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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce bylo v první části objasnit princip, technologii a možnosti 

využití a použití tepelných čerpadel jako zdrojů tepla v rodinných domech. Touto 

problematikou jsme se zabývali v kapitole 3, kde jsme popsali princip funkce tepelných 

čerpadel a jejich technologické použití v praxi. Na závěr této kapitoly jsme objasnili zásady 

připojení tepelného čerpadla na elektrickou síť. V další části jsme se zabývali legislativou pro 

elektroinstalace v obytných budovách, kde jsme popsali základní pojmy a definovali typové 

oblasti. Předmětem praktické části bakalářské práce bylo zpracování projekční dokumentace 

pro stavební řízení, které jsme vyhotovili na typovém domě bungalov s vytápěním tepelným 

čerpadlem a tepelnou ztrátou domu 9kW. V druhé praktické části jsme zhodnotili ekonomický 

provoz tepelného čerpadla v tomto domě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  elektroinstalace, tepelné čerpadlo, připojení tepelného čerpadla, 

elektrická přípojka, ekonomické zhodnocení 
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ABSTRACT 

The aim of my submitted thesis in the first part was to clarify principle, technology and 

possibilities of using of heat pumps as heat sources in family houses. This issue was discussed 

in Chapter 3 where we described the principle of functions of heat pump technology and their 

application in practice. At the end of this chapter, we explained the principle of heat pump 

connection to the mains. In the next part, we examined the legislation on electrical installations 

in residential buildings, and we described the basic concepts and defined the type fields. The 

subject of the practical part of this work was to create design documentation for construction 

management, which we drew up in a bungalow with heating by heat pump and heat loss 9kW. 

In the second part, we assessed the economic operation of the heat pump in this house. 

 

 

KEY WORDS:  wiring, heat pump, heat pump connections, electric connections, 

economic evaluation 
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SEZNAM SYMBOLŦ A ZKRATEK 
  účinnost (-) 

P1  příkon (kW) 

P2  výkon (kW) 

Q   teplo (kW) 

P  ztráty (kW) 

E  elektrický příkon (kW) 

T  topný faktor (-) 

 

 

TČ tepelné čerpadlo  

HDS  hlavní domovní pojistková skříň  

HDV hlavní domovní vedení 

ČSN  česká státní norma 

Al  hliník 

Cu měď 

TUV teplá užitková voda 

IP  international protection  - stupeň krytí 

AC střídavá soustava 

DC  stejnosměrná soustava 

SELV malé bezpečné napětí 

PELV malé bezpečné napětí 

DC metoda diskontních nákladů 

Ki  investiční náklady 

Np
A součet diskontovaných ročních provozních nákladů 

NPV metoda indexu ziskovosti 

Pj  peněžní příjem z investice v j-tém roce její životnosti 

i  úrokové procento  

PI  metoda indexu ziskovosti 

ARR metoda průměrné výnosnosti 

PB doba návratnosti 

IRR metoda vnitřního výnosového procenta  
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1 ÚVOD 
V době zvyšujících se nákladů na provoz domácností je volba správného zdroje tepla, který 

bude svými provozními náklady ekonomický v poměru k pořizovacím nákladům, a proto se 

hledají možnosti, jak ušetřit finanční prostředky a právě tepelné čerpadlo je jedním z těchto 

možností. 

Aby bylo používání elektrické energie efektivní a hlavně bezpečné, ať už používání 

elektrických spotřebičů či při provozu rozvodů v obytných prostorech je nutné, aby 

projektanti i montéři dodržovali předepsané předpisy, abychom zabránili nebezpečí 

v souvislosti s používáním elektrické energie.  
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2 CÍL PRÁCE 
Účelem této práce je objasnit technologický princip tepelného čerpadla, což je vysvětleno 

v kapitole 3. V současnosti je tepelné čerpadlo velmi vhodným zdrojem tepelné energie nejen 

tepla v topné sezóně, ale i chladu v horkých dnech.  

V kapitole 4 bylo úkolem shromáždit informace ohledně legislativy připojení obytných 

budov a vše s tím souvisejících. Tato problematika je velmi důležitá vzhledem k tomu, že 

veškeré elektrospotřebiče obsluhují osoby bez elektrotechnické kvalifikace §50/1978Sb. 

Praktickou částí bylo vyprojektovat technickou dokumentaci elektroinstalace pro rodinný 

dům s tepelným čerpadlem a zhodnotit energeticko-ekonomické zhodnoceni provozu 

rodinného domu s tepelný čerpadlem, což je vypracováno v praktické části bakalářské práce.  
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3 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA 
První myšlenku principu tepelného čerpadla udal už v roce 1852 Lord Kelvin, vlastním 

jménem William Thomson (1824-1907), v jeho druhé termodynamické větě, která se stala 

důležitým termodynamickým zákonem udávající přirozený směr, kterým procesy v přírodě 

probíhají. Zní takto: Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen 

přijímal teplo od určitého tělesa – ohřívače a vykonával stejně velkou práci. Není možné, aby 

při tepelné výměně těleso o vyšší teplotě přijímalo teplo ze studenějšího tělesa. Pro nás je 

důležitější ta druhá část, příjem tepla z tělesa o nižší teplotě. Což zajisté domy i komerční 

prostory oproti venkovnímu prostředí v době topné sezóny jsou. Tepelné čerpadlo neporušuje 

žádný fyzikální zákon, ty se totiž porušovat nedají. Tepelné čerpadlo „jen přečerpá“ teplo 

z relativně chladného tělesa, čímž může být venkovní vzduch, země na zahradě nebo voda 

z vrtů zemních kolektorů apod. na vyšší teplotní hladinu, která se pohybuje dle typu čerpadla 

mezi 50 a 80°C a toto teplo již můžeme použít v radiátorech ústředního topení [1][8][10]. 

Tepelné čerpadlo jak zobrazuje obrázek 3-1, se jako celek skládá z kompresoru, dvou 

výměníků tepla jeden pro získávání tepla a druhý pro odevzdávání tepla, teplonosné látky - 

chladiva, v TČ využíváme zejména freony, ale také uhlovodíky nebo oxid uhličitý [1][8][10].  

Tepelné čerpadlo pracuje ve čtyřtaktním režimu, tzn. že při jednom koloběhu chladiva 

proběhnou čtyři děje. Prvním z nich je Vypařování: chladivo od vody, země popř. vzduchu 

odebírá teplo a tím se odpařuje a mění své skupenství na plynné. Dále probíhá druhý děj 

Komprese, při kterém dojde ke stlačení plynného chladiva, které se v prvním ději ohřálo jen 

o pár stupňů, a díky principu komprese, kdy při vyšším tlaku se plyn ohřívá, tzn. že 

kompresor nízkopotenciální teplo přesune na vysokopotenciální teplotní hladinu asi 80°C. 

Tímto je druhý děj dokončen a následuje Kondenzace, při které zahřáté chladivo za pomocí 

druhého výměníku odevzdá teplo vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory 

získané teplo odevzdají v místnostech a zchlazená voda v topném okruhu pak cirkuluje zpět 

k druhému výměníku k opětovnému ohřátí. Následuje čtvrtý děj Expanze, který se děje při 

průchodu chladiva přes expanzní ventil, přičemž chladivu se sníží tlak i teplota a putuje 

nazpět k prvnímu výměníku tepla. Po technické stránce jsou tepelná čerpadla velmi podobná 

s chladícími zařízeními [1][8][10]. 
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Obr. 3-1Konstrukční schéma tepelného čerpadla [1] 

 

Průběhy teplot ve výparníku a v kondenzátoru jsou patrné z obrázku 3-2  

 

 

Obr. 3-2Oběh v grafu h-p [2] 
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3.1 Typy kompresorŧ 

Kompresor je nejdůležitější ale i nejdražší součástí tepelného čerpadla. V převážné části 

konstrukcí bývá hermetický uzavřen v ocelové nádobě, obvykle se můžeme setkat se čtyřmi 

konstrukčními řešeními kompresoru: 

Pístové kompresory - obvykle byly používány ve starších typech zařízení pro jejich 

výrobní cenu a jejich poměrně dlouhou životnost okolo patnácti let, ale naopak jejich 

nevýhodou je menší topný faktor a zvýšená hlučnost  

Rotační kompresory - méně obvyklé použití, jejich uplatnění se našlo v klimatizačních 

jednotkách, kde není za potřebí takových velkých výkonů jako u tepelných čerpadel. Jejich 

konstrukce neumožňuje dosáhnutí velkých topných faktorů.  

Šroubové kompresory – uplatnění získaly zejména v průmyslových a speciálních 

aplikacích, v místech kde je zapotřebí vysoký výkon a to zejména kvůli vysoké  ceně 

kompresoru     

Spirálové kompresory – tyto kompresory se obvykle označují názvem SCROOL [1]. 

Kompresory tohoto typu dosahují výborných parametrů a to zejména topného faktoru, proto 

také jsou dnes nejpoužívanějším typem. Životnost těchto kompresorů je obvykle mezi 80-

100 tis. provozními hodinami, což znamená při provozu jen v topné sezoně 20 let. Naopak 

jejich nevýhodou je vyšší cena oproti pístovým a rotačním kompresorům [1].  

Popis činnosti ukazuje obr 3-3, na němž je znázorněna pevná spirála – šedá a pohyblivá 

spirála – černá, prostor mezi nimiž je vyplněn chladivem. Pohyblivá spirála se excentricky 

pohybuje v pevné spirále. Tím je vytvořena „kapsa“, která se pohybuje od obvodu, kde je 

plyn nasán – obr. a směrem ke středu a neustále se zmenšuje. Ve středu spirály je výfukový 

otvor, kudy stlačený plyn vystupuje – obr. d. Ve skutečnosti je v každém okamžiku mezi 

spirálami šest „kapes“, takže proces sání a výfuku chladiva je téměř plynulý [2]. 

 

 

Obr. 3-3Princip funkce kompresoru SCROLL [1] 
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3.2 Účinnost tepelného čerpadla 

Jako u každého zařízení tak i u tepelného čerpadla se posuzuje jeho účinnost ale ne 

klasickým poměrem, kdy výkon je podílem příkonu: 

 

 =
𝑃2

𝑃1
 (−, 𝑘𝑊, 𝑘𝑊)         (3.1) 

Ale pro tepelné čerpadlo je potřeba vztah upravit na tvar  

 =
𝑄

𝑃+𝐸
 (−, 𝑘𝑊, 𝑘𝑊)        (3.2) 

 

Kdy účinnost je dána podílem dodaného tepla k teplu dodanému a příkonu tepelného 

čerpadla [1]. 

Účinností se jen málo kdy vyjadřuje efektivita TČ, protože zákazníka zajímá co zaplatí a 

co za to dostane, což je energie dodaná – elektřina, a topný výkon. Tady tento podíl je 

možné vyjádřit topným faktorem [1]. 

Obrázek 3-4 zobrazuje toky energií tepelným čerpadlem.  

 

 

Obr. 3-4Výkonový tok přes tepelné čerpadlo  

3.3 Topný faktor  t 

Topným faktorem vyjadřujeme podíl získané energie Q, což je pro nás teplo dodané 

ústředním topením ku spotřebě vstupní elektrické energie E, což je elektřina spotřebovaná 

kompresorem a řídící elektronikou [1]: 

 𝑇 =
𝑄

𝐸
 (−, kWh, kWh)          (3.3) 

Pro seriózní porovnání tepelných čerpadel je jen údaj o topném faktoru velmi zavádějící, 

protože jeho hodnota se mění s teplotou zdroje (vzduch, voda, půda), která během roku 

kolísá, mírně může i kolísat teplota výstupní z tepelného čerpadla. Pro objektivní posouzení 
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topného faktoru se hodnoty uvádí dle ČSN EN 255, což znamená, že se uvede hodnota 

topného faktoru při teplotě vstupní vody k hodnotě výstupní vody ve formátu např. 3,4  

0/45°C. U tepelných čerpadel dodávaných komerčně udávají výrobci topný faktor 

v několika provozních stavech, často i formou grafu, tak jak ukazuje obrázek 3-5. 

Vzhledem k tomu, že teplota ochlazované látky během roku často kolísá, je potřeba správně 

odhadnout topný faktor během celého roku. Jinak úspory, které očekáváme od tepelného 

čerpadla se nedostaví [1].    

Skutečný topný faktor ve skutečnosti neodpovídá katalogovému faktoru, protože tepelné 

čerpadlo potřebuje pro svůj provoz i další zařízení, jako jsou oběhová čerpadla, nebo 

ventilátory, spotřeba oběhových čerpadel je poměrně malá, ale vzhledem k tomu, že tvoří 

souslednou složku odběru při provozu tepelného čerpadla nelze ji zanedbat. Obvykle se 

pohybuje v rozmezí 100-300kWh za rok. Ale spotřeba ventilátorů ofukující venkovní či 

vnitřní jednotku je řádově vyšší, což už není zanedbatelná hodnota [1]. 

 

 

Obr. 3-5Porovnání topných faktorů při různých podmínkách [1] 

 

3.4 Rozdělení tepelných čerpadel dle jejich zapojení  

Monovalentní zapojení – tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla  

Bivalentní zapojení – tepelné čerpadlo pracuje spolu s druhým zdrojem tepla, tepelný výkon  

   tepelného čerpadla je volen tak, aby vyrobilo teplo v rozmezí 50 – 80%  

   tepelných ztrát objektu, či potřeby teplé užitkové vody [2] 
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3.4.1 Monovalentní provoz  

U dnešních rodinných domků s dobrou tepelnou izolací se tepelná ztráta pohybuje pod 

hranicí 10 kW. U těchto typů staveb lze rozhodnout o rea lizaci monovalentního provozu 

čerpadla, kdy TČ bude dimenzováno na špičkový výkon po celou dobu topné sezóny i přes 

malé zvýšení pořizovacích nákladů. Výhodou může být i to, že čerpadlo není závislé na 

doplňkovém zdroji tepla. A navíc předimenzováním zdroje často nebývá na závadu, spíše 

naopak, zvyšuje jeho spolehlivost [2]. Způsob zapojení je na obrázku 3-6 

 

Obr. 3-6Monovalentní provoz 

   

 

    

3.4.2 Bivalentní provoz 

Jelikož množství výkonu potřebné pro vytápění se 

v průběhu roku mění, proto není vždy ekonomické 

dimenzovat výkon tepelného čerpadla na maximální 

výkon potřebný v průběhu roku. Protože by bylo 

potřebné pořídit dražší tepelné čerpadlo, ale též dražší 

tepelný zdroj (větší zemní kolektor, hlubší zemní vrty), 

což významně prodražuje náklady na pořízení dodávky 

TČ, zvláště u staveb s vyšší tepelnou ztrátou. Proto 

v bivalentním režimu se tepelné čerpadlo doplňuje 

dalším zdrojem tepla tzv. špičkovým zdrojem, obvykle 

elektrokotlem viz obrázek 3-8. Dle výběru tepelného 
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čerpadla lze vybrat z nabídky verzi s elektrokotlem 

zabudovaným uvnitř jednotky nebo bez něj. Prakticky 

může tepelné čerpadlo spolupracovat s jakýmkoliv 

zdrojem, a to i s kotlem na peletky. Problémem však 

zůstává, jak zajistit, aby regulace obou zdrojů byla 

v souladu. Většina, kromě TČ s vnitřním elektrokotlem, 

TČ je vybaveno jen základní regulací, jež neumí 

spolupracovat s jiným regulátorem. Proto je často nutné 

navrhnout regulaci na míru, což je obvykle finančně 

náročné. V tomto provozu dosahuje výkon tepelného 

čerpadla v mezích 50 – 80% celkové potřeby tepla, u 

dobře navrženého systému doplňkový zdroj dodává jen 

5 – 10% celkové roční spotřeby tepla. Obrázek 3-7 

zobrazuje využití TČ a doplňkového zdroje tepla při 

různých venkovních teplotách [2]. 

       

 

 

Obr. 3-8Bivalentní provoz 

   

3.5 Návrh potřebného výkonu TČ 

Návrh výkonu TČ popř. výkonu doplňkového zdroje se volí dle průměrných denních 

teplot obrázek 3-9 a dle tepelné ztráty daného objektu. Dále s výpočtem výkonu souvisí 

bivalentní bod, který udává po jakou venkovní teplotu je TČ, vzhledem k tepelným ztrátám 

 

Obr. 3-7Bivalentní chod TČ [1] 
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apod., schopno dodávat tepelnou energii bez toho, aniž by byl přiřazen špičkový 

(doplňkový) zdroj tepla. Názorně je tento bod zobrazen na obrázku 3-7. Tento bod se 

pohybuje po křivce tepelného výkonu tepelného čerpadla, která se mění se zdrojem 

použitého tepla. Kdy nejstrmější křivka bude u tepelného čerpadla ochlazující venkovní 

vzduch, a naopak u TČ se stálou teplotou zdroje jako zemní vrty nebo podzemní voda se 

bude křivka výkonu přibližovat vodorovné přímce [2].  

 

Obr. 3-9Průměrné denní teploty [11] 

 

3.6 Rozdělení tepelných čerpadel  

Tepelná čerpadla jsou vyráběna ve čtyřech elementárních provedeních 

 země/voda 

 voda/voda 

 vzduch/voda 

 vzduch/vzduch 

Jak už z označení plyne, první název označuje druh materiálu, ze kterého čerpáme 

nízkopotenciální teplo a druhý název materiál pomocí, kterého získanou energii odevzdáváme 

v budovách [1]. 

 

3.6.1 Země/voda 

Tento typ tepelného čerpadla čerpá teplo z nitra Země, jelikož v nitru Země neustále 

probíhá nukleární rozpad prvků a tepelná energie, která zde vzniká, jako odpadní teplo 
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přestupuje přes jednotlivé vrstvy až k povrchu Země. A právě toto teplo používáme u 

tepelného čerpadla země/voda. Tento typ TČ může být ve dvou variantách provedení, kdy 

teplo je čerpáno z vrtŧ nebo plošných kolektorŧ [1]. 

- Vrty – teplo se z podloží čerpá pomocí vrtu popř. více vrtů o hloubce v rozmezí 50 

až 150 m. Vrt se obvykle hloubí vrtnou soupravou o průměru 13 – 22 cm. Na 1 kW 

tepelného výkonů TČ je zapotřebí 12 – 18 m hloubky vrtu dle geologických podmínek viz 

obrázek 3-10, dimenzování hloubky vrtu [1]. 

 

 

Obr. 3-10Dimenzování hloubky vrtu [1] 

 

Při volbě vrtů je možné volit i více vrtů s menšími hloubkami, ale tyto vrty by měly být od 

sebe vzdáleny alespoň 10 m, aby se teplotně neovlivňovaly. Obecně je však výhodnější 

zvolit jeden vrt hlubší, něž dva vrty kratší. Ihned po odvrtání vrtu se do něj zasunou 

polyethylenové hadice kolektoru, v kterých proudí nemrznoucí směs, obvykle vodní směs 

monopropylenglykolu nebo monoethylenglykolu. Vrt se následně musí utěsnit cementovou 

nebo jílocementovou směsí. Nevhodné je zasypání vrtu pískem či vytěženým materiálem.  

Důvodem je nebezpečí, že při vrtání se narazí na zásobárnu podzemní vody, do níž by se 

neutěsněným vrtem mohla dostat znečištěná povrchová voda, případně že vrt spojí oblasti 

v různých hloubkách a naruší tak hydrogeologické poměry. Tepelné čerpadlo s odběrem 

tepla z hlubinných vrtů má velmi dobrý topný faktor, který se během roku nemění. To je 
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dosaženo díky tomu, že TČ čerpá teplo o vysoké a celoročně stálé teplotě přibližně 10°C. 

TČ s tímto zdrojem tepla dosahuje topného faktoru v rozmezí 4 – 5 [2]. 

Hlavní výhodou tohoto typu TČ je stabilní topný výkon, taktéž velmi dlouhá životnost, 

absolutně tichý chod. Tyto superlativy jsou částečně vyváženy hlavní a jedinou nevýhodou, 

což je vyšší pořizovací cena při hloubení vrtu a nutnost vyřízení stavebního povolení na vrt 

[1] [9]. 

 

- Plošné kolektory - Je to další způsob, jak čerpat energii ze země. Půda se 

ochlazuje tepelným výměníkem z polyetylenového potrubí, které je naplněno nemrznoucí 

směsí a uložen do výkopu. Jedná se o poměrně rozšířené řešení, které má oproti hlubinným 

vrtům nižší pořizovací náklady za cenu mírně nižšího topného faktoru. A navíc při 

současné stavbě novostavby, lze výkopové práce potřebné na uložení potrubí spojit 

s výkopovými pracemi při zakládání stavby. Jelikož teplota v půdě během roku kolísá podle 

průměrné venkovní teploty, tak i podle toho se i topný faktor mění, a přitom nejhorší je na 

konci topné sezóny. To je zapříčiněno tím, že půda odevzdala v průběhu topné sezony 

velké množství tepla. Pokud je tepelné čerpadlo využíváno jen pro vytápění, může být 

kolektor menší, jelikož se přes léto regeneruje přestupem tepla z okolních vrstev zeminy, 

slunečním zářením a teplem z venkovního vzduchu. Je – li TČ využíváno celoročně, tak 

plocha kolektoru musí být větší, aby byla zemina schopná dodat dostatečné teplo pro 

výhřev. Tento případ nastává v případě letního vyhřívání bazénů a podobných aplikací [1].  

Plošný půdní kolektor se umísťuje vedle objektu v hloubce přibližně 1,5 až 2 metry. 

S dostatečnou vzdáleností od základů, aby půdní kolektor neohrozil základy zamrzáním. 

Trubky půdního kolektoru z polyetylenu, v nichž proudí směs, se mohou ukládat na 

souvisle odkrytou plochu, vzdálené od sebe nejméně 0,6m, tak jak ukazuje obrázek 3-11. 

Obvykle se ale doporučuje dodržet vzdálenost 1m. Plošné rozměry ko lektoru se obvykle 

pohybují v rozmezí trojnásobku vytápěné plochy objektu. Plochu potřebnou pro půdní 

kolektor můžeme omezit jiným druhem kolektoru, resp. uložení potrubí do země. A to 

kolektorem typu slinky, jež je tvořen smyčkami potrubí, které vzniknou roztažením 

svinutého kola hadice. Jediné kolo měří asi 200m. Slinky se ukládají vodorovně do výkopu 

širokého 90 cm, hloubky 1,5m a na délku měřící 15 až 20 metrů. Jinou variantů ukládání 

kolektoru typu slinky je na stojato do úzkého výkopu širokého 30 až 40cm, u něhož musí 

být hloubka taková, aby byly vrcholy slinek v hloubce asi 1,5 m. Výkopové rýhy by měly 

být vzdáleny od sebe alespoň 5 m.  
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Nevýhodou slinek je problémové odvzdušňování. Ale nespornou výhodou je uspořené 

místo na pozemku. Celkově nevýhodou získávání tepla tímto způsobem je nutnost 

pozemních prácí a nutnost vlastnit dostatečnou volnou plochu, obvykle 200 – 400 m2, což 

ale vyváží výhody, jako jsou dlouhá životnost půdního kolektoru, stabilní topný výkon, 

nízké provozní náklady nebo úplně tichý provoz [1][2][9]. 

 

Obr. 3-11Průřez plochým půdním kolektorem [2] 

3.6.2 Voda/voda 

Tento typ TČ získává teplo z povrchových vod, což je nepříliš obvyklý způsob získávání 

tepla, ale ve vhodných lokalitách a podmínkách je levnou variantou čerpadla země/voda. 

Využití najde v blízkosti vetší řeky, rybníka, hráze nebo náhonu k vodní elektrárně, kdy do 

koryta řeky či na dno hráze lze umístit potrubí z výměníku pro tepelné čerpadlo. 

Problémem zůstává souhlas majitele ať už rybníka, řeky nebo přilehlého pozemku, přes 

který bychom chtěli potrubí vést k vodní ploše [2][9].  

Hlavní výhodou jsou nejnižší provozní náklady, nižší investiční náklady, vysoký topný 

faktor, ale nevýhody jsou zásadní. Systém vyžaduje pravidelnou údržbu a dozor, vyšší 

náklady na servis, dále získání souhlasu majitelů pozemků, přes které bychom chtěli vést 

trubky kolektoru, a nutnost umístění objektu v těsné blízkosti vodní plochy. Z čehož 
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vyplývá, že je opravdu jen vhodné pro úzkou skupinu objektů například dozorny velkých 

vodních elektráren. [2][9] 

 

3.6.3 Vzduch/voda 

Nízko potenciálním zdrojem tepla může být také venkovní vzduch. V současnosti se 

využívá častěji než v letech minulých, jelikož se u tepelných čerpadel zlepšili parametry a 

to zvláště topného faktoru v klimaticky mírnějších pásmech s menším počtem mrazových 

dnů. Protože nepotřebují vrty ani zemní kolektory jsou náklady na pořízení nižší a instalace 

jednodušší. Obvykle se skládají ze dvou částí. Vnitřní a venkovní jednotky, kdy venkovní 

vzduch je nasáván pomaloběžným ventilátorem a ochlazován. Průtok vzduchu se pohybuje 

v řádech tisíců kubických metrů za hodinu. Jsou ale i TČ, která venkovní část nemají, ale 

výměník pro ochlazování vzduchu je integrován uvnitř, kdy tepelné čerpadlo je umístěno 

v objektu, např. ve sklepě, vzduch nasává a vypouští přes otvory ve stěně. Obsah energie ve 

vzduchu silně závisí na jeho vlhkosti. Je – li vzduch chladný, je v něm i málo vody. Na 

rozdíl od ostatních látek, jako jsou vody, horniny, není množství energie ve vzduchu přímo 

úměrné teplotě, ale rapidně klesá. Z čehož vyplývá, že v době nejnižších venkovních teplot, 

kdy je spotřeba tepla v objektu nejvyšší, pracuje tepelné čerpadlo s nejnižším topným 

faktorem a obvykle i s nižším výkonem. Současná tepelná čerpadla jsou schopna pracovat 

až do teplot -12 až -15 °C. Pro dny, kdy je venkovní teplota nižší, než je tepelné čerpadlo 

schopno pracovat, je nutné, aby TČ bylo zapojeno v bivalentním provozu, tzn. aby bylo 

doplněno např. elektrokotlem [1][2].  

Na venkovním výměníku dochází, vlivem venkovní vlhkosti, ke vzniku námrazy. Výrobci 

dodávají na výměník systém, který ho automaticky odmrazuje, což vždy způsobuje horší 

efektivitu tepelného čerpadla. Pro zhodnocení skutečného topného faktoru je tedy nutné do 

spotřeby tepelného čerpadla vzít v úvahu nejen spotřebu ventilátoru venkovní jednotky, ale 

i vliv odtávání námrazy na výparníku [2][9].  

Hlavním přínosem tohoto typu tepelného čerpadla je jeho univerzální použitelnost, lze 

prakticky umístit kdekoliv i na střeše. Dále poměr cena/výkon je velmi zajímavá a 

v neposlední řadě je jednoduchá instalace. Ovšem nevýhodou je již zmíněná menší účinnost 

za silných mrazů a z toho vyplývají bivalentní provoz tepelného čerpadla [2][9]. 

3.6.4 Vzduch/vzduch 

Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo přímo z venkovního vzduchu a následně 

získané teplo je použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. Systém vzduch/vzduch 
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je ideálním doplňkem pro domy a byty vytápěné elektřinou. Tento systém lze jednoduše 

nainstalovat i do stávajícího objektu bez velkých stavebních úprav. Velmi vhodné je, když 

vytápěný byt nebo dům má otevřenou dispozici, která umožní aby teplý vzduch z tepelného 

čerpadla mohl proudit celým prostorem, tak se může stát TČ hlavním zdrojem tepla 

v objektu [9].  

Je – li ovšem dům uspořádán tak, že není možné, aby teplý vzduch proudil všemi 

místnostmi, je nutné dům doplnit o více TČ nebo omezit jen na určitou část domu. Další 

možností použití je temperování objektu po delší dobu např. víkendové chaty. Tento systém 

vytápění je v podstatě klimatizační jednotkou v invertorovém režimu, což také mnoho 

výrobců klimatizací nabízí jednotky IVERTOR, např. FUJI, Daikin klimatizace.  

Výhodou tohoto typu je jednoduchá a rychlá instalace, velmi nízké investiční náklady 

oproti konvenčním tepelným čerpadlům, jejich doplňková funkce klimatizace v letních 

měsících a čištění vzduchu. Nevýhodou je jejich použití u domů s větším počtem malých 

místností protože čerpadlo má jen jednu vnitřní jednotku [9]. 

3.7 Zásady pro připojení tepelného čerpadla na elektrickou síť  

Tepelné čerpadlo je poháněno elektrickou energií. Největší odběr elektrické energie je 

kompresorem popř. u TČ s vestavěným elektrokotlem to bývá obvykle elektrokotel, který 

nejvíce spotřebovává elektrickou energii. Při startu kompresoru tepelných čerpadel dochází 

ke krátkodobému navýšení odebíraného elektrickému proudu, tzv. náběhový proud. 

Rozvodné závody v některých případech stanovují max. možný startovací proud. Tento 

požadavek je nutno porovnat se startovacími proudy uváděnými v technických podkladech 

dodavatelů tepelných čerpadel. V případě, že je startovací proud vyšší než povolené 

maximum, je možné použít frekvenční měnič s funkcí Softstartu. Tento Softstart umožňuje 

snížit náběhový proud až o 1
3  . Všichni renomovaní výrobci mají k dispozici tabulky 

s hodnotami požadované velikosti hlavního jističe pro kotelnu v závislosti na výkonu 

tepelného čerpadla a elektrokotle. Zároveň je nutné do kotelny přivést odpovídající typ 

kabelu z domovního elektrorozvaděče pro napájení tepelného čerpadla[7].  

To znamená, že se obvykle v kotelně umístí podružný rozváděč pro tepelné čerpadlo 

s přivedeným přívodním vedením s odpovídajícím průřezem vodičů pro daný výkon TČ a 

dále kabel CYKY 3Cx1,5mm2 pro ovládání stykače signálem HDO, pro blokaci TČ ve 

vysokém tarifu. Zapojení elektroměru, HDO a stykače pro jednofázový případ je na 

obrázku 3-12. Pro obvyklejší případ třífázového zapojení je zobrazeno na obrázku 3-13. 

Kdy elektroměr i HDO jsou umístěny v elektroměrovém rozváděči a do podružného 
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rozváděče je přiveden silový přívod a přívod ovládací k ovládání stykače pro blokaci TČ.

 

Obr. 3-12 Jednofázový dvousazbový elektroměr s přijímačem HDO [6] 

 

Obr. 3-13 Třífázový dvousazbový elektroměr s přijímačem HDO [6] 
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4 LEGISLATIVA PRO ELEKTROINSTALACE V OBYTNÝCH 

BUDOVÁCH 
 

V této kapitole shrneme nejpodstatnější výňatky z technických požadavků a norem 

potřebné pro realizaci elektroinstalace v obytných budovách. Jelikož každá funkční 

elektroinstalace musí být připojena na distribuční soustavu, popř. přenosovou, a tento 

požadavek se provádí pomocí elektrické přípojky. Tudíž první kapitolou této části je 

kapitola nazvaná elektrická přípojka, jakož součást každé elektroinstalace.  

 

4.1 Elektrická přípojka 

Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou a s „Pravidly“. 

Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena, s výjimkou 

domácností a jejich přípojek do 50m délky (půdorysu). Vlastníkem přípojk y je ten, kdo 

uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, 

údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození 

majetku. Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úp latu elektrickou přípojku 

provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá. Při připojení 

odběrného místa pomocí smyčky se nejedná o přípojku. Elektrická přípojka nízkého napětí 

slouží k připojení jedné nemovitosti, ale na základě souhlasu provozovatele příslušné 

distribuční soustavy, lze připojit i více nemovitostí. Elektrická přípojka nízkého napětí 

končí u venkovního vedení hlavní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní 

kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, 

popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na odběratelově objektu nebo na 

hranici či v blízkosti hranice jeho pozemku. Není- li na odběratelově nemovitosti zřízena 

hlavní domovní pojistková skříň, končí venkovní přípojka nízkého napětí posledním 

kotevním bodem umístěným na této nemovitosti nebo na svorkách hlavního jističe objektu. 

Tento kotevní bod je součástí přípojky. Není- li na odběratelově nemovitosti zřízena hlavní 

domovní kabelová skříň, končí elektrická přípojka nízkého napětí na svorkách hlavního 

jističe objektu nebo v kabelové skříni uvnitř objektu. Elektrická přípojka jiného, než 

nízkého napětí, končí při venkovním vedení kotevními izolátory na odběratelově stanici, při 

kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici. Kotevní izolátory a 

kabelové koncovky jsou součástí přípojky. Společné domovní elektrické instalace 
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v domech sloužící pro připojení více odběratelů z jedné přípojky nejsou součástí elektrické 

přípojky. Společná domovní elektrická instalace je součástí nemovitosti [4].  

Elektrická přípojka začíná směrem k odběrateli odbočením od distribučního vedení. 

Odbočením od vzdušného nebo kabelového vedení končí hlavní domovní pojistkovou 

skříní HDS, tak jak zobrazuje obrázek 4-1. HDS mají být plombovatelné nebo s uzávěrem 

na klíč pro rozvodná zařízení. Před uvedením nové nebo rekonstruované skříně nebo 

přípojky do provozu musí být provedena výchozí revize [4].  

Pro každý objekt má být zřízena jen jedna elektrická přípojka. Je- li provedeno více 

přípojek, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni. Pro každé odběrné 

zařízení je nutno do HDS instalovat samostatné jištění. Před HDS musí být volný rovný 

prostor minimálně 80cm pro bezpečnou obsluhu a práci. V případě napojení ze vzdušného 

vedení musí být HDS  ve výšce 2,5 až 3m (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným 

terénem. V případě napojení z kabelového vedení musí být HDS umístěna na objektu nebo 

v pilíři a to 0,6m nad definitivně upravený terén. Na základě dohody s technikem 

distribuční sítě lze HDS umístit i níže, naopak při klimatických podmínkách může být i 

výše, při výskytu povodní, sněhu – horské oblasti [4].  

Kabel ani vodiče přípojky či HDV nemají být přerušovány ani nastavovány. Vnitřní část 

přípojky se provádí po vnější straně objektu kabelem pod omítkou nebo vedením 

v trubkách bez odbočných krabic. Je-li přípojka provedena závěsným kabelem, provede se i 

tato část přípojky bez porušení závěsného kabelu. Při rekonstrukci přípojky je možno tuto 

ponechat jen tehdy, neprochází- li vnitřními prostorami bytu a neumožňuje-li neoprávněný 

odběr elektřiny [4].  

 

4.2 Kabelové přípojky 

Kabelové přípojky musí být vždy provedeny třífázově. Pro každý objekt má být zřízena 

jen jedna přípojka. Pokud je přípojek z jakýchkoliv důvodů více, musí být na tuto 

skutečnost upozorněno v každé přípojkové skříni. Naopak je-li to účelné a ekonomické, 

může sloužit jedna přípojková skříň i pro více objektů. Každý však musí mít v přípojkové 

skříni samostatné jištění, zpravidla pojistkové sady [4].  

S ohledem na místní podmínky (sníh, záplavy) lze výšku skříně zvednout až na 1,5m po 

dohodě s technikem provozovatele distribučního vedení. Pokud se odběratel dohodne 

s dodavatelem, umožňuje se při kombinaci elektroměrového rozváděče s přípojkovou skříní 

i umístění níže než 60cm s tím, že výška okénka pro odečet v elektroměrovém rozváděči 

nebude níže než 70cm nad definitivním terénem. Před přípojkovou skříní musí být opět 
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volný prostor šíře alespoň 80cm potřebný k bezpečnému provádění obsluhy. Výjimečně lze 

přípojkovou skříň umístit i mimo objekt odběratele. Způsob připojení, umístění a zapojení 

měřícího zařízení musí být vždy projednán s technikem provozovatele distribuční soustavy 

nejpozději před započetím prací [4], tak jak zobrazuje obrázek 4-1. 

 

Obr. 4-1Vzdušná a kabelová přípojka [4] 

 

4.3 Hlavní domovní vedení – HDV 

HDV propojuje přípojkovou skříň se všemi odběry v domě a to až po odbočku 

k poslednímu elektroměru. Ukládá se v souladu s ČSN 33 2000-5-52 tak, aby byla možná 

jeho výměna bez stavebních zásahů, a to uložením v trubkách, kanálech, dutinách 

konstrukcí. HDV musí být provedeno v soustavě TN-C. Dalším požadavkem na umístění je 

ztížit nedovolený odběr a aby vedení bylo co nejkratší. Průřez vedení musí splňovat 

požadavky ČSN 33 2130 a ČSN 33 2000-4-43 s přihlédnutím k maximální soudobosti 
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instalovaného příkonu, minimálně však 4x16mm2 Al nebo 4x10mm2 Cu. Provedení HDV 

v plastových vkládacích lištách je nepřípustné. V objektech, kde je to účelné, se zřizuje 

několik hlavních domovních vedení a naopak v podélných objektech nejvýše se třemi 

odběrateli, je možno od hlavního domovního vedení upustit a provést přímé napojení 

z přípojkové skříně, kde je patřičný počet jistících prvků. HDV je ve vlastnictví odběratele 

nebo majitele objektu. Hlavní domovní vedení musí být vedeno veřejně přístupnými 

prostorami, uloženo odděleně od ostatních měřených vedení, umístěno a provedeno tak, aby 

byl ztížen neoprávněný odběr nebo dodávka elektřiny. Hlavní domovní vedení, musí být 

provedeno tak, že jeho výměna by byla možná bez stavebních zásahů – například 

v trubkách, kanálech, dutinách konstrukcí. Při procházení HDV jednotlivými požárními 

úseky musí být prostupy řádně utěsněny s požadovanou požární odolností [4].  

 

4.3.1 Odbočky od HDV  

Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrovým rozváděčům musí být 

provedeny tak, aby byl ztížen nedovolený odběr, aby byly obdobně jako HDV vyměnitelné 

bez stavebních zásahů a pokud nejsou delší než 3m na nehořlavé podložce nemusí se při 

změně průřezu jistit. Jinak se jistí v místě odbočení od HDV. Pro každý odběr se zřizuje 

samostatná odbočka nebo se vyvádí samostatně z HDS, zejména pro připojení odběrných 

zařízení jako jsou rodinné domky. Odbočky k elektroměrům se mohou dělat jednofázově 

do soudobého příkonu 5,5kW s maximální hodnotou jističe před elektroměrem 25A, 

v ostatních případech třífázově se všemi vodiči proudové soustavy v soustavě TN-C. V 

případě provádění jednofázových odboček, mají být tyto rovnoměrně rozděleny mezi 

jednotlivé fáze, aby bylo HDV rovnoměrně zatěžováno. Minimální průřezy odbočky musí 

vyhovovat dovolené proudové zatížitelnosti dle soudobého příkonu odběrného místa, 

přičemž minimální průřez je 6 mm2  Cu. Odbočky delší než 3m musí být jištěny podle ČSN 

33 2130 v místě odbočení z HDV. Úbytek napětí musí být v souladu s ČSN 33 2130, což je 

uvedeno níže [4].  

 

4.4 Elektroměrové rozvaděče 

Pokud možno se umisťují na místě přístupném i v době nepřítomnosti odběratele, a to 

z důvodů odečtu elektroměrů a kontroly neporušenosti plomb atd.. Tento požadavek může 

být smluvně změněn s technikem distribuční sítě. U rodinných domů, rekreačních chat, 

chalup a garáží se elektroměrový rozvaděč umisťuje na vnější přístupné straně objektu nebo 
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oplocení. V souladu s ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51 musí být chráněny proti působení 

vnějších vlivů. U zahrádkářských osad, rekreačních chat nebo garáží se umísťují 

elektroměry pro několik zákazníků do jednoho elektroměrového rozváděče, který je 

umístěn co nejblíže připojení k distribuční síti. Ve více bytových domech se mají 

elektroměry umisťovat rovněž do společných rozváděčů na chodbách nebo schodištích, ale 

ne nikdy na rameni schodiště, nebo i v podzemních podlažích za předpokladu normálních 

vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-3. Dále je doporučeno elektroměrové rozváděče umisťovat 

v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru. Elektroměry se nesmí 

umisťovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry, dva samostatné výklenky nad 

sebou se nepovažují za dostatečné oddělení a mají být v jiných místnostech než je plynoměr 

nebo plynové potrubí. Tam, kde to není možné, mohou být ve společné místnosti, ale tato 

místnost musí být dobře větraná. Dobré větrání musí být provedené následovně: u dna 

skříňky nebo výklenku a v nejhornější části, se musí udělat ventilační otvory široké alespoň 

dvě třetiny výklenku nebo skříně a vysoké třetinu šíře. Měřící zařízení a plynoměr musí být 

vzdáleny od větracích prostor alespoň 10cm. Pokud není provedeno toto větrání, pak je 

tento prostor považován za prostor s nebezpečím výbuchu. Výjimku tvoří skříně k tomuto 

účelu schválené. Každé odběrné místo musí být měřeno samostatným měřícím zařízením. 

Způsob umístění a připojení tedy určuje technik patřičné distribuční sítě [4].  

Elektroměrová rozvodnice nebo rozváděč musí být z nehořlavého materiálu. Před 

rozvaděčem musí být v jeho šíři volný prostor alespoň 80cm. Je vybaven jističem před 

elektroměrem, svorkovnicí nebo přípojnicí PEN nebo PE a N, vývodní svorkovnicí. Na 

elektroměrové desky se montují elektroměry maximálně s jističem před elektroměrem do 

63A. Elektroměry v elektroměrových rozváděčích pro přímé měření používáme do 80A, u 

vyšších hodnot je nutno použít měřících transformátorů proudů, které musí být úředně 

ověřeny. Pokud se jedná o dvojsazbový odběr, je na vstupu hlavního jističe připojen jistič 

sazbového spínače přijímače HDO (u ČEZu maximálně 6A, u E.ONu maximálně 2A), 

sazbový spínač nebo přijímač HDO. Kryt elektroměrového rozváděče musí být 

plombovatelný samostatně na masce rozváděče, samostatně je plombovatelný i jistič HDO 

v zapnuté poloze. Pokud se instaluje rozváděč společný pro měření i podružný odběr, musí 

být konstrukcí znemožněn přístup mezi zaplombovanou částí  a částí měřenou – podružné 

části rozváděče [4].  

Okénko pro odečet elektroměru má být ve výšce 1,0 – 1,7m od podlahy, spodní okraj 

musí být alespoň 0,6m nad definitivním terénem. Pokud je více elektroměrů, může být 

okénko pro odečet ve výši 0,7 – 1,7m od podlahy a elektroměry jednotlivých odběrů musí 
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být odlišeny popisem. Jmenovitý proud pojistek v přípojkové skříni musí být alespoň o 

jeden stupeň vyšší, než jistič před elektroměrem dle normy ČSN 33 2130, ale dle nové 

normy ČSN 33 2130 ed.2 je požadavek o dva stupně vyšší.  Dále jistič před elektroměrem, 

by měl být, alespoň o jeden stupeň vyšší, než je jistič umístěný za tímto jističem v měřené 

části [4]. 

Poznámka: Normu ČSN 33 2130 z roku 1983 lze používat souběžně s novou normou 

ČSN 33 2130 ed.2 až do 1. 9. 2011 [4]. 

Přívod do elektroměrového rozváděče musí být TN-C a vývod z elektroměrového 

rozváděče může být v síti TN-C nebo TN-S. Zapojení třífázového elektroměru musí být 

provedeno na správný sled fází L1, L2, L3 včetně barevného označení. Což se dle 

distributora liší. U E.ONu L1 – hnědá, L2 – černá, L3 – šedá a u ČEZu L1 – černá, L2 – 

hnědá, L3 – šedá. Jako elektroměrového rozváděče může být použito jen rozváděče, který 

je ve shodě s příslušnými normami, a je vybaven dokumentací dle zákona 102/2001 Sb. a 

musí být k němu vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/97 Sb [4].  

Přepěťové ochrany nelze umístit do společného prostoru pro elektroměr a sazbový spínač, 

avšak do oddělené neměřené části elektroměrového rozváděče to lze, a to jen po 

odsouhlasení technikem distribuční sítě. Lze sem instalovat jen přepěťové ochrany typu B. 

Nejčastěji jsou umístěny u jističe před elektroměrem. Přepěťová ochrana zapojená před 

tento jistič vylučuje vypnutí hlavního jističe v případě přepětí. Samotná přepěťová ochrana 

je pak jištěna v HDS [4]. 

 

4.4.1 Krytí elektroměrového rozváděče 

Krytí elektroměrových rozváděčů při uzavřených dveřích musí být alespoň IP30 

v normálním prostředí a IP43 ve venkovních prostorách a po otevření dveří alespoň IP20 a 

to jak v normálních, tak i ve venkovních prostorách. Pro elektroměrové rozváděče umístěná 

u okraje komunikace je požadavek na minimálně IP44 při uzavřených dveřích [4].  

 

4.5 Rozdělení bytŧ podle stupně elektrizace 

Stupeň A – elektřina se používá k osvětlení a pro domácí spotřebiče připojované do 

zásuvek nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného ze spotřebičů nepřesahuje 3500VA  

Stupeň B – stejné použití jako stupeň A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické 

spotřebiče o příkonu nad 3500VA 
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Stupeň C – stejné použití jako stupeň B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci 

používají elektrické spotřebiče [4] 

 

4.6 Rozváděče a rozvod za elektroměrem 

U bytových rozvodnic se pro jištění silových rozvodů nepoužívají pojistky, ale jističe či 

proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Tyto rozváděče se umisťují do prostředí 

s normálními vnějšími vlivy, jinak je třeba dodržet provedení pro jiné než normální vnější 

vlivy vyhovující tomuto prostředí. Nejen v těchto rozvodnicích se musí zřetelně označit 

jednotlivé vývody a tyto je vhodně rozdělit do jednotlivých fází tak, aby byly co nejvíc 

rovnoměrně zatíženy při provozu [4].  

Rozváděče se mají přednostně umisťovat do prostorů s vnějšími vlivy normálními, dále 

do míst, kde jim nehrozí mechanické poškození. Nejvhodnější umístění je uvnitř bytu na 

místě, odkud jsou nejkratší vzdálenosti jednotlivých vývodů z tohoto rozváděče, například 

na chodbě. Mají být z nenavlhavého izolantu nebo plechu. Každá rozvodnice se musí dát 

samostatně vypnout např. vypínačem v tomto rozvaděči nebo v této místnosti. Tato 

podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A s výjimkou, kdy je třeba 

instalovat bezpečnostní vypínání. Vedení za elektroměrem má mít takový průřez, aby 

nebylo překročeno dovolené zatížení při maximální soudobosti odběru. Za důležitou 

informaci lze označit skutečnost, že posledním místem vodičů PEN na samostatný 

ochranný vodič PE a samostatný vodič N je právě bytová rozvodnice [4].  

Je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela nebo částečně z hořlavého materiálu, pak 

musí být přívod opatřen doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím 

residuálním proudem nepřekračujícím 300mA. Tento proudový chránič se obvykle 

umisťuje do bytové rozvodnice [4].  

Při dimenzování vedení je nutno kontrolovat úbytek napětí:  

Přípojková skříň – bytová rozvodnice:  - světelný odběr  2% 

       - jiný než světelný odběr 3% 

Elektroměrový rozváděč – spotřebič:  - světlo   2% 

       - topidlo, vařič  3% 

       - jiné odvody   5% 

Maximálně však: 

Přípojková skříň – spotřebič:    - světlo    4% 

       - topidlo, vařič  6% 

       - jiné obvody   8% [4] 
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4.6.1 Zásuvkové obvody 

Zásuvkové obvody jak jednofázové, tak i třífázové s jištěním do 20A, musí mít 

doplňkovou ochranu proudovým chráničem s residuálním proudem nepřevyšujícím 30mA. 

Trojfázové zásuvky s jištěním od 20A do 32A se také doporučuje vybavit proudovým 

chráničem 30mA a trojfázové zásuvky nad 32A se doporučuje vybavit doplňkovou 

ochranou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 100mA. Doplňková 

ochrana proudovým chráničem není nutno dodržovat u zásuvek nepřístupné laické 

veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení, jako jsou např. výpočetní technika velkého 

rozsahu nebo chladící a mrazící zařízení pro velké množství potravin, což jsou zařízení, 

jejímž vypnutím by mohlo dojít k velkým finančním škodám [4].  

 

- Zásuvkový obvod 230V 

Tento obvod je určen pro připojování spotřebičů do zásuvek v rozvodu 230V. Na tento 

obvod lze pevně připojit spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 2000VA. 

Na jeden zásuvkový okruh lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž 

několikanásobná zásuvka je považována za jeden vývod. Také několik zásuvek zapojených 

ve společném zásuvkovém obvodu a umístěném ve společném vícenásobném rámečku, se 

považuje za jeden zásuvkový vývod. Několikanásobnou zásuvku lze připojit pouze na jeden 

obvod, nelze její propojení přerušit a připojit ji na dva obvody. Celkový instalovaný příkon 

nesmí překročit 3680VA při jištění 16A a 2300VA při jištění 10A. Lze užít i jističe 13A. 

Což znamená, že v některých případech to budou na jeden jistič připojeny například dvě 

dvojzásuvky v kuchyni. Při jmenovitém jištění 16A, použijeme průřez vedení v trubkách 

nebo lištách 2,5mm2  Cu, průřez vedení v omítce nebo při použití kabelu se použije 1,5mm2 

Cu, ale jen pro obvody s nižším zatížením a jištěním 10A, přičemž jistič s vyšší hodnotou 

než 16A nelze použít. Doporučeno je při předpokládaném vyšším a dlouhodobějším 

zatížení používat 2,5mm2 Cu pro zásuvkové obvody a to hlavně z důvodů tepelných ztrát. 

Zásuvky musí mít ochranný vodič připojen na ochranný kolík. Jednofázové zásuvky se 

doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední vodič byl připojen na 

pravou dutinku při pohledu zpředu. Tyto zásuvky se jmenovitým proudem nepřevyšujícím 

16A musí odpovídat příslušným národním normám, tj. pro ČR zásuvky s kolíkem nikoliv 

s pérky jako například „Schucko“. Pokud je použito dvou nebo více napěťových soustav, 

musí být použito pro každou soustavu nezáměnných zásuvek. Zásuvky se obvykle umísťují 

30cm nad podlahou. Zásuvky umístěné nad pracovní plochou mají být ve výš i 115cm, 

měřeno ke středu přístrojů [4].  
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Dále u mateřských škol a jeslí se kromě jiného požaduje ochrana před svévolným dotykem, 

například použití bezpečnostní zátky či speciálně konstrukčně upravené zásuvky a tyto zásuvky 

musí být vypínatelné například v rozváděči [4].  

Počty zásuvek doporučené pro jednotlivé typy pokojů jsou uvedeny v tabulce 4-1 

 

Tab.  4-1Doporučené počty zásuvek [5] 

 Luxusní výbava Normální výbava Minimální výbava 

zásuvky světla zásuvky světla zásuvky světla 

Obývací pokoj / ložnice       

do 12m2  7 3 5 2 3 1 

od 12m2 do 20m2 8 3 6 2 4 1 

nad 20m2  10 4 8 3 5 2 

Kuchyňský kout 8 2 7 2 5 2 

Kuchyňský kout s jídelnou 9 3 8 3 6 3 

Kuchyň  9 3 8 3 7 2 

Kuchyň s jídelnou 10 4 9 4 8 3 

Koupelna 5 3 4 3 3 2 

WC 2 2 2 1 1 1 

Chodba / hala       

délka do 2,5m 1 3 1 2 1 1 

délka nad 2,5m 3 3 2 2 1 1 

Pracovna  9 3 7 2 4 1 

Terasa       

délka do 3m 2 1 1 1 1 1 

délka nad 3m 3 2 1 2 1 1 

Dílna  7 2 2 2 3 1 

 

 



  4 Legislativa pro elektroinstalace v obytných budovách 

 

38 

 

- Zásuvkový obvod 400V 

Na jeden třífázový obvod lze připojit několik třífázových zásuvek, které jsou konstrukčně 

řešeny na stejný jmenovitý proud. Zásuvky s konstrukčním proudem 16A a 32A na jeden 

obvod nelze připojit. Zásuvkové obvody smějí být jištěny jističem odpovídajícím nejvýše 

jmenovitému proudu zásuvky [4].  

 

- Obvod pro pračku 

Obvod pro pračku se zřizuje jako samostatný obvod. Jmenovitý proud jističe nebo 

pojistky 16A, průřez vodičů v trubkách nebo lištách 2,5mm2 Cu. Obvod je ukončen 

zásuvkou 16A. Výjimečně lze v trubkách nebo lištách klást 1,5mm2 Cu s podmínkou, že je 

okruh jištěn jističem 10A. Jedná se zejména o pračky v panelákových bytech se sníženou 

spotřebou elektrické energie [4].  

 

- Obvody pro zařízení s příkonem 2000VA a více  

Tyto obvody se navrhují jako samostatné, ať se připojují vidlicí do zásuvky nebo pevně. 

Jako jsou např. sporáky, fritovací hrnce, varné konvice, mikrovlnné trouby, sušičky nebo 

elektrické kotle. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2000VA, nevyžadují samostatné 

jištění, jako jsou: ventilátory, nebo pohony předokenních žaluzií lze připojit na jeden 

společný obvod [4].  

 

- Obvody pro trojfázové spotřebiče  

Tyto spotřebiče mohou být připojeny na jeden společný obvod, pokud jejich celkový 

výkon nepřesáhne 15kVA. Spotřebiče, sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo TUV se 

připojují z odbočných rozvodek poddajnými přívody, nelze je připojit pomocí vidlic do 

zásuvek. Při elektrickém vytápění a ohřevu TUV, musí být elektroinstalace rozdělena na 

samostatné obvody pro vytápění a TUV. V elektroinstalacích se většinou jistí pouze vedení, 

nikoliv samostatné spotřebiče připojené do elektroinstalace [4].  

 

4.6.2 Světelné obvody 

Světelné obvody jsou určeny pro pevné připojení svítidel nebo připojení svítidel přes 

zásuvky ovládané spínači. Jmenovitý proud jističe nebo pojistky pro bytovou  výstavbu je 

10A průřez vedení 1,5mm2 Cu. Obecně a v průmyslu lze použít maximální jistící prvek o 

hodnotě 25A a za ním odpovídající prvky na jmenovitý proud jistícího prvku. Na jeden 
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světelný obvod se smí připojit tolik světel, aby součet jejich jmenovitých proudů 

nepřekročil jmenovitý proud jistícího prvku, při předpokládané soudobosti. U obvodů 

s výbojkovými svítidly se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25% 

jmenovité hodnoty použitých spínačů. Spínače se umisťují obvykle na straně otevírání 

dveří a mají být ve výši 1,05 až 1,1m nad podlahou, měřeno ke středu vypínače. Kolébkové 

vypínače musí být zapojeny tak, aby se zapínaly stlačením horní části, páčkové vypínače 

tak, aby se zapínaly překlopením páčky do horní polohy. Toto neplatí u střídavých a 

křížových spínačů. Vývod pro dodatečně montované svítidla musí být zakončené 

v izolovaných svítidlových svorkovnicích nebo spojkách upevněných na stropě či na stěně 

[4]. 

 

4.6.3 Elektroinstalační zóny 

Pro rozvody v bytech a obdobných prostorách je zaveden pojem elektroinstalační zóny, tak 

jak zobrazuje obrázek 4-2. Jednotlivé svislé a vodorovné zóny mají za účel jednotnost kladení 

vedení, mimo zóny má být vedení 60mm pod krycí vrstvou tzn. pod omítkou [4].  

 

 

Obr. 4-2Elektroinstalační zóny [4] 

 

4.7 Instalace elektrických přístrojŧ v umývacím prostoru 

Umývací prostor je prostor určený svislým průmětem umývadla nebo dřezu. V umývacím 

prostoru lze umístit svítidlo nebo ohřívač vody nebo další el. zařízení, které je do tohoto 

prostoru určeno. Pokud je umyvadlo, či dřez, těsně zabudované do pracovní desky jako je 
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to např. v kuchyňské lince, pak pod touto deskou již není umývací prostor. Toto znamená, 

že pod dřezem v kuchyňské lince může být umístěna zásuvka pro myčku nebo pračku. Za 

součást umyvadla se nepovažuje jeho okolí určené pouze pro odkládání věcí, i když toto 

okolí spolu s tímto umyvadlem tvoří jeden celek [4].  

Svítidlo s ochranným sklem z trvanlivého izolantu se umisťuje 1,8m nad podlahou, 

v případě vyloučení nebezpečí mechanického poškození např. mrazuvzdorným krytem 

může být jen 0,4m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu, podmínkou je krytí IP X1. 

Je-li svítidlo umístěno v umývacím prostoru výše než 2,5m, nemusí být jeho konstrukce 

z trvanlivého izolantu [4].  

Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Pokud jsou 

alespoň 1,2m vysoko, lze je instalovat těsně za hranicí umývacího prostoru, pokud jsou 

níže, musí být 0,2m od umývacího prostoru viz obrázek 4-3. Ve školních učebnách se 

zásuvky u umyvadel nesmějí umisťovat blíže než 1,5m od umývacího prostoru, což se 

netýká školních laboratoří a odborných učeben [4].  

 

Obr. 4-3Umývací prostor [4] 
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4.8 Elektroinstalační zóny v koupelnách 

V bytových koupelnách či místnostech s vanou nebo sprchou je prostor rozdělen do 

jednotlivých zón. Elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou musí mít stupeň ochrany 

krytem alespoň IPX5 [4].  

Jednotlivá místa v takovýchto místnostech se rozdělují do třech zón a vedení 

v jednotlivých zónách musí být uloženo zapuštěné pod povrchem a to v hloubce minimálně 

5cm [4]. 

Zóna 0 – je vymezena ve vnitřním prostoru vany. V prostoru se sprchou bez vany je zóna 

0 vymezena podlahou a rovinnou ve výši 10cm nad podlahou. Tam, kde je sprchová hlavice 

snímatelná, je svislá hranice zóny 0 vymezena prostorem, který zaujímá sprchující se 

osoba. Pokud není sprchová hlavice snímatelná, je zóna 0 ohraničena svislou plochou 

s poloměrem 1,2m od sprchové hlavice. V této zóně mohou být instalovány pouze 

elektrické zařízení, které současně splňují požadavky pevného připojení a jsou upevněny a 

jsou od výrobce určeny k instalaci do této zóny. Dále je chráněno s použitím SELV 

s napětím max. AC 12V a DC 30V, v krytí IP X7 [4]. Vše tak jak zobrazuje obrázek 4-4. 

Zóna 1 – je tvořena svislým průmětem vany nebo sprchové vaničky od horní roviny zóny 

0 do výše 2,25m nad podlahou. Dále je takto hodnocen prostor pod vanou. U sprch se 

snímatelnou sprchovou hlavicí jde o svislou plochu obalující prostor navržený pro 

sprchování. U sprch s nesnímatelnou sprchovou hlavicí jde o svislou plochu s poloměrem 

1,2m od sprchové hlavice do výšky pevně připevněné sprchovací hlavice nebo do výšky 

2,25m pokud je tato níže nad zónou 0, tak jak je naznačeno na obrázku 13. V této zóně 

mohou být zařízení upevněna s pevným připojením, jako jsou ohřívače vody, ventilační 

zařízení, sušiče ručníků, svítidla, vířivé vany, sprchová čerpadla, a podobná el. zařízení, 

vhodná do této zóny výrobcem. Například zásuvky a jejich příslušenství obvodů SELV a 

PELV, které jsou napájeny napětím max. AC 12V a DC 30V. zdroj SELV a PELV musí 

být mimo zóny 0 a 1. Elektrická zařízení musí být v krytí IP X4 [4]. 
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Obr. 4-4Elektroinstalační zóny v koupelnách [4] 

 

Zóna 2 – určuje prostor navazující na zónu 1 do vodorovné vzdálenosti 0,6m a výšky 2,25m. 

Dále platí v České republice zóna 2 i nad zónou 1 až do výšky 3m. Sprchy bez sprchové vany 

nemají zónu 2 [4]. 

Lze zde umístit elektrická zařízení povolená pro zónu 1 a jednotky pro napájení holících 

strojků. Spínače a zásuvky zde umísťovat nelze, výjimku tvoří spínače a zásuvky obvodů SELV a 

PELV, jednotky napájecí holicí strojky. Elektrická zařízení musí být v krytí IPX4 [4].  

 

4.8.1 Odlišnosti provedení elektroinstalací v koupelnách od ostatních místností 

V těchto místnostech musí být obvody připojeny přes proudový chránič a všechny kovové 

části musí být pospojovány na jednotný potenciál, tak jak je vysvětleno dále [4].  

Doplňková ochrana proudovým chráničem  

V místnostech, v nichž je umístěna vana nebo sprcha musí být všechny elektrické obvody 

vybaveny proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA.  
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Výjimkou jsou pouze tyto obvody:  

- obvody s ochranou elektrickým oddělením  

- obvody SELV a PELV 

- pevně uložený a pevně připojený ohřívač teplé užitkové vody [4] 

 

4.8.2 Doplňující ochranné pospojování 

Místní doplňující pospojování musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné 

vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací 

vanou, anebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř 

místnosti, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do této místnosti. Pospojování se 

provede vodičem o minimálním průřezu 2,5mm2,  pokud je chráněn před mechanickým 

poškozením, jinak minimálně 4mm2 [4]. 

Pospojováním se propojí zejména: 

- kovová vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů 

- kovové části vytápění a kovové části klimatizačních zařízení 

- kovové části plynovodu 

- přístupné kovové části stavebních konstrukcí (držáky, konzoly, atd.) [4] 

Kovové potrubí opatřené povlakem nevodivého plastu (plastové trubky) není nutno 

připojovat k doplňujícímu pospojování, pokud není přípustná vodivá vrstva například přes 

vodivé prvky těchto rozvodů. Kovové kohoutky či armatury napojené plastovými trubkami 

není nutno připojovat na doplňující pospojování [4].  

 

4.9 Všeobecné poţadavky na elektrický rozvod 

Aneb to nejdůležitější na závěr.  

Hlavním požadavkem na rozvod, je zajištění bezpečnosti osob, majetku a užitkových 

zvířat. Dále je nutno zajistit provozní spolehlivost, přehlednost rozvodu, vzhled a omezit 

nepříznivé vlivy. Při navrhování je nutno mít na paměti hospodárnost s ohledem na možný 

nárůst odběru. Pro instalaci je nutno užívat přednostně typizované prvky. Při připojování 

odběrného zařízení mají být všechny pevně instalované elektrické spotřebiče připojeny. 

Pokud to nelze zajistit (světelné armatury, nedodané stroje) je nutno nezapojené vývody 

spolehlivě zajistit proti nebezpečnému dotyku [4].  
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5 NÁVRH ELEKTROINSTALACE 
Projekt elektroinstalace je vyžadován stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č. 

499/2006sb. v příloze č. 1, která specifikuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro: 

a)      ohlášení stavby uvedené v § 105 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona č. 

183/2006Sb 

b)      žádost o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 

183/2006Sb 

c)       oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního 

zákona č. 183/2006Sb. [12] 

    Projekt elektroinstalace musí být předložen reviznímu technikovi pro vypracování 

výchozí revize elektroinstalace nového objektu dle ČSN 331500 odst. 4, ve kterém je přímo 

specifikován požadavek na dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace. Povinnost 

provedení výchozí revize je specifikována v ČSN 331500 odst 2, kde se píše, že nové 

elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen za předpokladu, byl- li jejich výchozí stav 

ověřen z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Revizní zpráva je dále nezbytná pro 

udělení kolaudačního rozhodnutí dle § 121stavebního zákona č. 183/2006Sb [12]. 

 

5.1 Vlastní návrh elektroinstalace 

Vlastní zadání projektu elektroinstalace bylo zadáno půdorysem rodinného domu s tepelnou 

ztrátou 9kW umístěným v příloze A, v prvním kroku návrhu elektroinstalace byl návrh umístění 

elektrospotřebičů, zásuvek a vypínačů. Při návrhu je potřeba dbát zvláště na to, aby umístění 

jednotlivých komponent bylo funkční, tzn. například, aby byly vypínače na straně otvírání dveří a 

zásuvky byly rozmístěny tak, aby nevznikaly „hluchá místa“ bez přívodu elektrické energie, která 

je neodmyslitelnou součástí našeho života. Tento návrh je umístěn v příloze B, kde je rovněž 

nakresleno TČ. Tepelné čerpadlo jsme zvolili o výkonu přibližně 60% tepelných ztrát objektu, 

což je 9*0,6=5,4kW v monovalentním provozu, jelikož použijeme TČ v kompletu 

s elektrokotlem, tak nám tento výkon bude dostačovat na vytopení domu v nižších mrazech, které 

jsou po většinu zimního období. Ve dnech větších mrazů si tepelné čerpadlo přiřadí elektrokotel 

k vytápění a pokryje tím tak tepelné ztráty objektu. Zvolili jsme tepelné čerpadlo od výrobce IVT 

a model Greenline C6, který má výkon 5,4kW při 0°C/50°C a dotopem 3kW, připojeného na 

podružný rozváděč v technické místnosti s jističem 16A. V tomto TČ je již obsažen bojler teplé 

vody jako komplet. Technický list  TČ je v příloze I.  
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Dalším zpracovaným výkresem je jednopólové zapojení rozváděče rodinného domu, 

v kterém je umístěna přepěťová ochrana třídy B+C. Dále je zde umístěn proudový chránič, přes 

který jsou připojeny zásuvky obsluhovány laiky, tzn. všechny v domě, dále na chránič připojeno 

osvětlení v koupelně a venkovní osvětlení. Výkres rozváděče RD je umístěn v příloze C.  

Podružný rozváděč pro TČ je napájen z rozváděče RD a je zobrazen v příloze D. 

Nedílnou součástí je projekt hromosvodu v příloze E, kde jsme použili dva jímače o výšce 

3m a 4 zemnící tyče pro svedení atmosférických výbojů.  

Na výkresech jsou použity značky spotřebičů, vypínačů, svítidel apod., jejichž název je 

zobrazen v legendě v příloze F. 

Finanční náročnost nám udává rozpočet, v kterém jsou započítány spínače, zásuvky, jističe, 

rozváděče, kabely, hromosvod a pomocný materiál. Dále je do rozpočtu započítáno tepelné 

čerpadlo i s cenou kolektoru. Do rozpočtu jsme nezapočítávali cenu svítidel, která se obvykle 

nechává na výběru investora. Rozpočet je v příloze G.  

Nejdůležitější částí projektu elektroinstalace je technická zpráva, ve které je popsáno 

umístění vypínačů a zásuvek, dále jejich montáž a všechny potřebné informace pro kvalitní 

provedení elektroinstalace. Technická zpráva je v příloze H. 

Dále součástí projektu je žádost o připojení na síť nn, která se nachází v příloze J. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROVOZU OBJEKTU S TČ 
Ekonomickým zhodnocením provozu tepelného čerpadla vyjadřujeme, zda naše vynaložené 

finanční prostředky budou zhodnoceny či nikoliv. Tímto zhodnocením se zabývá několik metod, 

které můžeme rozdělit podle toho, zda zohledňují faktor času či nikoliv. Dělí se na 2 kategorie 

statické, ty nerespektují faktor času a dynamické, ty faktor času zohledňují [3]. 

Mezi statické metody můžeme zařadit např. metodu průměrné výnosnosti či dobu 

návratnosti. Mezi dynamické metody řadíme metodu diskontních nákladů, metodu indexu 

ziskovosti, index ziskovosti či metodu vnitřního výnosového procenta [3].  

6.1 Porovnání pořizovacích a provozních nákladŧ 

6.1.1 Porovnání pořizovacích nákladŧ 

V našem případě porovnáváme energeticko-ekonomické provozování TČ, kdy jsme 

vycházeli z těchto hodnot.  

Pořizovací cena TČ         322000Kč 

IVT Greenline C6         207000Kč 

Zemní kolektor         40000Kč 

Zásobník TUV 185 litrů nerezový       v ceně TČ  

Montáž          75000Kč 

 

Pořizovací cena elektrokotle       37590Kč 

PROTHERM Rejnok 9kW       16800Kč 

Zásobník TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B200Z 200 litrů, smalt  12790Kč 

Montáž          8000Kč 

 

Provozní hodnoty: 

Tepelné čerpadlo    el. kotel 

Příkon     1,3 (4,3) kW    9 kW 

Výkon     5,9 (8,9) kW    9 kW 

Pořizovací cena    337800 Kč    37590 Kč 

Doba provozu za rok   0,5 ∙ 365 ∙ 22 = 4015ℎ 0,5 ∙ 365 ∙ 16 = 2920ℎ 

Počet kWh v NT  4015 ∙ 1,3 + 14 ∙ 22 ∙ 3 = 6143,5𝑘𝑊ℎ       2920 ∙ 9 = 26280𝑘𝑊ℎ 

Cena kWh v NT dle cen E.ON 4/2010 1,97Kč/22h – D56d   1,88Kč/16h – D35d 

Roční cena za el. energii  12102,695Kč    49406Kč  

Zisk můžeme brát jako rozdíl nákladů elektrokotle a tepelného čerpadla  

𝑃 = 49406,4 − 12102,695 = 37303,705𝐾č 
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6.1.2 Dynamické metody zhodnocení investice 

U všech dynamických hodnot je počítáno s roční úrokovou mírou 5%.  

Metoda diskontních nákladŧ DC  

𝐷𝐶 = 𝐾𝑖 + 𝑁𝑝
𝐴  (𝐾č;𝐾č;𝐾č)        (6.1) 

Pro tepelné čerpadlo: 

Pro dobu 10 let 

𝐷𝐶 = 322000 + 12102,695 ∙
1

1,0510
∙

1,0510 − 1

1,05 − 1
= 415453,8027𝐾č 

Pro dobu 15 let 

𝐷𝐶 = 322000 + 12102,695 ∙
1

1,0515
∙

1,0515 − 1

1,05 − 1
= 447621,8354𝐾č 

Pro elektrokotel: 

Pro dobu 10 let 

𝐷𝐶 = 37590 + 49406,4 ∙
1

1,0510
∙
1,0510 − 1

1,05 − 1
= 419093,1246𝐾č 

Pro dobu 15 let 

𝐷𝐶 = 37590 + 49406,4 ∙
1

1,0515
∙
1,0515 − 1

1,05 − 1
= 550411,5369𝐾č 

Investice do tepelného čerpadla je výhodnější než do elektrokotle z dlouhodobého hlediska 

Metoda indexu ziskovosti NPV 

𝑁𝑃𝑉 =  
𝑃𝑗

(1+𝑖 )𝑗
𝑛
𝑗 =1 − 𝐾𝑖 (Kč; r, Kč r-1,%r-1, Kč)      (6.2) 

Pro tepelné čerpadlo: 

Pro dobu 10 let 

𝑁𝑃𝑉 =
37303,705

1,05 + 1,052 + ⋯+ 1,0510 − 322000 = −33950,67812𝐾č < 0 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑦𝑝𝑙𝑎𝑡í 

Pro dobu 15 let 

𝑁𝑃𝑉 =
37303,705

1,05 + 1,052 + ⋯ + 1,0515
− 322000 = 65199,70146𝐾č > 0 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑦𝑝𝑙𝑎𝑡í 

Metoda vnitřního výnosového procenta IRR  

 
𝑃𝑗

(1+𝐼𝑅𝑅 )𝑗
=  𝐾𝑖  (𝑟,𝐾č ∙ 𝑟−1, % 𝑟−1,𝐾č)𝑛

𝑗 =1        (6.3) 

Pro tepelné čerpadlo: 

Pro dobu 10 let 

37303,705

𝐼𝑅𝑅
+

37303,705

𝐼𝑅𝑅2
+ ⋯ +

37303,705

𝐼𝑅𝑅10
= 322000 

𝐼𝑅𝑅 = 2,769% 
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Pro dobu 15 let 

37303,705

𝐼𝑅𝑅
+

37303,705

𝐼𝑅𝑅2
+ ⋯ +

37303,705

𝐼𝑅𝑅10
= 322000 

𝐼𝑅𝑅 = 7,862% 

Metoda indexu ziskovosti PI 

𝑃𝐼 =
 

𝑃 𝑗

(1+𝑖 )𝑗
𝑛
𝑗=1

𝐾𝑖
          (6.4) 

Pro tepelné čerpadlo: 

Pro dobu 10 let 

𝑃𝐼 =
37303,705 ∙  

1
1,05 +

1
1,052 + ⋯ +

1
1,0510 

332000
= 0,867618 

0,867618 < 1 − 𝑡𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑛í 𝑝ř𝑖 𝑡é𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑏ě 𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 

Pro dobu 15 let 

𝑃𝐼 =
37303,705 ∙  

1
1,05 +

1
1,052 + ⋯ +

1
1,0515 

332000
= 1,166264 

1,166264 > 1 − 𝑡𝑎𝑡𝑜  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑗𝑒 𝑝ř𝑖 𝑡é𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑏ě 𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 

 

Vzorce 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 jsou převzaty z literatury [3]. 

6.1.3 Statické metody zhodnocení investic 

Metoda prŧměrné výnosnosti ARR 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑍𝑑

𝐾𝑖
 (r-1, Kč r-1, Kč)         (6.5)  

Pro tepelné čerpadlo: 

𝐴𝑅𝑅 =
37303,705

322000
= 0,11585𝑟−1 

Doba návratnosti PB 

𝑃𝐵 =
𝐾𝑖

𝑍𝑑
 (r; Kč; Kč r-1; Kč r-1)        (6.6)  

Pro tepelné čerpadlo: 

𝑃𝐵 =
322000

37303,705
= 8,6319𝑙𝑒𝑡 − 8𝑙𝑒𝑡, 7𝑚ě𝑠í𝑐ů  𝑎 17,47 𝑑𝑛𝑒 

Vzorce 6.5, 6.6 jsou převzaty z literatury [3]. 
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7 ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce je jako celek rozdělen na dvě části, a to v první části týkající se základních 

pojmů tepelných čerpadel. Kde je pojednáváno o principech a účinnosti tepelných čerpadel, 

topném faktoru, provozních zapojení tepelného čerpadla, základní rozdělení tepelných čerpadel, 

jejich možnosti uplatnění v různých lokalitách a podmínkách. Dále jsme se zaměřili na základní 

pojmy z oblasti legislativy pro elektroinstalace v obytných budovách. Kde jsme především 

objasnili podmínky připojení obytných budov, vedení od HDS, umístění elektroměrové 

rozváděče a norem týkajících se této problematiky. Dále je pojednáváno o rozdělení bytů dle 

elektrifikace bytů a  obvodů za bytovou rozvodnicí, jež jsou zásuvkové a světelné obvody a 

obvody pro spotřebiče s velkým příkonem. Na konec této teoretické části je pojednáváno o 

problematice elektroinstalačních zón v umývacích prostorech a v koupelnách a odlišnosti 

montáže v těchto prostorách od ostatních prostorů.  

 

V druhé části této bakalářské práce byla tvořena projektová dokumentace, kde bylo zadáním 

zadán půdorys a rozkres krovů rodinného domu Bungalov s tepelnou ztráto 9kW viz. příloha A. 

Do půdorysu byly zakresleny zásuvkové a světelné obvody, dále byl do technické místnosti 

umístěn podružný rozváděč pro tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo bylo zvoleno jako komplet 

pro bivalentní provoz na úrovni 60% tepelných ztrát objektu, zbývajících 40% tepelných ztrát 

bude dotápěno vestavěným elektrokotlem o příkonu 3kW. Na dalších výkresech v příloze C a D 

jsou umístěny jednopólové  nákresy rozváděčů RD a podružného rozváděče pro tepelné čerpadla. 

Kde bylo nutné zvolit odpovídající hodnota jističe pro daný elektrospotřebič a dále selektivita 

jističů předřazených jističům elektrospotřebičů. Na dalším výkrese byl nakreslen hromosvod , kde 

byly zvoleny 4 zemniče a 2 jímací tyče, tak aby jímací tyče pokryly ochranný úhel a ochránily 

celý objekt včetně komínu. Jímací tyče jsou umístěny na krajích hřebenu. Součástí projektu byl 

rozpočet elektroinstalace, v kterém jsou zahrnuty ceny elektroinstalačních přístrojů a 

elektroinstalačního materiálu včetně jejich montáže, taktéž byla do rozpočtu zahrnuta cena 

tepelného čerpadla včetně kolektoru i montáže a zprovoznění tepelného čerpadla. Do rozpočtu 

nebyla zahrnuta cena elektrospotřebičů, jako jsou myčka, pračka, sporák, aj. Taktéž nebyla do 

rozpočtu zahrnuta cena svítidel. Výběr svítidel a elektrospotřebičů zůstává na výběru investora, 

popř. budoucího majitele stavby.  

Dalším tématem, kterým jsme se zabývali v praktické části, byla ekonomické zhodnocení 

investičních a provozních nákladů. Kdy při výpočtu jsme použili u dynamických metod dvě doby 
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životnosti a to 10 let a 15 let. Kdy u metody diskontních nákladů pro obě doby životnost vyšlo 

tepelné čerpadlo s kladným výsledkem. Dále jsme počítali dle metody indexu ziskovosti 

s procentem výnosnosti 5%, což je procento, které přesahuje většinu termínovaných účtů a 

vzhledem k tomu že míra inflace je v současné době 0,7% (duben 2010), tak výnosnost investice 

je zaručena při této úrokové míře. Při době životnosti 10 let a této výnosové míře se investice 

nevyplatí, ovšem snížíme- li úrokové procento tak by se tato situace změnila. Ovšem při době 

životnosti 15 let je investice výnosná i s tímto výnosovým procentem. Přibližně 65200Kč nad 

předpokládaný zisk. Dále jsme počítali metodou vnitřního výnosového procenta, které vyšlo pro 

10 let 2,769%, pro 15 let 7,862%. Poslední použitou dynamickou metodou byla metoda indexu 

ziskovosti, kdy taktéž jako v metodě indexu ziskovosti nebyla pro 10 let investice do tepelného 

čerpadla výhodná, ovšem pro 15 let se tato situace změní ve prospěch investice do tepelného 

čerpadla. Další metody zhodnocení investice byly statické, jsou to takové metody, při kterých se 

nerespektuje čas. První z nich byla metoda průměrné výnosnosti, která vyšla 0,11585r-1, tzn. že z 

investice se ročně vrátí 11 setin celkových investic do tepelného čerpadla. Poslední použitou 

statickou metodou byla doba návratnosti. Kdy doba návratnosti byla spočítána na 8 let, 7 měsíců 

a 17,47 dne. 
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Příloha G Rozpočet elektroinstalace 
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Příloha H Technická zpráva 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1 NÁZEV STAVBY: 

RODINNÝ DŮM, Novostavba "BUNGALOV" 

 

1.2 INVESTOR: 

Ondřej Adámek, Na hrázi 115, 751 03 Majetín 

 

1.3 ZPRACOVATEL: 

Ondřej Adámek, T: 728 350709, xadame03@stud.feec.vutbr.cz 

 

1.4 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  

Prováděcí projekt 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

Napěťová soustava: 3NPE, 50Hz, 400V/230V TN-C-S 

Instalovaný příkon: 26,38kW + 4,3kW (elektrospotřebiče + TČ) 

Soudobý příkon: Ps = Pi ∙ βPTČ = 26,38 ∗ 0,35 + 4,3 = 16,53kW + 20% = 17,82kW 

Výpočtový proud při cos=0,85: 𝐼𝑣𝑦𝑝 =
𝑃𝑠

 3 ∙𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑
=

1782 0

 3 ∙400 ∙0,85
= 30,26𝐴 → 32𝐴 

Pojistky v HDS: 3 x 50A  

Hlavní jistič: 32/3/B 

Stupeň elektrizace: C 

Přepěťová ochrana: 3 - fázová B+C, D v rozvaděči RD 

Druh prostředí : normální, v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: samočinné odpojení od zdroje, proudovým 

chráničem 30mA, dle ČSN 332000-4-41 

 

2.2 NAPOJENÍ DOMU: 

Dům bude napojen z pojistkové skříně, která je ve vlastnictví ČEZu, kabelem  

CYKY 4Bx16 do elektroměrového rozvaděče, kde bude osazen hl. jistič  

32/3/B a následně veden kabel CYKY 4Bx16 + CYKY 5Cx2,5 do rozváděče RD. viz 

projektová dokumentace (dále jen PD) výkres v příloze C. Podružný rozváděč, bude 
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proveden dle PD viz výkres v příloze D. 

 

2.3 ROZVÁDĚČ RD: 

Rozváděč RD obsahuje 30 modulů vybírám z nabídky rozváděč s 36 moduly výrobce Kanlux 

typ: DB312F 3X12P/FMD vestavný pro montáž pod omítku s průhlednými dvířky se stupněm 

krytím IP 40 šířkou 34cm a výškou 50cm  a hloubkou montáže 7cm pod finální omítkou přičemž 

moduly jsou umístěny ve 3-ch řadách po 12 ti modulech. Montáž výzbroje bude odpovídat 

výkresu rozváděče RD v příloze. 

 

2.4 PODRUŢNÝ ROZVÁDĚČ TČ: 

Podružný rozváděč pro TČ obsahuje 7 modulů vybírám z nabídky rozváděč s 8moduly výrobce 

Kanlux typ: DB108F 1X8P/FMD vestavný pro montáž pod omítku s průhlednými dvířky se 

stupněm krytím IP 40 šířkou 18,4cm a výškou 20cm  a hloubkou montáže 6,5cm pod finální 

omítkou přičemž moduly jsou umístěny v jedné řadě s 8 mi moduly. Montáž výzbroje 

v podružném rozváděči bude odpovídat příslušnému výkresu v PD. 

 

2.5 SILOVÉ ROZVODY: 

Všechny silové rozvody budou vedeny v instalačních otvorech, v jednotlivých panelech nebo 

v sádrokartonových příčkách. Případné prostupy přes parotěsnou fólii musí být ošetřeny 

parotěsnou páskou.  

2.6 SVĚTELNÉ OKRUHY: 

Světelné okruhy budou vedeny kabely CYKY 3Jx1,5 resp. CYKY 3Ox1,5 pro přepínání.  

Návrh typů jednotlivých svítidel projektová dokumentace neřeší. Vypínače budou umístěna ve 

výšce 1050mm nad podlahou.  

2.7 ZÁSUVKOVÉ OKRUHY: 

Zásuvkové okruhy budou, vedeny kabely CYKY 3Jx2,5 a zásuvky budou umístěny ve  

výšce 300mm nad podlahou. Výška zásuvek ve venkovním prostředí bude 1050mm.  

V kuchyňské lince určí výšku zásuvek dodavatel kuchyně. V koupelnách výšky stanoví 

koupelnové studio dle normy ČSN platné pro umývací prostory.  

 

2.8 3-FÁZOVÉ ROZVODY: 

Třífázové rozvody budou vedeny rovněž kabely CYKY a to dle PD. 
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2.9 VYTÁPĚNÍ: 

Pro vytápění domu byl zvoleno TČ, které bylo zvoleno jako komplet s nádobou TUV a 

dotopovým elektrokotlem. Námi zvolená TČ je IVT Greenline C6 se zemním kolektorem. TČ má 

svůj vlastní podružný rozváděč umístěný v technické místnosti. TČ  je připojeno přes stykač, 

který je ovládán HDO z elektroměrového rozváděče.  

 

2.10 HROMOSVOD: 

Hromosvod bude proveden z pozinkovaných materiálů včetně základového zemniče, viz 

samostatný výkres v příloze E. 

Vzhledem k tomu, že objekt má sedlovou střechu, tak bude na objektu umístěna hřebenová jímací 

soustava. Svodový vodič bude umístěn na podpěrách, které budou připevněny do zdiva. Dále 

bude provedeno propojení mezi hlavními ochrannými svorkami a PE svorkami v rozvodnicích 

vodičem CY zelenožluté barvy s minimálním průřezem 10mm2. Uzemnění bude provedeno 

v základovém pásu jako strojený zemnič. Na místech dle PD budou vyvedeny ze základového 

zemniče kulatiny FeZn 8mm. Hodnota odporu uzemnění jednoho zemniče nesmí přesáhnout 5 

v nepříznivých podmínkách 15. 

 

2.11 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  

V koupelnách u kovové vany, vodovodních kohoutků, všech druhů kovového potrubí, rozvodů 

topení vč. radiátorů v koupelně musí být provedeno dle ČSN 33 2000-441 ochranné pospojování 

za pomocí vodiče CY min. 4mm2 zelenožluté barvy. Vodič musí být spojen s PE svorkovnicí 

v rozváděči RD. 

 

3 ZÁVĚREM: 

PD je zpracována v souladu normami ČSN a předpisy platnými v době jejího zpracování, taktéž 

výrobky použité v PD byly vybrány dle platných katalogů.  

Veškerá elektrická zařízení a jejich montáž musí odpovídat platným normám a předpisům, 

zejména ČSN 33 2000 a ostatním souvisejícím normám. Dále obsluha a práce na elektrickém 

zařízení musí být prováděna dle ČSN 38 1981 a odvozených platných norem a předpisů.  

 

 

V Brně dne 8/5/2010        Zpracoval: Ondřej Adámek  
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Příloha I Technický list TČ IVT Greenline C6 
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Příloha J Žádost o připojení 

 

 

 


