRT test (internet-37). 

Výsledky TRT testů měly být podkladem pro výpočet celkového počtu vrtů 

nezbytného pro vytápění objektu auly a Centra informačních technologií Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na 

zadání výpočtu univerzitě v Lundu byl proveden odborný odhad. Tento odhad vycházel 

z (internet-37): 
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 analogického případu, v tomto případě z vytápění městské víceúčelové haly 

v Opavě tepelnými čerpadly s vrty  

 zahraničních zkušeností v obdobných geologických podmínkách (Německo)  

 orientačního výpočtu metráže vrtů pomocí software EED 2.0.  

Při orientačním výpočtu metráže vrtů pomocí software EED 2.0., byly vypočítány 

hodnoty, které jsou zobrazeny v následující tabulce (internet-37): 

 Injektážní směs klasická Injektážní směs s křemitým pískem 

Hloubka vrtů 130 metrů 130 metrů 

Orientační celková 

metráž 

15 000 metrů 14 000 metrů 

Počet vrtů 116 108 

 

Tabulka 5.1 Hodnoty vypočítané softwarem EED 2.0. při výstavbě Auly a Centra 

informačních technologií VŠB – TUO (internet-37) 

 

Tento výpočet je nutné chápat jako orientační z následujících důvodů (internet-37): 

 nebylo zohledněno takzvané dobíjení vrtů tepelnou energií odebranou z objektu při 

jeho klimatizaci  

 spotřeba tepelné energie v objektu po jednotlivých měsících byla do software 

dosazena pouze orientačně bez hlubší analýzy 

 v České republice se jednalo o první pokus takovéhoto výpočtu pro velký stavební 

objekt a z toho plynuly í nevelké zkušenosti s tímto software 

 

 

5.4 Testování ve vrtech – leden 2009 

 

 Ve dnech 14. až 16. ledna 2009 jsem se v rámci své diplomové práce zúčastnil pod 

vedením Ing. Radovana Hájovského, Ph.D. měření testu teplotní odezvy (TRT) na vrtu 

označeném MMV-1 (NZ) v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Měření bylo spuštěno dne 14. 1. 2009 v čase 13:40 a bylo ukončeno 16. 1. 2009 v čase 

12:10 hodin. Provádění těchto testů slouží ke zkoumání ovlivňování teploty horninového 

masivu při provozu tepelných čerpadel. Účelem provádění testu teplotní odezvy bylo zjistit 

určité vlastnosti horninového masivu, které se dále vkládají do výpočtového software EED. 
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Tento software je potom schopný vypočítat počet, hloubku a rozmístění vrtů pro konkrétní 

řešený objekt. V průběhu příštích let se mohou výsledky tohoto a dalších měření využít 

k dopřesnění a také k rozšíření teoretických znalostí o teplotních vlastnostech masivu 

a teoretickém modelování projevů teplotní změny v čase. 

 Při provádění testu teplotní odezvy bylo důležité, aby se měřící aparatura nacházela 

co nejblíže vrtu. Schéma měřící aparatury je na obrázku 5.3. Tím se minimalizovalo 

teplotní ovlivnění nadzemní části PE-kolektoru počasím. Kolektor se poté připojil 

k testovacímu zařízení a zaizolovala se nadzemní část kolektoru, která vedla k testovacímu 

zařízení. Dalším krokem přípravy měření bylo doplnění kolektoru a celého okruhu 

nemrznoucí směsí. Následovala cirkulace nemrznoucí směsi v okruhu pomocí oběhového 

čerpadla, aby se odstranily případné vzduchové bubliny v kolektoru. Jako první se při 

provádění testu teplotní odezvy zjišťuje teplota horninového masivu v přirozeném stavu. 

Ta se zjišťuje pomocí cirkulace nemrznoucí směsi v okruhu pomocí oběhového čerpadla 

předtím, než je zapnut elektrokotel. Nemrznoucí kapalina není žádným způsobem 

ohřívána. K nepatrnému ohřevu nosiče tepla, nemrznoucí kapaliny kapaliny v potrubí, 

dochází v důsledku tření (tlaková ztráta) v oběhovém čerpadle během cirkulace ve vrtu. Po 

záměru teploty horninového masivu v přirozeném stavu se zapne elektrokotel na 

požadovaný výkon a snímají se teploty nemrznoucí směsi v kolektoru na vstupu a výstupu 

z vrtu. Na konci měření se cirkulační čerpadlo vypne a odpojí se systém sběru dat. Poté se 

odpojí i samotné testovací zařízení. Měření probíhá nejméně 50 hodin, přičemž se zkoumá 

teplotní odezva, která je následně zaznamenávána. 
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Obrázek 5.2 Aparatura k provádění testů teplotní odezvy (vlastní fotografie) 

Během testu jsou měřeny následující parametry, které jsou zaznamenávány každých 5 

minut: 

 stálá teplota země 

 průtok nosiče tepla 

 vstupní teplota nosiče tepla 

 výstupní teplota nosiče tepla 

 energetický příkon 

 teplota nosiče tepla mezi oběhovým čerpadlem a topným tělesem 

 venkovní teplota 

 teplota vzduch uvnitř testovací aparatury 

 

Geologické podmínky na lokalitě: 

Kvartér:  0 až 14,2 metrů: jíl, štěrk a písek, jílovitý písek 

Miocen:  14,2 až 62 metrů: pevný jíl 

Spodní karbon: 62 až 130 metrů: jílovce, prachovce 
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Obrázek 5.3 Zjednodušené schéma kapotované měřící aparatury k provádění testů teplotní 

odezvy (internet-37) 

 

 

5.4.1 Výsledky testu teplotní odezvy (TRT) 

Výsledky měření z období od 14. 1. 2009 až 16. 1. 2009, které jsou zpracovány 

v software GeRT-CAL 2.0.6 německé firmy UBeG GbR. Naměřené hodnoty teploty 

nemrznoucí směsi, nosiče tepla při vstupu a na výstupu z kolektoru jako funkce času 

teplotní odezvy (obrázek 5.4). Na obrázku 5.5 je zobrazen průběh měrné tepelné vodivosti 

hornin jako funkce času teplotní odezvy a také se tam nacházejí výsledné hodnoty tepelné 

vodivosti hornin λ a celkového tepelného odporu Rb ve vrtu, což jsou důležité parametry, 

které se následně zadávají do výpočtového software EED. 
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Obrázek 5.4 Výsledky TRT testů z období od 14. 1. 2009 až 16. 1. 2009 - Měřené vstupní 

(červená křivka) a výstupní (modrá křivka) teploty nosiče tepla (horní graf) 

ve vrtu jako funkce času teplotní odezvy (vlastní obrázek) 
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Obrázek 5.5 Výsledky TRT testů z období od 14. 1. 2009 až 16. 1. 2009 – Průběh měrné 

tepelné vodivosti hornin jako funkce času teplotní odezvy – spodní graf, stanovení měrné 

tepelné vodivosti hornin a celkového tepelného odporu ve vrtu (vlastní obrázek) 
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5.5 Aplikace software EED  

 Software Earth Energy Designer (EED) 2.0 byl vytvořen skupinou švédských 

a německých výzkumných a univerzitních pracovníků, specialistů v oboru fyzika 

stavebních objektů a matematická fyzika. EED 2.0 je určen pouze pro dimenzování vrtů 

pro systém země/voda v hloubkovém rozsahu do 200 metrů. Tento software umožňuje 

formou dialogových oken s databázemi vstupních parametrů výpočet těchto konečných 

parametrů (internet-40): 

 průměrné teploty nemrznoucí směsi v kolektorech pro zvolenou hloubku vrtů 

 hloubku vrtů pro zvolené rozmezí teploty nemrznoucí směsi v kolektorech 

Software EED 2.0 zatím neumí zohlednit přítoky podzemních vod do vrtu, 

vypočítává hloubky vrtu pro takzvané suché teplo z hornin, to je přestup tepla vedením 

v horninách. Ve většině případů zatím není možné před realizací vrtu určit, v jaké hloubce 

a v jakém množství nastane přítok podzemní vody. Další možnou neznámou je fakt, že 

potenciální přítok podzemní vody do vrtu může být z dlouhodobého hlediska nestálý. 

Může být ovlivněn například čerpáním podzemní vody člověkem v širším okolí daného 

vrtu, nebo dlouhodobým srážkovým deficitem a mnoha jinými faktory (internet-40). 

EED 2.0 disponuje těmito databázemi (internet-40): 

 různé průměry vrtů 

 tepelná vodivost různých typů hornin (minimální, maximální, doporučená) 

 tepelná vodivost různých výplní vrtů 

 2.465 g-funkcí v závislosti na vzdálenostech mezi vrty a jejich hloubkami 

 308 různých uspořádání vrtů 

 nemrznoucí směsi v kolektorech - jejich fyzikální vlastnosti 

 zemský tepelný tok pro různé lokality v Evropě 

 průměrná teplota při povrchu terénu různé lokality v Evropě 

 různé materiály kolektorů - jejich fyzikální vlastnosti a jejich různé systémy 
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Při použití software EED 2.0 se musejí zadávat tyto parametry (internet-40): 

 tepelná vodivost λ hornin vrtem zastižených – zadává se jedna hodnota pro celý vrt 

[W/mK] 

 zemský tepelný tok Φ pro danou lokalitu [W/m
2
] 

 průměrná roční teplota na povrchu terénu – ta se přibližně rovná průměrné roční 

teplotě vzduchu pro danou lokalitu [°C] 

 typ injektážní směsi ve vrtu  

 celkový teplotní odpor vrtu Rb mezi stěnou vrtu a nemrznoucí směsí v kolektoru 

[K/Wm] 

 topný výkon tepelného čerpadla [kW] 

 litráž oběhových čerpadel primárního okruhu tepelného čerpadla vztaženou na 1 vrt 

[m
3
/h] 

 typ nemrznoucí směsi v kolektorech tepelného čerpadla  

 měsíční energetickou potřebu daného stavebního objektu, včetně potřeby 

klimatizace [MWh] 

 odhad doby chodu tepelného čerpadla s maximálním topným výkonem pro každý 

měsíc  

Jedním z grafických výstupů EED 2.0 je průběh teploty nemrznoucí směsi v 

kolektoru v závislosti na dlouhodobém chodu tepelného čerpadla. Při dostatečné hloubce 

každého vrtu nastává výraznější pokles této teploty, obvykle během prvních dvou let chodu 

tepelného čerpadla, další pokles teploty je velmi mírný, nakonec dojde k dlouhodobé 

stabilizaci teploty směsi v kolektorech (internet-40). 

V této diplomové práci jsou použity při práci se software EED tyto hodnoty tepelné 

vodivosti λ a měrné objemové tepelné kapacity cp: 

 výpočet číslo 1: λ = 1,58 W/mK cp = 1,58 J/m
3
K (obrázek-5.6) 

 výpočet číslo 2: λ = 2,26 W/mK cp = 1,84 J/m
3
K (obrázek-5.7) 

 výpočet číslo 3: λ = 3,95 W/mK cp = 2,18 J/m
3
K(obrázek-5.8) 
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Výpočty jsou prováděny pro fiktivní objekt velikosti rodinného domu s tepelnými ztrátami  

16,2 kW. 

 

Obrázek 5.6 Ukázka použití softwaru EED – hodnoty pro výpočet číslo jedna (vlastní 

obrázek)   

  

Obrázek 5.7 Ukázka použití softwaru EED – hodnoty pro výpočet číslo dvě (vlastní 

obrázek) 
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Obrázek 5.8 Ukázka použití softwaru EED – hodnoty pro výpočet číslo tři (vlastní obrázek) 

K tomu, aby mohl software EED vypočítat adekvátní hodnoty pro počet, hloubku a 

rozmístění vrtů, je třeba postupně vyplnit dialogová okna, která software obsahuje. Na 

jednotlivých vstupech se do programu EED zadávají hodnoty k následujícím položkám: 

parametry horniny, vrt a tepelná sonda (obrázek-5.9), tepelné odpory vrtu, teplonosná 

kapalina, jmenovitý odběr, špičkový odběr a simulované období. V programu EED existuje 

databáze, ze které je možné vybírat vstupní parametry.  
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Obrázek 5.9 Ukázka použití softwaru EED – hodnoty zadávané pro vrt a tepelnou sondu 

(vlastní obrázek) 
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5.5.1 Vypočítané výsledky s použitím software EED 

První výpočet: λ = 1,58 W/mK 

Hloubka vrtů 112 metrů 

Orientační celková metráž 112 metrů 

Počet vrtů 1 

Tabulka 5.2 Hodnoty vypočítané softwarem EED pro λ = 1,58 W/mK 

Druhý výpočet: λ = 2,26 W/mK 

Hloubka vrtů 92,07 metrů 

Orientační celková metráž 92,07 metrů 

Počet vrtů 1 

Tabulka 5.3 Hodnoty vypočítané softwarem EED pro λ = 2,26 W/mK 

Třetí výpočet: λ = 3,95 W/mK 

Hloubka vrtů 67,67 metrů 

Orientační celková metráž 67,67 metrů 

Počet vrtů 1 

Tabulka 5.4 Hodnoty vypočítané softwarem EED pro λ = 3,95 W/mK 
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6. Analýza získaných výsledků 

Zkouška teplotní odezvy je prováděna dodávkou konstantního tepelného výkonu do 

vrtu po dobu minimálně padesáti hodin a současně je zaznamenávána teplotní odezva 

v obíhávajícím roztoku. Zhodnocení teplotní odezvy je tvořeno numerickým modelem 

založeným na metodě konečného rozdílu, kde je zvažován rozdíl mezi hodnotou tepelné 

dotace a časem odezvy. Předpokládá se, že tepelný přenos v zemi je přímo závislý na 

tepelné vodivosti. V konečném výsledku je rozdíl mezi měřenými a vypočítanými 

teplotami roztoku eliminován během časové periody patnácti hodin od spuštění topného 

tělesa až do konce zkoušky, podle mezinárodních předpisů pro zkoušky teplotní odezvy. 

Během procesu eliminace je účinná vodivost země a tepelný odpor mezi roztokem a stěnou 

vrtu považován za volné parametry. Nejlepší hodnoty mezi vypočítávanou a naměřenou 

hodnotou bylo dosaženo pro hodnoty účinné vodivosti země λ  = 2,82 W/mK a tepelného 

odporu vrtu Rb = 0,071 K/Wm 

Z průběhu testování ve zkušebním vrtu v období od 14. 1. 2009 do 16. 1. 2009 

vyšly tyto výsledky a hodnoty: 

 topný výkon do vrtu    8,5 kW ± 5,8% 

 průměrná litráž čerpadla při testu  1,66 m
3
/h 

 doba trvání testu    46,5 hodiny, 167 400 sekund 

 teplota T0     11,54 °C 

 tepelná vodivost hornin λ   2,82 W/mK 

 tepelný odpor vrtu    0,071 K/Wm 

 

Stálá teplota a účinná vodivost země jsou průměrnými hodnotami z vrtu. 

 

V této diplomové práci byly kromě vyhodnocení testu teplotní odezvy (TRT) 

provedeny výpočty softwarem EED 3 pro fiktivní stavební objekt velikosti rodinného 

domu s tepelnými ztrátami 16,2 kW. Tento výpočet byl proveden za účelem seznámení se 

autora této diplomové práce s daným softwarem a také za účelem zjištění, jak různé 

parametry, které je nutno do programu zadávat, ovlivňují celkový počet, hloubku 

a rozložení vrtů. Jedním z nejdůležitějších vstupních parametrů do software EED 3 je 

měrná tepelná vodivost označovaná λ. K výpočtům byly použity tři různé hodnoty měrné 

tepelné vodivosti λ. V prvním výpočtu byla dosazena hodnota λ = 1,58 W/mK, ve druhém 
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výpočtu byla dosazena hodnota λ = 2,26 a ve třetím výpočtu byla dosazena hodnota 

λ = 3,95 W/mK. U většiny hornin zemské kůry se tento parametr pohybuje v rozmezí 

λ = 2,1 – 4,2 W/mK.  

Provedený výpočet je však nutné chápat pouze jako orientační a to hlavně 

z následujících důvodů. Spotřeba tepelné energie v objektu po jednotlivých měsících byla 

do software dosazena pouze orientačně bez hlubší analýzy, ve výpočtu není zohledněno 

takzvané dobíjení vrtů tepelnou energií odebranou z objektu při jeho klimatizaci a software 

EED 3 také vyžaduje vzhledem k počtu a různorodosti zadávaných hodnot poměrně hodně 

zkušeností autora při práci s tímto programem. 

Z vypočítaných výsledků vyplývá, že tepelná vodivost hornin má podstatný vliv na 

hloubku vrtů – čím je její hodnota vyšší, tím může být vrt kratší. Tento parametr nabývá 

i pro jeden horninový typ hodnot, které se mohou lišit až o stovky procent. Rozdíly jsou 

způsobeny kombinací řady fyzikálně-mechanických vlastností hornin a jejich 

mineralogického složení na dané lokalitě. Proto je nanejvýš žádoucí určit hodnotu tepelné 

vodivosti hornin in-situ a tuto hodnotu dosadit do výpočtového software. Tento postup je 

však nákladný a zatím i časově náročný, a proto je v zahraničí aplikován pro velké skupiny 

vrtů.  

 Pokud se požaduje vyšší minimální teplota nemrznoucí směsi v kolektoru, pak je 

nutné výrazně prodloužit hloubku vrtů. 

 Velmi výrazný vliv na délku vrtů má také průměrná roční teplota na povrchu 

terénu. Čím je velikost průměrné roční teploty na povrchu terénu vyšší, tím jsou vrty 

kratší. Dle autorů softwaru EED 2.0 můžeme průměrnou teplotu na povrchu terénu 

ztotožnit s průměrnou teplotou vzduchu na dané lokalitě, přičemž toto zjednodušení má 

zanedbatelný vliv na určení hloubky vrtů. Průměrnou teplotu vzduchu lze získat například 

od hydrometeorologické stanice ležící nejblíže zájmové lokalitě. Naproti tomu zemský 

tepelný tok má pouze nevýrazný vliv na zkrácení hloubek vrtů. Proto postačuje dosadit do 

softwaru přibližné hodnoty zemského tepelného toku získané například z odborné 

literatury v oboru geofyziky. 

 Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla je poměrně složité a hlavně u velkých 

stavebních objektů se vyžaduje spolupráce odborníků různého oboru zaměření. Projektant 

provádějící dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla by měl určitě spolupracovat 

s instalatérem tepelného čerpadla, protože ten je schopen mu poskytnout hodnoty 
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energetické spotřeby objektu, po instalaci tepelného čerpadla může měřit množství tepla 

vyprodukovaného tepelným čerpadlem, spotřebu elektrické energie, a tak určit efektivnost 

práce tepelného čerpadla v daných geologických podmínkách. Vyžaduje se také spolupráce 

s geologem, který by měl poskytnout prvotní informace o předpokládané litologii 

provrtávaných hornin.  
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