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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce se věnuje vytápění a návrhu zdroje tepla pro rodinný dům. První 

kapitola pojednává o různých zdrojích tepla pro vytápění. Rozdělují se podle druhu paliva 

a způsobu vytápění. Druhá část je seznámení s rodinným domem, jeho popisem a jsou zde 

uvedeny výpočty tepelných ztrát a celkové množství tepelné energie. Následující kapitola 

zobrazuje různé varianty pro vytápění. Poslední kapitola se zabývá ekonomickou stránkou 

vybraných zdrojů pro vybraný rodinný dům.  

Klíčová slova 

 

vytápění, zdroje tepla, rodinný dům, kotel, tepelné čerpadlo 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis deals with heating and a proposal of heat source for a family house. 

The first chapter concerns various heat sources for heating. They're divided by the type of fuel 

and by the heating method. The second part introduces and describes the house concerned. It 

also presents calculations of heat losses and the total amount of thermal energy. Following 

chapter pictures different variants of heating. The last chapter deals with the economic aspect 

of opted sources for the specific family house. 

Key words 

 

Heating, heat sources, family house, boiler, heat pump 
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ÚVOD 
Výběr tématu bakalářské práce Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

byl ovlivněn řadou důvodů. 

 

Hlavním důvodem k výběru tohoto tématu byla skutečnost, že jsem se chtěl zabývat 

malou energetikou, to znamená energetikou, která se zabývá výkonem zdroje do 300 kW. Už 

od střední školy mě tato problematika zajímá. Praktická část této bakalářské práce pojednává 

o rodinném domě, ve kterém bydlím. Současný zdroj tepla je velice zastaralý a je potřeba jej 

vyměnit, protože po roce 2022 zdroje musí splňovat požadavky na emisní třídy.  

 

Zřízení tepelné pohody je jeden z hlavních požadavků rodinných domů. Tepelné pohody 

docílíme vytápěním nebo výměnou vzduchu. Ovšem tepelná pohoda něco stojí. V současné 

době se snaha snižovat provozní náklady a ekologický dopad na životní prostředí. Dále je 

kladen důraz na uživatelský komfort, dostupnost zdroje a paliva, možnost uskladnění paliva 

a bezpečnost provozu. Snížení energetické náročnosti se dá dosáhnout dostatečným 

zateplením. Zateplit můžeme obvodové zdi, strop, podlahu nebo můžeme vyměnit stará okna 

za nová. Komfortní vytápění je zajištěno bezobslužným zařízením, za které si připlatíme.  

 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout tepelný zdroj pro vytápění rodinného domu. 

První část pojednává o dostupných variantách vytápění. Praktická část se věnuje tepelným 

ztrátám objektu a na jejich základě se vybere vhodný zdroj pro vybraný dům s ohledem na 

ekonomiku, ekologii a komfort.  
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1 Možnosti vytápění 

1.1 Kotel 

Kotel je energetické zařízení sloužící k ohřevu teplonosného média, nejčastěji to však je 

voda (teplovodní kotel), popřípadě páry (parní kotel). Teplo potřebné pro ohřev teplonosného 

media se získá nejčastěji spalováním paliva, ze kterého se uvolňuje při chemické reakci teplo. 

Ostatní kotle, které nespalují palivo, ale přesto ohřívají teplonosné medium, jsou kotle na 

odpadní teplo nebo na elektřinu. (1) Kotle pro domácí použití jsou hlavním prvkem otopných 

soustav. Teplá voda následně prochází skrz radiátory, kde předají teplo do daných místností. 

Kotle mohou sloužit i pro ohřev TUV sloužící k hygieně, popřípadě mytí nádobí. (2) 

 

Kotle podle paliva dělíme: 

 na tuhá paliva  

 kapalná paliva 

 plynná paliva 

 směsi paliv 

 

1.1.1 Tuhá paliva 

Kotle na tuhá paliva jsou z ekonomického hlediska tím nejlepším řešením. Jsou 

nejrozšířenějším způsobem vytápěním. Z historického hlediska se jedná o nejstarší způsob 

topení. Rozšířené jsou v lokacích, kde není plynová přípojka. Proto vytápění tuhými palivy 

bude i v budoucnosti hlavním zdrojem tepla. Mezi nejdůležitější vlastnosti tuhých paliva patří 

výhřevnost a vlhkost. „Výhřevnost je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při 

ochlazení spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi“ (1) Vlhkost 

obsažená v palivu je nežádoucí, protože snižuje teplotu spalování a výhřevnost paliva. Proto 

se snažíme dělat opatření vedoucí ke snižování vlhkosti, např. skladujeme v suchém 

a větraném prostoru. Tuhá paliva se dělí podle ekologického hlediska na obnovitelné 

(biomasa) a neobnovitelné (fosilní). (1) (2) 

 

 Uhlí a koks 

Uhlí vznikalo desítek miliónů let. Většina uhlí se začala tvořit před 360 miliony 

let. Uhlí je z živočišných a rostlinných zbytků v bažinách. Bez dokonalého přístupu 

vzduchu a ve vlhkém prostředí docházelo k trouchnivění. Začala vznikat rašelina. Aby 

se z rašeliny stalo uhlí, je třeba její stlačení. Uhlí se dělí podle jeho stáří. Právě rašelina 

je nejmladší forma. Dále je lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a nejstarší je antracit. 

Výhřevnost uhlí je dána jeho stářím. Čím je uhlí starší, tím má vyšší výhřevnost. Pro 

domovní vytápění se používá hnědé a černé uhlí. Výhřevnost hnědého uhlí je 13 MJ/kg, 

černého uhlí 23 MJ/kg. Domácí kotle na uhlí jsou na ústupu pro jejich ekologickou 

zátěž a nesplnění norem ochrany ovzduší. (3) 

 

Koks vzniká pyrolýzou černého uhlí při teplotě nad 1000 °C bez přístupu vzduchu 

a jsou z něj odstraněny nežádoucí směsi a prchavé látky. Používá se černé uhlí s nízkým 

obsahem síry. Koks je pórovitý a tvrdý, jeho výhřevnost dosahuje až 30 MJ/kg. (4)  
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Porovnáme-li koks a uhlí, je koks lehčí, ale zároveň dražší. Výhoda koksu je, že 

se při pyrolýze zbaví nežádoucích látek, a proto se řadí mezi ekologická paliva. Dále 

zabere asi polovinu prostoru pro zásobu na jednu topnou sezónu. Práce s koksem není 

tak fyzicky náročná. (5) 

 

 Kusové dřevo 

Dřevo patří mezi obnovitelný druh paliva, proto je jednou z nejdůležitějších 

surovin k vytápění. Dostupnost a cena řadí dřevo k ideálnímu způsobu vytápění. 

Výhřevnost nejvíce ovlivňuje vlhkost paliva a druh dřeva. Dřevo s 20 % vlhkostí se 

považuje za vysušené a má nejvyšší výhřevnost. Této hodnoty se dosahuje nejdříve za 

2 roky. Zásoba dřeva na 2 roky je prostorově náročná, navíc dřevo musí být chráněno 

před deštěm a sněhem. Čerstvě pokácený strom má vlhkost okolo 50 %. Vysoká 

vlhkost způsobuje tvorbu sazí, zvyšuje doutnání, zanáší kotel, zvyšuje četnost údržby 

a snižuje životnost kotle. Vlhkost se vypaří a vodní pára odchází ve spalinách, přičemž 

se zvyšuje objem spalin. (6)  

 

Tabulka 1 Výhřevnost dřeva v závislosti na druhu a vlhkosti (7) (8) 

Druh dřeva Výhřevnost při vlhkosti [MJ/kg] 

15 % 25 % 

Smrk 13,4 13,1 

Borovice 14,5 13,6 

Bříza 15,8 13,5 

Dub 14,5 13,2 

Buk 15,4 12,5 

 

 Pelety 

Pelety patří k obnovitelným zdrojům. Jsou vyrobeny z biomasy lesního odpadu, 

odpadu z rostlinné výroby a dřevozpracujícího průmyslu. Rozdrcená biomasa se lisuje 

za vysokých tlaků, bez použití pojiv. Nejčastěji se lisují pelety průměru 8 mm a délkou 

do 30mm. Průmyslové dřevní pelety spadají pod normu ISO 17225-2. Výhřevnost 

pelet je okolo 17-18,5 MJ/kg. (10) Existuje mnoho druhů pelet. Liší se svoji kvalitou 

a barvou. Světlejší pelety jsou pouze ze dřevní hmoty. Pelety tmavší barvy jsou 

s příměsí kůry, která snižuje výhřevnost a zvyšuje obsah popele. Výhodou je 

automatizace topení a nepřetržitý provoz bez zásahu obsluhy, pokud je zásobník 

dostatečně velký. (9) 

 

 Brikety 

Podobně jako u pelet jsou brikety vyrobené z biomasy. Liší se od pelet svým 

rozměrem a čistotou, neboť brikety obsahují více kůry. Brikety jsou popsány v normě 

ISO 17225-3. Je jich mnoho druhů a tvarů, ať už se jedná o hranaté, válcové, nebo 

válcové s dírou. Díra zvětšuje měrný povrch brikety. Popel z briket obsahuje vyšší 

množství draslíku, tudíž je vhodný jako hnojivo. Výhodou oproti dřevu je dlouhé 

hoření, nižší skladovací prostor. Provoz je relativně čistý. Výhřevnost briket je stejná 

jako u pelet 18 MJ/kg. (9) (11) 
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1.1.2 Kapalná paliva 

Kotle na kapalná paliva nejčastěji najdeme v domácnostech mimo civilizaci, horských 

chatách a polárních výzkumných zařízeních. Výstavba inženýrských sítí by byla nákladná. Do 

odlehlých míst by byla doprava uhlí popřípadě dřeva finančně náročná. Provoz kotle na topné 

oleje vyžaduje velkou počáteční investici do bezpečného zásobníku oleje. Výhodou tohoto 

zásobníku je automatický a komfortní provoz tohoto zařízení. Kotle dosahují vysoké účinnosti 

až 95 %.  Nevýhodou je možnost výbuchu par, kontaminace spodních vod při úniku, závislost 

na ceně ropy. Topný olej se získává při destilaci ropy. Jeho výhřevnost dosahuje hodnoty 

42 MJ/kg. (12) (13) 

 

1.1.3 Plynná paliva 

Velikým problémem při spalovaní jsou TZL, ty ovšem při spalovaní plynu nevznikají. 

Dále nevznikají dioxiny a furany. Oxidy síry a emise oxidu uhelnatého jsou minimální, takže 

se dají zanedbat. Množství hlavního skleníkového plynu CO2 je při spalovaní plynu na 

čtvrtině objemu oproti spalování uhlí nebo biomasy. Palivem plynových kotlů je nejčastěji 

zemní plyn, popřípadě jiné technické plyny. Vytápění zemním plynem je čím dál více 

populárnější pro jeho jednoduchý a bezobslužný provoz. Výhodou je přijatelná cena plynu 

a rozšířený servis. K tomu přispívá i propojování páteřních sítí plynovodů. Kotle na zemní 

plyn dosahují vysoké účinnosti. Výhřevnost zemního plynu je 34 MJ/m
3
. (14) 

 

Speciálním druhem kotle na plyn je kondenzační kotel. Z názvu je vidět, že se jedná 

o kondenzaci, a to kondenzaci vodní páry ve spalinách. Využívá tepla obsaženého ve 

spalinách, které by se jinak zmařilo a odešlo komínem. V kondenzačním výměníku snížíme 

teplotu spalin pod rosný bod a tím se uvolní se teplo. Teplosměnná plocha musí být vyrobena 

z antikorozního materiálu. Teoretická účinnost je 111 % a to díky kondenzaci vodní páry. 

Kondenzační kotel je dražší, ale cena je vykoupena šetrností k životnímu prostředí. Protože 

spaliny jsou ochlazeny na teplotu okolo 50 °C, není třeba zděného komínu, ale postačí 

plastová trubka. (15) 

 

1.1.4 Elektrokotel 

Vytápění elektřinou je v dnešní době rozšířený způsob. Hlavními důvody jsou nízká 

pořizovací cena a malé množství tepla, které potřebujeme dodat do objektu. To platí 

u nízkoenergetických staveb a dobře zateplených budov. Elektrokotel je bezemisní a provoz je 

jednoduchý, komfortní a bezhlučný. Jediným omezením je dostatečně dimenzována elektrická 

přípojka a jistič. Není třeba stavebních úprav, jako je komín, postačí jen elektrická zásuvka. 

Ohřev média probíhá jeho prouděním okolo odporové tyče, o kterou se medium ohřívá. Toto 

medium je dále rozvedeno do otopné soustavy. Majitel elektrokotle má zvýhodněný tarif 

silové elektřiny. Elektřinu v levnějším tarifu využívají všechny spotřebiče v domácnosti. 

S akumulační nadrží se to jeví jako dobrý způsob, že bychom měli kotel zapnutý jen v době 

levného proudu. Ovšem provozní náklady jsou i přesto vysoké. Proto se provoz elektrokotle 

realizuje paralelně s jiným zdrojem. (16) (17) 
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1.2 Krby a kamna 

Krby se těší velké oblibě. Z historického hlediska se jednalo o lokální způsob vytápění. 

V dnešní době, kdy máme pokročilou technologii, se lidé snaží využívat spotřebiče co 

nejekonomičtěji. Proto se ke krbům připojují výměníky tepla. Potom už krby a kamna fungují 

jako zdroj pro ústřední vytápění. Oheň v místnosti navazuje příjemnou atmosféru, uklidňuje 

mysl. Teplo se předává sáláním plamene. Otevřený krb má velkou spotřebu paliva, neboť má 

přímý přívod vzduchu. Palivem do krbu je dřevo, dřevěné brikety. Nízká účinnost, prašnost 

v místnosti, možnost vstupu spalin do místnosti a další faktory se řadí mezi nevýhody 

otevřených krbů. (18)  

 

Kamna také patří mezi lokální vytápění, mají vyšší účinnost než krby, ovšem nenabízí 

otevřený oheň. Kamna mají jednoduchou konstrukci. Těšila se velké oblibě a byla k vidění 

téměř všude. Sloužili k vaření a vytápění. Mnoho možných variant dokázalo uspokojit svými 

vlastnostmi každou společenskou třídu. Dnes už slouží spíše jako dekorativní prvek. (19) 

 

Krbové vložky kombinují výhody krbů a kamen. Dokáží akumulovat teplo, mají lepší 

účinnost a nabízí vizuální kontakt s plamenem. Materiál na krbovou vložku je litina nebo 

ocel. Čelní stěnu tvoří skleněná dvířka, sloužící pro přikládání, čištění a vizuálnímu kontaktu 

s plamenem. Krbová vložka je obestavěna krbovou obestavbou, což je konstrukce ze šamotu, 

sádrokartonu, betonu, kamene, popřípadě jiného nehořlavého stavebního materiálu, která 

určují vnější tvar a rozměr. Podle materiálu obestavby se tak krbové vložky jmenují. 

Obestavba schovává spalinovod a slouží jako teplovzdušný výměník. Bezesporu skleněná 

dvířka, která uzavírají ohniště, slouží jako bezpečnostní prvek. Jedním z typů krbové vložky 

je krbová vložka se zadním přikládáním. Čelní stěna je skleněná, která může, ale nemusí být 

otevíratelná. Přikládání probíhá ze zadní strany vložky, což má za následek možnost přikládat 

z technické místnosti, popřípadě jiné místnosti a neděláme tak nepořádek v místnosti. (20) 

 

1.3 Solární vytápění 

Je způsob vytápění s využitím sluneční energie, která je všude na Zemi dostupná. Řadí 

se mezi obnovitelné zdroje energie. Využitím solární energie nevznikají žádné emise a proto 

se řadí mezi ekologické zdroje. Solární vytápění nachází uplatnění v nízkoenergetických 

domech. Solární jednotky nepatří mezi hlavní zdroje vytápění, pouze přispívají k ohřevu TUV 

a teplé vody pro vytápění. Vzhledem k nízkým teplotám vody hovoříme o nízkoteplotním 

vytápění, které je vhodné pro podlahové nebo stěnové vytápění. Nejvíce slunečního svitu je 

v létě, ale to vytápět nepotřebujeme, proto je solární vytápění spojené s akumulací. (21) (22) 

 

1.3.1 Solární kolektor 

Zařízení slouží k přeměně sluneční energie na tepelnou. Nejběžnějším typem kolektoru 

je plochý kapalinový kolektor, který se skládá z absorbéru, skříně, izolace a krycího skla. 

Absorbér je vyroben z hliníkového nebo měděného plechu, k němuž jsou na zadní straně 

připevněny trubice. Vrchní strana je opatřena spektrálním nátěrem, který pohlcuje až 96 % 

slunečního záření. Skříň je kovová, plastová nebo dřevěná nádoba, která slouží k uchycení 

kolektoru na střechu a chrání absorbér před nepříznivými povětrnostními vlivy. Izolace 

snižuje tepelné ztráty. Pro tento účel se používá minerální vlna nebo polyuretan, protože 

izolace musí odolat teplotě 200 °C a nesmí pohlcovat vlhkost. Krycí sklo snižuje tepelné 
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ztráty přední stěnou. Pod sklem vzniká skleníkový jev. Ten zapříčiňuje zvyšování teploty. 

Kolektory se dají rozdělit podle mnoha kritérií. (23) (24) 

 

 

Obrázek 1 Možnosti rozdělení kolektorů (23) 

 

Zvýšení efektivity solárního panelu nebo kolektoru se dosahuje jeho správnou instalací. 

Kolektor se umisťuje v blízkosti místa spotřeby ohřáté vody. Trubice a kolektor musí být 

opatřeny dobrou tepelnou izolací. Optimální orientace je natočení na jih, popřípadě jihozápad. 

Ideální by bylo, aby paprsky dopadali kolmo na absorbér. Slunce je v zimě blíže obzoru než 

v létě. Vhodný sklon kolektoru pro zimní období je 60° od vodorovné roviny. (24) 

 

 Kapalinové kolektory 

Teplonosným médiem je voda nebo nemrznoucí směs, která se ohřívá 

v absorbéru. Médium je poháněno čerpadlem do kolektoru, kde se ohřeje. Teplo se 

předá v boileru do TUV a otopného systému. Následně je médium zase vháněno do 

kolektoru. Čerpadlo je napojeno na čidla teploty. Je-li teplota ohřáté vody nízká, sníží 

své otáčky. Tento typ kolektoru se využívá pro naprostou většinu aplikací v budovách. 

Když nám teplota vody nestačí, nechá se vícenásobně projít kolektorem. Dochází zde 

k ohřevu na požadovanou teplotu. Teplota média není závislá na venkovní teplotě, ale 

pouze na intenzitě slunečního záření. (22) 
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Obrázek 2 Schéma teplovodního kolektoru (22) 

 

 Teplovzdušné kolektory 

Stejně jako u kapalinových kolektorů se jedná o ploché kolektory. Konstrukce je 

stejná, pouze médium je vzduch a systém nemá čerpadlo, ale ventilátor. Tento způsob 

neslouží k ohřevu TUV. Kolektory jsou napojeny na teplovzdušné vytápění domu. 

Tento typ často pracuje s rekuperační jednotkou. Oproti kapalinovým kolektorům jsou 

levnější.  

 

 

Obrázek 3 Schéma teplovzdušného kolektoru (22) 
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1.3.2 Solární panely 

Hlavní úkolem fotovoltaických solárních panelů je přeměna energie slunečního záření 

na elektrickou energii. Vhodné jsou do oblastí bez elektrické energie, nebo do míst, kde by 

byla dodávka obtížná. Jedná se o chatové oblasti, rekreační objekty, ale i karavany či jachty. 

Základním prvkem jsou fotovoltaické články. Přeměna energie je na principu fotovoltaického 

jevu. Při dopadu slunečního záření na článek se uvolní elektrony. Vyrobená elektrická energie 

je odváděna přes regulátor do napájení domovní sítě, popřípadě napájíme akumulátor či 

rozvodnou soustavu. Fotovoltaické články fungují na bázi křemíku. Provoz solárních panelů 

je téměř bezobslužný. (25) 

 

Různá konstrukce článku dělí panely na: 

 Monokrystalické - kolektor se skládá pouze z jednoho krystalu 

 Polykrystalické - panel složený z mnoha krystalů náhodně orientovaných 

 Amorfní - základ tvoří amorfní křemíková vrstva 

 

1.4 Rekuperace 

Rekuperace je získávání zpětného tepla z odpadního vzduchu. Čerstvý venkovní vzduch 

je přiváděn přes rekuperační jednotku, do které je přiveden z druhé strany vzduch z místností. 

Oba vzduchy jsou od sebe izolovány, aby nedocházelo k promíchání přiváděného 

a odváděného vzduchu. Skládá se z filtrů, výměníku tepla a ventilátoru. Je připojen na 

rozvody vzduchotechniky. V rekuperační jednotce je tepelný výměník, kde dochází k přenosu 

tepla. Odpadní vzduch z místností ohřívá čerstvý vzduch zvenčí, který je zbaven prachu 

a pylů. Účinnost rekuperačních výměníků dosahuje vysokých hodnot, běžně se pohybuje 

kolem 90 %.  Rekuperace nedokáže vytápět dům, ale dokáže výrazně snížit energii potřebnou 

pro dohřátí čerstvého vzduchu z větrání. (26) 

 

 

Obrázek 4 Rekuperační jednotka (26) 

Rekuperační jednotka není spojená jen s nízkoenergetickými domy a moderními 

novostavbami, ale i se současnými stavbami. Rekuperaci ocení lidé, kteří mají problém 

s vlhkostí a nedostatečným větráním. Po zateplení současných a starších staveb, popřípadě 
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jejích rekonstrukcí, se objekty uzavírají, začínají vznikat plísně a hromadí se vlhkost. Další 

negativní vliv je stoupající koncentrace oxidu uhličitého, který způsobuje bolest hlavy. (27) 

 

1.5 Tepelné čerpadlo 

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která „přečerpávají“ nízkopotenciálové teplo na vyšší 

teplotní úroveň. Teplo se odebírá z okolního prostředí jako je vzduch, voda nebo země. TČ 

pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. Hlavními komponenty jsou kondenzátor, 

expanzní ventil, výparník, kompresor. Řadí se mezi alternativní ekologická topidla šetrná 

k životnímu prostředí. (28) 

 

 

Obrázek 5 Schéma principu tepelného čerpadla 

 

Cyklus začíná ve výparníku, kde teplo je předáno pracovní látce. Teplo je odebráno 

z okolního prostředí (voda, vzduch, země) a začíná vypařovat pracovní látku. Pracovní látkou 

v okruhu je nemrznoucí směs s nízkou teplotou varu. Vypařená látka putuje do kompresoru, 

kde je prudce stlačena. Stlačením dochází k výraznému ohřátí. Kompresor je jediné zařízení 

v okruhu, kterému dodáváme hnací energii. Ohřátá, stlačená pára putuje do kondenzátoru. 

Kondenzátorem jsou otopná tělesa. Teplá vypařená pracovní látka je ochlazena a mění své 

skupenství na kapalné. Pracovní látka následně prochází expanzním ventilem. Zde dojde ke 

snížení tlaku a pracovní látka putuje zpět do výparníku a celý cyklus se opakuje. (29) 

 

Topný faktor (COP – Coefficient of Performance) je poměr získané tepelné energie 

a dodané hnací energie. Běžně se v praxi tato hodnota pohybuje v rozmezí 2,5 až 5. Tato 

hodnota není konstantní a mění se v průběhu roku. (29) Proto výrobce musí informovat, při 

jaké venkovní teplotě je COP uváděn. Máme-li kompresor o příkonu 1 kWh elektrické 

energie a topný faktor 3, potom dostaneme 3 kWh tepelné energie. 

 

Pořizovací cena TČ je velmi vysoká. Navrhuje se na krytí 50-70 % tepelných ztrát 

objektu, aby čerpadlo pracovalo na jmenovitý výkon a investice se nám co nejdříve vrátila. 

Součástí návrhu je tedy i doplňkový zdroj tepla, který pokrývá ztráty při nízkých venkovních 

teplotách ( 5-10 dní v topné sezóně). (30) 
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Tepelná čerpadla se označují dvěma slovy. První slovo označuje zdroj tepla, ze kterého 

je odebíráno teplo ve výparníku. Druhé slovo je označení média, které předává teplo do 

objektu. (29) 

 

1.5.1 Vzduch – voda 

Systém tepelného čerpadla vzduch-voda má nejmenší investiční náklady. Jedná se o 

nejuniverzálnější systém a jeho instalace je velice jednoduchá. Při jeho instalaci nejsou 

zapotřebí zemní práce. Dá se nainstalovat téměř na jakoukoliv stavbu. (31) 

 

Teplo je odebíráno z venkovního vzduchu. Venkovní jednotka stojí blízko vytápěného 

objektu. Vzduch je nasáván ventilátorem do výparníku. Prouděním vzduchu okolo lamel 

dojde k přenosu tepla a pracovní médium se vypaří.  

 

 

Obrázek 6 Tepelné čerpadlo vzduch voda (32) 

 

Výhody: 

 Jednoduchá a rychlá instalace 

 Nižší investiční náklady oproti jiným 

typům 

 Nepotřebuje velký pozemek 

Nevýhody: 

 Vyšší spotřeba elektrické energie 

 Hlučnost venkovní jednotky 

 Nevhodný pro nízké venkovní teploty 

 Snížení výkonu při nízkých teplotách 

 Vhodnost pro teplejší podnební pásma 

 Kratší životnost kompresoru (32) 

 

1.5.2 Vzduch – vzduch 

Teplo je odebíráno z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch uvnitř budovy. Tento systém 

TČ nepotřebuje teplonosné médium. Topný faktor je silně závislý na venkovní teplotě. Má 

nejnižší pořizovací cenu a je nejjednodušší na instalaci. Nelze s ním ohřívat TUV. Není 

vhodný pro vytápění objektů s velkým počtem malých místností. (33) 
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1.5.3 Voda – voda 

Tepelné čerpadlo voda – voda odebírá teplo ze spodní vody, z geotermální vody nebo 

vodních ploch a je předáváno do teplonosného média. Spodní voda má téměř konstantní 

teplotu po celý rok, pohybuje se okolo 10 °C. Díky konstantní teplotě vody mají tepelná 

čerpadla voda – voda nejvyšší činnost.  

 

 Studny 

K provozu potřebuje dvě studny. Z první studny je voda čerpána do výparníku, 

kde ohřeje pracovní látku. Předáním tepla se voda ochladí a je vrácena do druhé 

studny. Ohřátá pracovní látka změní skupenství a putuje do kompresoru. Tento systém 

ovšem naráží na několik problémů. Zdrojová studna musí mít velký dostatek vody, což 

v posledních letech bývá vcelku problém. Studny musí být od sebe minimálně 10m, 

proto je potřeba velkého pozemku. Podloží musí mít dobrou vsakovatelnost, aby voda 

stihla přetéct do zdrojové studny. Tepelné čerpadlo voda – voda není proto moc 

rozšířené, neboť voda ve studni obsahuje minerály a ty nám způsobují tvorbu vodního 

kamene. Dalším problémem je bahno, které taktéž zanáší trubky. (34) 

 

 

Obrázek 7 Tepelné čerpadlo voda - voda (35) 

 

 Vodní plochy 

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z vodní plochy. Plastové hadice jsou naplněny 

nemrznoucím pracovním mediem a jsou uloženy na dně rybníka či řeky. Teplota se 

u dna pohybuje okolo 4 °C. Výhodou jsou nízké náklady na vybudování kolektorů 

a téměř bezúdržbové řešení. Tepelné čerpadlo trpí na namrzání trubek. Objekt musí 

ležet v těsné blízkosti vodní plochy a navíc je zapotřebí povolení od správce povodí. 

(35) 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Václav  Maštera 

Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

 

22 

 

 

Obrázek 8 Systém s vodní plochou (35) 

 

1.5.4 Země – voda 

Tepelné čerpadlo země – voda využívají geotermální energie zemské kůry. Zemská kůra 

je výborným zdrojem tepelné energie o stálém výkonu, protože roční období ani venkovní 

teplota na výkon nemají vliv. Během léta se vrchní vrstva půdy prohřívá a teplo se akumuluje.  

Teplota zemské kůry roste přibližně lineárně o hodnotu 30 m/°C.  Čerpadla země - voda se 

dělí podle uložení výměníku na horizontální a vertikální. (36) 

 

 Horizontální kolektor 

Horizontální kolektor je nejčastěji systém trubek o délce stovek metrů uložených 

ve vodorovné poloze pod zemským povrchem v dostatečné hloubce, kde voda 

nezamrzá. Tato hloubka odpovídá 1,2 až 1,5 m pod povrchem. Trubky jsou uloženy 

s roztečí 1 m a více. Potrubí je rozděleno do více smyček, které se setkávají ve sběrači. 

(37) 

Výhody: 

 Dlouhá životnost čerpadla i kolektoru 

 Bezhlučný provoz 

 V porovnání s TČ vzduch – voda má o 

30 % nižší spotřebu elektřiny 

Nevýhody: 

 Potřeba velkého nezastavěného pozemku, 

obvykle 200-400 m
2
 

 Půda nesmí být neprodyšně zakryta 

(bazén, garáž) 

 Nevhodné vysazovat stromky nad 

kolektorem 
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Obrázek 9 Horizontální kolektor země voda (37) 

 

 Vertikální 

Hlubinný vrt zaručuje nejvyšší účinnost TČ. Ve větší hloubce pod povrchem 

země je větší teplo. Tím pádem se zvyšuje i COP. Toto teplo je celoročně téměř 

konstantní. Hloubka vrtů se pohybuje v rozmezí 80 až 250 m. Záleží na složení půdy. 

Podle výkonu čerpadla je zapotřebí jeden nebo více vrtů. Vrty musí být od sebe 

vzdáleny minimálně 5m od sebe a 10m od vytápěného objektu. (38) 

 

Výhody: 

 Stabilní výkon a vysoký topný faktor  

 Možnost chlazení objektu v létě 

 Dlouhá životnost 

Nevýhody: 

 Vysoké investiční náklady 

 Nutnost stavebního povolení 

 

 

 

Obrázek 10 Tepelné čerpadlo s hlubinným vrtem (38) 
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2 Tepelné ztráty objektu 

2.1 Popis objektu 

Jedná se o rodinný dům samostatně stojící uprostřed vesnice, blízko města Třebíč. Dům 

je jednopatrový s okny převážně orientovanými k jihu. Jedná se o velice starý dům, jehož 

obvodové zdi jsou postavené z kamene. Dům je částečně podsklepený a má neobývanou 

půdu. Dům tvoří velký obývací pokoj, hned vedle se nachází kuchyň. Dále dům disponuje 

ložnicí a dvěma dětskými pokoji. Na chodbě se nachází WC, koupelna, komora, schody na 

půdu a vchod do technické místnosti. Výška místností je 2,5 m. Součástí domu je i kolárna, 

která je nevytápěna.  

 

Místnosti jsou z vnitřní strany izolovány skelnou vatou o tloušťce 50 mm. Podlaha je 

izolována polystyrenem o tloušťce 100 mm. Skelnou vatou je zateplen i strop v místnostech. 

Protože je objekt velice starý, nebylo majitelům doporučeno zateplovat dům i z venku. Zdroj 

tepla je zde duplikovaný. Vytápí se zde starým kotlem Dakon DOR 22 na tuhá paliva 

a plynovým kotlem Protherm 24 KTO. Oba kotle byly nainstalovány ještě před zateplením 

stropu. TUV je řešena boilerem na elektřinu. Tepelné ztráty objektu byly stanoveny dle online 

kalkulačky tzbinfo na 15 kW.  

 

2.2 Výpočty 

Dle faktury od dodavatele zemního plynu byla spotřeba plynu 528,95 m
3
. Teplo dodané 

plynem bylo 5 654 kWh. Dále spotřeba kusového dřeva činila 13 PRMr 

 

𝑄𝑝𝑙𝑦𝑛 = 5654 𝑘𝑊ℎ = 𝟐𝟎, 𝟑𝟓 𝑮𝑱/𝒓𝒐𝒌 

 

Přepočet PRMr na kg  

 

𝑆𝑝 = 𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝜗 = 13 ∗ 455 ∗ 0,65 = 𝟑 𝟖𝟒𝟓 𝒌𝒈 

 

Qdřevo vypočteme ze známého množství protopeného dřeva z rovnice 

 

𝑄𝑑ř𝑒𝑣𝑜 = 𝑆𝑝 ∗ 𝜂 ∗ 𝐻 = 3845 ∗ 0,6 ∗ 13,4 = 𝟑𝟎, 𝟗 𝑮𝑱/𝒓𝒐𝒌 

 

Celková tepelná energie dodaná v palivu do objektu za uplynulou otopnou sezónu činila  

 

𝑄𝑝𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑙𝑦𝑛 + 𝑄𝑑ř𝑒𝑣𝑜 = 20,35 + 30,9 = 𝟓𝟏, 𝟐𝟓 𝑮𝑱/𝒓𝒐𝒌 ≅ 14 236 kWh 

 

 

Sp Spotřeba paliva  [kg] 

V Objem rovnaného dřeva  [PRMr] 

ρ Hustota smrkového dřeva  [kg/m
3
] 

ϑ Přepočet do plného metru  [ - ] 

η Účinnost zařízení  [ - ] 

H Výhřevnost smrkového dřeva  [MJ/kg] 
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Výpočet ročních nákladů na vytápění rodinného domu vypočítáme ze vzorečku, kde 

vystupuje cena za palivo, roční spotřeba tepelné energie, účinnost a výhřevnost.  

 

𝐶𝑅 = 𝐶𝐽 ∗
𝑄𝑝𝑎𝑙

𝜂 ∗ 𝐻
 

CR Roční náklady na palivo [Kč] 

CJ Jednotková cena za palivo  [Kč/kg]; [Kč/m
3
] 

Qpal Celková tepelná energie [J]; [kWh] 

η Účinnost zařízení [ - ] 

H Výhřevnost paliva [MJ/kg]; [MJ/m
3
] 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Václav  Maštera 

Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

 

26 

 

3 Výběr zdroje tepla 

3.1 Zplyňovací kotel na dřevo 

Zplyňovací kotel je určený pro spalování kusového dřeva. Při spalování vzniká 

minimum škodlivých exhalací. Kotel díky svojí technologii spadá dle normy ČSN EN 303-5  

do 5. třídy. Taktéž splňuje nejnáročnější požadavky EU- EKODESING 2015/1189. Kotel 

zvládne spalovat velké kusy dřeva. Zásobník na palivo pojme velký objem, díky čemuž je 

dlouhá doba hoření. Kotel má účinnost přes 90 %. Nejedná se o automatický zdroj. Nutnost 

chození přikládat není úplně komfortní. Při spalování kvalitního dřeva stačí vybrat popelník 

jednou týdně. Pořizovací cena kotle je 47 680 Kč s DPH. (39) K instalaci kotle je potřeba 

zakoupit termoregulační trojcestný ventil, který hlídá teplotu vratné vody do kotle. Minimální 

teplota vody je 65°C. Teplota z kotle musí být udržována na 80 – 90 °C. Cena trojcestného 

ventilu je 1 659 Kč. (40) Tato varianta by se mohla zdát jako dobrá volba, díky snižující se 

ceně palivového dřeva, kvůli kůrovcové kalamitě. (41) Současný zdroj tepla je na kusové 

dřevo. Přes silnici od domu rodina vlastní stodolu, kde skladují dřevo na zimu. Nemají tedy 

problém s uskladněním a vysušením dřeva pod střechou. 

 

 

 

Typ kotle: Atmos DC 18 GD 

Výkon: 19 kW 

Účinnost: 90,3 % 

Cena: 49 339 Kč 

Typ paliva: Smrkové dřevo 

Výhřevnost paliva: 13,4 MJ/kg 

Cena paliva: 2,19 Kč/kg ~ 600 Kč/PRMs 

Roční náklady: 9 275 Kč 

 
Obrázek 11 Kotel Atmos DC 18 DG (39) 
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3.2 Automatický Kotel na pelety 

Automatický kotel je konstruovaný pro dokonalé spalování pelet. Tento kotel se řadí dle 

ČSN EN 303-5 do 5. emisní třídy a EKODESING 2015/1189. Vytápění peletami je velmi 

komfortní a automatické. Jediná manuální činnost je vybírání popele a doplňovaní zásobníku, 

jinak kotel nepotřebuje vnější zásah. Pořizovací cena kotle je 49 876 Kč. (42) Ke kotli se musí 

přikoupit hořák Atmos A25 za 23 155 Kč. (43) Technická místnost v objektu má prostor na 

zásobník pelet o objemu 500 l, který stojí 7 139 Kč. (44) Do této nádrže se vejde okolo 

350 kg pelet. Jelikož odhadovaná spotřeba pelet je 3 310 kg, musela by se tato nádrž 10 krát 

doplnit za topnou sezónu. Pelety A1 se odebírají po paletách. Zásobník je v těsné blízkosti 

kotle, proto postačí šnekový dopravník o délce 1,5 m a průměru 75 mm. Jeho cena je 

9 907 Kč. (45) 

 

 

 

Typ kotle: Atmos D 20 P 

Výkon: 6,5 - 22 kW 

Účinnost: 91,1 % 

Cena sestavy: 90 077 Kč 

Typ paliva: A1 6 mm 

Výhřevnost paliva: 17 MJ/kg 

Cena paliva: 5,69 Kč/kg (46) 

Roční náklady: 18 830 Kč 

 
Obrázek 12 Kotel na pelety Atmos D 20 P (42) 
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3.3 Kondenzační kotel 

Nástěnný kondenzační kotel THERM 18 KD na zemní plyn s rozsahem výkonu 1,8 až 

19 kW lze plynule regulovat. Vytápění zemním plynem je velice ekologické a kotle dosahují 

vysoké účinnosti díky vychlazení spalin pod rosný bod. Topení je velice komfortní a plně 

automatické. Odpadá přikládání a vynášení popele. Od instalace do revize se na něj nemusí 

sáhnout. Instalace plynové přípojky v tomto případě odpadá, protože plynová přípojka je již 

zavedená. Cena zemního plynu je v posledních letech téměř stejná. Naše cena je dána na 

faktuře, ze které se počítala dodaná tepelná energie. Cena zemního plynu je tedy 13,9 Kč/m
3
. 

Pořizovací cena kondenzačního kotle je 38 559 Kč. (47) Kotel je vybaven novou koncepcí 

vícefázového ventilátoru, díky čemuž má nižší příkon a je omezena hlučnost při vyšších 

otáčkách. 

 

 

 

Typ kotle: THERM 18 KD 

Výkon: 1,8 - 19 kW 

Účinnost: 98 – 106 % 

Cena: 38 559 Kč 

Výhřevnost paliva: 34 MJ/kg 

Cena paliva: 13,9 Kč/m
3 

Roční náklady: 21 379 Kč 

 
Obrázek 13 Kondenzační kotel THERM 18 KD (47)  
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3.4 Elektrokotel 

Instalace elektrokotle je nejjednodušší ze všech možných zdrojů. Je třeba pouze 

3 fázové připojení a není potřeba plynofikace ani spalinovod. Pořizovací cena elektrokotle je 

nejnižší ze všech zdrojů, ovšem provozní náklady už jsou vyšší. Zařízení je bezhlučné a plně 

automatické s možností plynulé regulace výkonu od 2,5 kW do 22,5 kW. (48) Pro topení 

elektrokotlem se používá tarif elektrické energie D57d. Tento tarif je v provozu 20 h v nízkém 

a 4 h ve vysokém tarifu. Cenu nám přepíná HDO signál. (49) 

 

 

 

Typ kotle: THERM EL 23 

Výkon: 2,5 – 22,5 kW 

Účinnost: 99,5 % 

Cena: 25 289 Kč 

Cena paliva: 2,39 Kč/kWh, nízký tarif 

Roční náklady: 34 195 Kč 

 
Obrázek 14 Elektrokotel THERM EL23 (48) 
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3.5 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

Další navrhovaný zdroj je tepelné čerpadlo vzduch – voda. Z důvodu malého přilehlého 

pozemku není možnost jiného typu čerpadla. Pořizovací cena tepelného čerpadla je velmi 

vysoká. Vlastníci tepelného čerpadla využívají elektrického tarifu D56d (49). Díky nízké ceně 

silové elektřiny, která je v nízkém tarifu 22 h, je provoz TČ velmi laciný a jeví se jako vhodná 

varianta. Zvládne teplotu 63 °C při venkovní teplotě -20 °C. (50) 

 

 

 

Typ TČ: Hojnet 20 ONE2  

Výkon: 18,81 kW 

COP: 4,5 

Příkon: 4,18 kW 

Cena: 195 287 Kč (51) 

Cena paliva: 2,15 Kč/kWh, nízký tarif 

Roční náklady: 6 801 Kč 

 
Obrázek 15 Tepelné čerpadlo Hojnet 20 ONE2 (50) 
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4 Zhodnocení zdrojů tepla 
Náklady na vytápění, tedy pořizovací a provozní náklady, jsou počítané pro 15 let 

z důvodu životnosti zdroje tepla. Uvedené ceny v tabulce jsou s DPH. Při výpočtech nebyl 

zhodnocen růst cen paliv.  

 

Tabulka 2 Porovnání nákladů zdrojů tepla 

Zdroj tepla Pořizovací náklady [Kč] Roční náklady [Kč] 
Celková investice za 15 let 

provozu [Kč] 

Zplyňovací kotel 49 339 9 276 188 474 

Kotel na pelety 90 077 18 830 372 520 

Kondenzační kotel 38 559 21 380 359 256 

Elektrokotel 25 289 34 195 538 214 

Tepelné čerpadlo 195 287 6 802 297 312 

 

Pro přehlednost a lepší názornost jsou cely znázorněny v grafech, kde jsou lépe vidět 

rozdíly mezi cenami jednotlivých druhů vytápění. 

 

 

Obrázek 16 Graf 1 pořizovacích cen jednotlivých zdrojů 
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Obrázek 17 Graf 2 ročních provozních nákladů jednotlivých zdrojů 

 

 

Obrázek 18 Graf 3 celkových nákladů provozu za 15 let 
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Na první pohled se zdá koupě a provoz elektrokotle jako nejlepší varianta díky vysoké 

účinnosti, nízkým provozním nákladům, jednoduché instalaci a bezobslužnému provozu. 

Ovšem v ekonomice nákladů na provoz v průběhu 15 let je tento zdroj tím nejdražším. Provoz 

převyšuje skoro dvojnásobně druhý nejdražší zdroj tepla. Proto je tento zdroj tím nejméně 

vhodným pro náš navrhovaný dům.  

 

Druhý nejdražší zdroj pro vytápění je kotel na pelety. Sice výhodou kotle je 

bezobslužný provoz, pomineme-li naplňovaní zásobníku a vybírání popele, ale jsou zde 

ekonomičtější bezobslužné navrhované zdroje. Kdybychom měli větší prostory na zásobník, 

který by stačilo naplnit cisternou jednou ročně, tak by cena za roční provoz klesla. Bohužel 

jsem musel zvolit nádrž o velikosti 500 l. Kotel na pelety vychází provozně podobně jako 

kondenzační kotel.  

 

Kondenzační kotel s účinností převyšující 100 % zvýší pořizovací náklady, ale sníží 

provozní náklady za palivo. Pořizovací cena do 40 000 Kč a provozní náklady okolo 

21 000 Kč se jeví jako zlatá střední cesta. Navíc když vezmeme v potaz, že rodinný dům už 

má zabudovanou plynovou přípojku a spalinovod. Kotel pracuje s nízkou teplotou vody, proto 

je vhodný pro podlahové vytápění. Z důvodu růstu cen fosilních paliv a závislosti na dodávce 

ze zahraničí se tento zdroj nejeví jako nejlepší varianta. 

 

Tepelné čerpadlo má nejvyšší pořizovací náklady, ale díky nízkým provozním 

nákladům se jedná o druhý nejekonomičtější uvažovaný zdroj tepla pro vybraný rodinný dům. 

S dosáhnutím na dotace Zelená úsporám by pořizovací cena byla daleko nižší. V našem 

případě bylo zvoleno tepelné čerpadlo vzduch – voda z důvodu malých přilehlých pozemků. 

Bezobslužný a ekologický provoz je u výběru zdroje velice důležitý aspekt, ale ekonomika je 

na prvním místě.  

 

Nejlacinější zdroj tepla při stávajících cenách paliv je zplyňovací kotel na dřevo. 

Pořizovací cena není tak vysoká a provoz tohoto zařízení není nákladný. Velkou roli u tohoto 

způsobu vytápění hraje obstarávání paliva a jeho příprava. Skladování paliva není problém 

díky přilehlé stodole. Nejedná se o komfortní způsob vytápění, ale je o více než 100 000 Kč 

levnější při 15 letém provozu než tepelné čerpadlo.  
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s dostupnými zdroji pro vytápění 

rodinného domu, porovnat z ekonomického hlediska dostupné zdroje pro vybraný rodinný 

dům. Dále vybrat ten nejlepší zdroj pro vytápění z ekonomického, ekologického 

a komfortního hlediska. 

 

V první části jsme se seznámili s dostupnými zdroji tepla pro rodinné domy. Dále jsou 

uvedeny charakteristiky jednotlivých zařízení na vytápění pro rodinné domy. Kotle se dělí 

podle skupenství paliva na pevné, kapalné a plynné.  Pro jednotlivé zdroje byly vyzdviženy 

jejich výhody i případné nevýhody. U zmíněných druhů paliv byla uvedena jejich přibližná 

výhřevnost. Poslední část rešeršní kapitoly je věnována tepelnému čerpadlu a jeho principu.  

 

Druhá část začíná stručným popisem stavby a dále je zaměřena na výpočtovou část 

tepelných ztrát objektu, které mi vyšli 15 kW. S tímto výkonem bylo vybráno pět zdrojů, 

které by přicházeli v úvahu pro navrhovaný dům. Z uvedené spotřeby paliva jsem zjistil 

celkovou tepelnou energii, která je potřeba pro vytápění objektu. Roční potřeba tepelné 

energie vyšla 51,25 GJ.  

 

Další část je zaměřena na vybrané zdroje vytápění, jejich technické parametry, cenovou 

relaci, provozní náklady a vhodnost pro náš dům. Zvolil jsem zplyňovací kotel na dřevo 

ATMOS DC 18 GD, kotel na pelety ATMOS D 20 P, kondenzační kotel THERM 18 KD, 

elektrokotel THERM EL 23 a tepelné čerpadlo HOJNET 20 ONE2. Zvolené zdroje spadají do 

5. emisní třídy, proto se řadí mezi ekologické zdroje. Z vypočítaných ročních spotřeb paliva, 

pořizovacích cen a provozu kotle po dobu 15 let byly vytvořeny grafy.  

 

Poslední část se zabývá ekonomikou provozu zdrojů tepla. Jelikož vybraný rodinný 

dům je starý, náklady na vytápění jsou vysoké. Z vytvořených grafů je vidět, že nejdražší na 

provoz je elektrokotel, i když má nejnižší pořizovací cenu. Nejvhodnějším řešením pro tento 

dům je zplyňovací kotel na dřevo, jehož provozní a pořizovací náklady jsou nejlevnější ze 

všech uvedených zdrojů. S tím je spjat nekomfortní způsob vytápění, který ale stojí za 

ekonomickou úsporu. Druhým nejvhodnějším řešením je tepelné čerpadlo, jehož pořizovací 

cena je nejvyšší ze všech uvedených zdrojů. Kdyby majitelé dosáhli na dotaci TČ, byl by to 

nejlepší způsob vytápění díky pohodlnému, ekonomickému a ekologickému provozu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

Qplyn Teplo dodané plynem kWh; GJ/rok 

Sp Spotřeba paliva kg 

Qdřevo Teplo dodané dřevem kWh; GJ/rok 

Qpal Celková tepelná energie kWh; GJ/rok 

V Objem rovnaného dřeva PRMr 

ρ Hustota smrkového dřeva kg/m
3
 

ϑ Přepočet do plného metru - 

η Účinnost zařízení - 

H Výhřevnost smrkového dřeva MJ/kg 

CR Roční náklady na palivo Kč 

CJ Jednotková cena za palivo Kč/kg; Kč/m
3
 

Qpal Celková tepelná energie J; kWh 

η Účinnost zařízení - 

H Výhřevnost paliva MJ/kg; MJ/m
3
 

 

 

 

Zkratka Význam 

TUV Teplá užitková voda 

TZL Tuhé znečišťující látky 

CO2 Oxid uhličitý 

TČ Tepelné čerpadlo 

COP Coefficient of Performance- Topný faktor 

1PRMr Rovnaný prostorový metr 

HDO Hromadné dálkové ovládání 
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