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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře se základním rozdělením tepelných 

čerpadel a fotovoltaických systémů. Rozdělení čerpadel je členěno podle jednotlivých typů 

systémů a zdrojů nízkopotenciálního tepla. U fotovoltaických systémů je popsán základní 

princip přeměny slunečního záření na elektrickou energii a možná kooperace těchto systémů 

s tepelnými čerpadly. V praktické části je popsán posuzovaný objekt a vypočítány jeho 

tepelné ztráty. Následuje návrh tří variant tepelných čerpadel, které mají nahradit původní 

vytápění elektrokotlem. Jedna varianta tepelného čerpadla je doplněna fotovoltaickým 

systémem. V poslední části práce je proveden výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev 

teplé užitkové vody, náklady na provoz jednotlivých variant tepelných čerpadel, ceny 

elektrické energie a ekonomická návratnost navrhovaných řešení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tepelné čerpadlo, nízkopotenciální teplo, fotovoltaický systém, tepelné ztráty 

ABSTRACT 

This diploma thesis provides basic information about the thermal pumps and photovoltaic 

systems. The heat pumps are described regarding their construction and sources of low 

potential heat. The description of photovoltaic systems explains the main principle of 

transformation the solar light to electric power and possible cooperation of this systems with 

the heat pumps. In practical part of the thesis there is a description of the assessed building 

and calculation of its thermal losses. It is followed by three designs of the thermal pump 

systems which are supposed to replace the original way of heating - the electric boiler. One of 

the designs is supported by photovoltaic system. The final part of the thesis provides the 

calculation of required heat sources for house and water heating, the operation expanses of all 

three heat pump designs, prices of electric energy and economical reliability of described 

solutions. 
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ÚVOD 

 Žijeme v moderní době, kdy se postupně zvyšují ceny energií a paliv. V důsledku 

globálního oteplování se také legislativou zvyšuje tlak společnosti na vytápění ekologickými 

zdroji energie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než zdroje původní. Děje se tak 

různými dotačními programy a také zákonnými nařízeními. Každý člověk má spoustu 

možností, jaký systém vytápění pro svoje potřeby zvolit a především, do kterého investovat 

svoje finance s ohledem na efektivitu, spolehlivost, pohodlí, složitost provedení a zejména 

návratnost investovaných prostředků. 

 Jednou z variant pro vytápění objektů jsou tepelná čerpadla, která využívají 

nízkopotenciální teplo z naší planety a při dodání relativně malého množství vnější energie, 

dokáží toto teplo využít k ohřátí vody v topném systému či užitkové vody. Tepelných čerpadel 

je několik druhů, které se liší svou konstrukcí a způsobem čerpání nízkopotenciálního tepla. 

Podle toho jsou různě účinné a mají různé pořizovací náklady. Tepelná čerpadla mohou 

spolupracovat s fotovoltaickými (FV) systémy, a to několika způsoby. Buď mohou být přímo 

napájena elektřinou z fotovoltaických (FV) panelů, nebo mohou společně provádět ohřev 

topné vody. Způsob provedení a další okolní faktory ovlivňují pořizovací cenu a následně 

návratnost investovaných prostředků, které se musí vždy propočítat pro konkrétní budovu a 

způsob provedení. 

 Tepelná čerpadla a FV elektrárny se dají lehce implementovat do novostavby, kdy 

můžeme zohlednit jejich použití rovnou do projektu, připravit si technickou místnost a 

venkovní prostor pro montáž zařízení. Je zde však i možnost tepelné čerpadlo a FV elektrárny 

namontovat do staršího domu, jako náhradu za původní vytápění, které je na konci své 

životnosti, nebo je neekonomické. U starších objektů však musí počítat s určitými 

vícenáklady spojenými se zateplením budovy a modifikací topného systému.  
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1 TEPELNÁ ČERPADLA 

 Hlavním cílem této kapitoly je seznámení se s historií, principem a základním 

rozdělením tepelných čerpadel. Jedná se o stroje, které čerpají teplo z jednoho místa na druhé 

za pomoci vnější práce. 

1.1 Princip činnosti tepelného čerpadla 

 Zjednodušeně lze tepelné čerpadlo přirovnat chladničce, která odebírá teplo 

z potravin v nich uložených a toto teplo následně předává přes žebrování na své zadní straně 

bez dalšího užitku do místnosti, ve které je umístěna. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze svého 

okolí (vzduch, země, voda) a převádí ho prostřednictvím kapaliny k účelnému využití.  Tím je 

míněna výroba tepla. Pracuje na principu změny skupenství pracovní látky v závislosti na 

jejím tlaku a teplotě. Ve vzduchu a zemi jsou obrovské zásoby nízkopotenciálního tepla, které 

jsou „zdarma“. Bohužel jeho nízká teplotní hladina nám toto teplo nedovoluje přímo využít 

pro ohřev vody, nebo vytápění domu. Pokud je chceme využít, musíme je převést na teplotu 

vyšší. Tento proces zajišťuje tepelné čerpadlo. Zdroj nízkopotenciálního tepla ochladíme o 

několik stupňů a toto teplo využijeme pro naši potřebu.  

 

Obr. 1.1: Princip činnosti tepelného čerpadla [10]. 

 Princip činnosti tepelného čerpadla je následující. Kapalina (vzduch, voda, 

nemrznoucí směs), která je ohřívána nízkopotenciálním teplem (ze vzduchu, vody, země) je 

odváděna potrubím do výparníku tepelného čerpadla a z výparníku zpět do země. Tento okruh 

se nazývá primární. V případě tepelného čerpadla vzduch/voda je primární okruh nahrazen 

přívodem venkovního vzduchu pomocí ventilátoru, který je jeho nezbytnou součástí.  Ve 

výparníku se teplo předá chladivu, které koluje ve vnitřním okruhu tepelného čerpadla. 

Kapalné chladivo se do výparníku vstřikuje přes termostatický expanzní ventil pod velkým 

tlakem. Za tímto ventilem je mnohem nižší tlak, a proto může dojít k rychlému odpaření 

chladiva. Uvedeným způsobem se celý výparník podchlazuje na teplotu nižší, než je teplota 

zdroje, ze kterého odebíráme teplo. Díky tomu může podchlazený plyn převzít 

nízkopotenciální teplo a ohřát se. Takto ohřátý, avšak stále studený plyn, jež si nese získanou 
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energii, vstupuje do kompresoru, kde se prudce stlačuje. Po stlačení kompresorem dojde 

vlivem komprese k silnému zahřátí na teplotu okolo osmdesáti stupňů celsia. K energii nesené 

plynem se v kompresoru ještě přidá ztrátové teplo z elektromotoru kompresoru, a také teplo 

vzniklé třením jeho pohyblivých částí. Stlačený plyn má na výstupu z kompresoru vyšší 

teplotu než voda v topném systému. Topný systém nazýváme jako sekundární okruh. Horký 

plyn je veden do kondenzátoru (tepelného výměníku), kterým proudí topná voda. Zde 

zkondenzuje a předá teplo do topného systému, nebo pro ohřevu vody v bojleru či bazénu. 

Zkondenzovaná chladicí kapalina je opět vedena přes expanzní ventil do výparníku, kde se 

znovu odpaří. Celý cyklus se stále, rychle a kontinuálně opakuje. To vede k tomu, že tepelné 

čerpadlo skutečně přečerpává teplo z vnějšího prostředí do vytápěného domu nebo bazénu [9; 

10; 11]. 

1.2 Historie tepelných čerpadel 

 Vznik tepelných čerpadel sahá až do minulého století. Základní princip chodu tohoto 

zařízení objevil již v roce 1852 William Thomas Kelvin, ve svém druhém termodynamickém 

zákonu, kde je definováno, jak probíhají tepelné děje v případě, že je tepelnou energii možno 

přeměňovat s určitým omezením. Dle Thomsonovi a Planckovi formulace tohoto zákona, 

nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by 

ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně by nedošlo. Teplo nemůže přejít ze 

studenějšího tělesa na teplejší samo a musí se mu nějak pomoci. Tento problém řeší tepelné 

čerpadlo. 

 První prototyp tepelného čerpadla sestrojil až na konci čtyřicátých let dvacátého 

století americký vynálezce Robert C. Webber. Ten prováděl experimenty s hlubokým 

zamrazením, a když se omylem dotkl rukou výstupního potrubí svého mrazícího zařízení, tak 

se spálil. Začal přemýšlet, proč tomu tak je a provedl další pokusy na svém chladícím 

zařízení. Časem se dostal do fáze, kdy ho napadlo čerpat teplo ze země, pomocí zemních 

kolektorů. Měděné trubky umístil do země a naplnil freonem. Plyn protékal trubkami a 

odebíral zemní teplo. Ve sklepě nechal plyn expandovat a rozváděl ho po domě ventilátorem 

skrz zemní cívku, aby zvedl další zatížení. S účinností byl tak spokojený, že příští rok prodal 

svoji uhelnou pec. 

 

Obr. 1.2: Robert C. Webber a tepelné čerpadlo [1]. 
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 K rozvoji tepelných čerpadel dochází kolem roku 1980. Tehdy svět zmítala ropná 

krize a lidstvo hledalo alternativu k rozšířenému vytápění fosilními palivy, především za 

topný olej, který přestal být v té době výhodný.  

 Masové rozšíření v Evropě a také v české republice proběhlo až kolem roku 2000. 

Stalo se tak díky výskytu technicky vyspělejších zařízení na trhu, které montovali 

certifikované firmy s bohatou zkušeností a vlastním dlouhodobým vývojem.  

 V současné době se v české republice používají všechny tři základní druhy tepelných 

čerpadel. Voda/voda, země/voda, vzduch/voda. Jejich použití je závislé na místních 

podmínkách dané lokality. Vliv má průměrná teplota vzduchu, poloha stavby, geologické 

podloží, stav spodních vod a další faktory. Dle posledních publikace ministerstva průmyslu a 

obchodu je z obrázku 1.3 patrné, že nejméně používaným typem tepelných čerpadel u nás je 

provedení voda/voda. Je to způsobeno specifickými požadavky na hlubinné vrty a podzemní 

vodu. Těch je možné dostát jen v některých lokalitách. 

 

Obr. 1.3: Graf celkového počtu tepelných čerp. k roku 2013 v české republice [4]. 

 Nejpoužívanějším typem byl u nás až do roku 2010 systém země/voda, který byl v té 

době nejspolehlivější. Postupně ho však v počtu instalací překonal systém vzduch/voda. Ten 

je sice z pohledu základní technologie dražší, ale odpadají další náklady, protože není potřeba 

hloubit vrty, což vede ke značné úspoře financí a zároveň úspoře prostoru pro vrt.  Především 

pak v provedení, s využitím povrchového kolektoru, dochází ke značné výhodě, pokud jsme 

omezeni místem v okolí objektu. Díky těmto aspektům se v současnosti jedná o nejjednodušší 

a nejrozšířenější řešení [1; 2; 3; 4]. 
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1.3 Pracovní cyklus a parametry tepelného čerpadla 

Na obrázku 1.4 je znázorněn T-S diagram pracovního cyklu tepelného čerpadla, tzv. 

Carnotův cyklus, který se skládá z těchto fází: 

• 1-2izotermické vypařování (vypařování při konstantní teplotě) 

• 2-3adiabatická komprese (při stálém tlaku) 

• 3-4izotermická kondenzace (kondenzace při stálé teplotě) 

• 4-1adiabatická expanze (při stálém tlaku) 

 

• Tteplota 

• Sentropie 

 

Obr. 1.4: T-S diagram tepelného čerpadla [11] 

 Ideální pracovní cyklus probíhá dle označených šipek. Plocha QIN je úměrná 

množství energie získaného z nízkopotenciálního zdroje tepla. Naproti tomu plocha QEL je 

úměrná energii dodané ze sítě do pracovního cyklu při kompresy. Součtem těchto dvou 

energií nám vznikne celková tepelná energie, kterou tepelné čerpadlo dodává do topné 

soustavy a značíme ji jako QOUT. Důležité pro smysl celého čerpadla a rozumnou 

ekonomickou návratnost je poměr mezi získanou a dodanou energií do pracovního cyklu 

tepelného čerpadla. Je žádoucí, aby dodané množství energie bylo co nejmenší. Poměr mezi 

získanou a dodanou energií se nazývá COP faktor (Coefficient of Performance), neboli topný 

faktor. Je to základní parametr, který vypovídá o účinnosti tepelného čerpadla a čím je vyšší, 

tím je čerpadlo lepší, protože je jeho provoz levnější. Za ideálních podmínek můžeme 

dosáhnout až hodnoty COP 7, ale běžné hodnoty jsou 2,5 až 5. Tyto hodnoty však nejsou pro 

jedno konkrétní čerpadlo neustále stejné, ale mění se zároveň s podmínkami vnějšího 

prostředí, ve kterém pracuje. 
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COP se vypočítá dle vzorce: 

e = QOUT/QEL = (QIN + QEL) / QEL = TOUT / (TOUT – TIN)                                                      (1.1) 

kde: QOUT = QIN + QELVýsledná energie při vyšší teplotě TOUT [J] 

 QELEnergie ze sítě potřebná pro pohon kompresoru [J] 

 QIN Energie získaná z vnějšího prostředí při teplotě TIN [J] 

 TOUTTeplota na výstupu [K] 

 TINTeplota zdroje tepla [K] 

 

 Topný faktor je vždy vyšší než 1 a je tím vyšší, čím menší rozdíl je mezi teplotou 

zdroje tepla (nízkopotenciální teplo) a teplotou na výstupu (topný systém). Z toho plyne, že je 

vhodné používat zdroje s co nejvyšší teplotou a dodávat je do topné soustavy s co nejnižší 

teplotou. Proto je výhodné používat podlahové vytápění, které pracuje s nižší teplotou topné 

vody než klasická topná tělesa [10; 11]. 

1.4 Typy tepelných čerpadel podle zdroje tepla 

 Tepelná čerpadla jsou rozdělena do několika kategorií podle primárního zdroje, 

z kterého získávají teplo. V systému značení se používá slovo, lomítko a druhé slovo. První 

slovo značí, odkud čerpadlo bere nízkopotenciální energii. Druhé slovo za lomítkem značí 

médium, pomocí kterého se teplo předává dále do objektu. 

 Tepelné čerpadlo typu země/voda 

 U tohoto typu čerpadla je teplo ze země předávané do vody, respektive vnitřnímu 

okruhu chlazení pomocí nemrznoucí kapaliny, která koluje ve vertikálních zemních vrtech 

nebo horizontálních plošných kolektorech. Nemrznoucí kapalina prochází v hadicích pod 

povrchem a sbírá nízkopotenciální teplo země, pomocí kterého se ohřívá. Poté ho dále 

předává do výparníku tepelného čerpadla. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňující celkový 

rozpočet jsou právě hlubinné vrty a zemní kolektory. Zatímco cena zemních kolektorů je 

ovlivněna nákladností rozsáhlých výkopových prací, cena vrtu je ovlivněna technickou 

náročností a je ještě vyšší než u kolektorů. Omezující podmínky pro kolektory jsou dané 

hlavně dostatečným prostorem na konkrétním pozemku pro jejich zhotovení. Pro vrty je 

zásadní geologické podloží a prostorové možnosti na zhotovení vrtu v okolí stavby. V hloubce 

deset metrů pod povrchem je v našich podmínkách teplota stabilně mezi deseti až dvanácti 

stupni. 
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Obr. 1.5: Tepelné čerpadlo země/voda v provedení hlubinný vrt a plošný kolektor [6]. 

 Samotné čerpadlo je umístěno uvnitř objektu. U novostaveb většinou v předem 

připravené technické místnosti, u starších budov v kotelnách nebo prádelnách. Nabízí se jak 

ve verzi s integrovaným bojlerem, tak jako samostatné zařízení. Jedná se o významný a hojně 

používaný zdroj, který díky stabilním teplotním podmínkám, a tedy stabilní hodnotě COP 

faktoru může zajistit celoroční provoz a vysokou úsporu energie oproti tradičnímu topnému 

systému. Toho lze dosáhnout prakticky kdekoliv, i v drsnějších horských oblastech kde teplota 

klesá pod -20°C. Podmínkou je možnost zhotovit v dané lokalitě vrt či kolektor. Stabilita 

parametrů má příznivý vliv na dobrou životnost systému. Díky těmto aspektům je systém 

země/voda velice oblíbený [9; 10; 11]. 

1.4.1.1 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro systém země/voda 

 Jak je již zmíněno výše, nízkopotenciální teplo pro systém tepelného čerpadla 

země/voda jde realizovat dvěma způsoby. Buď horizontálními zemními plošnými kolektory, 

nebo svislými hlubinnými vrty. V obou případech se do země umístí výměník z plastových 

trubek, ve kterých koluje nemrznoucí směs. K přestupu tepla dojde pouze při překročení pod 

nulových teplot [9; 10]. 

Zemní plošný kolektor 

 Jedná se o méně náročný způsob jak na realizaci, tak na finance.  Pro vybudování 

zemního plošného kolektoru stačí ohláška na stavebním úřadě. Podmínkou pro vybudování je 

dostatečně velký prostor v okolí domu. Při budování je potřeba myslet na pozdější výstavbu 

dalších objektů na pozemku, jelikož není možné v tomto prostoru provádět další stavby a 

zemní práce. Pokud nejsou na přilehlém pozemku dostatečné prostory, je vhodné použít jiný 

způsob získávání nízkopotenciální energie. Z širšího pohledu se vlastně využívá energie ze 

slunce, která se v letních měsících akumuluje do horniny. K tomu se přidává energie 

přestupem tepla ze vzduchu a energie tepla srážek. Tuto energii postupně odebírá tepelné 

čerpadlo a po topné sezóně dochází k její regeneraci.  Je tedy nutné vždy zohlednit danou 

lokalitu z hlediska polohy a termických vlastností půdy. Zároveň nesmí být ta část horniny, ve 

které jsou umístěny kolektory, jakýmkoliv způsobem zakryta. Roční průběh teplot u plošného 

kolektoru je znázorněn na obrázku 1.6. 
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Obr. 1.6: Graf ročního průběhu teplot z plošného kolektoru [10]. 

 Zemní plošný kolektor je možno zhotovit následujícími dvěma způsoby. První z nich 

je uložení horizontálně plošně, kdy se odebere souvislá skrývka vrchní vrstvy horniny do 

hloubky kolem dvou metrů (hlubší než zámrzná hloubka), což je i v mrazivých dnech 

dostačující, vzhledem k našim geografickým podmínkám. Tento způsob je vhodný pro 

projekty, kde se provádí terénní úpravy nebo navážka horniny a je vyobrazen na obrázku 1.7. 

Plocha skrývky odpovídá přibližně dvou až třínásobku vytápěné plochy. Do té se klade a kotví 

potrubí ve smyčkách nebo do spirály v rozteči 0,6 – 1 m. Před položením potrubí se 

v závislosti na podloží a materiálu potrubí v některých případech provádí podsypání pískem. 

Pro pískový zásyp se používá materiál potrubí HDPE, PE 100, PE 100+ a pro zhotovení bez 

podsypu se používá PE 100 RC. Hotový celek před finálním zasypáním připomíná podlahové 

vytápění. Tepelný výkon se pohybuje od 40 W/m2 u horniny se spodní vodou až po 10 W/m2 

u suchých písčitých půd. 

 

Obr. 1.7: Horizontální plošný kolektor [12]. 
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 Druhý způsobem je realizace horizontálně výkopově. Zde se provede výkop bagrem 

o šířce zhruba 0,8 m nebo se vytvoří drážka o šířce 10-15 cm zemním rýhovačem do hloubky 

dvou a více metrů. Sem se ve smyčkách klade přes sebe potrubí na jednu stranu a pak zpátky. 

Výhodou je možnost přímého zasypání při budování sousedního výkopu a také nedochází 

k tak velkému a plošnému sedání půdy. Tento způsob je znázorněn na obrázku 1.8. 

 

Obr. 1.8: Horizontální výkopový kolektor [11]. 

 Potrubní smyčky jsou ve všech případech vyvedeny do venkovní jímky, ve které se 

nachází rozdělovač a sběrač média, díky kterému je možno provést oddělení jednotlivých 

smyček. Dále je zde možné provést odvzdušnění a případnou regulaci. Jednotlivá vedení 

kolektoru mohou křížit ostatní vedení uložené v zemi (dešťové svody, přípojky atd.), ale musí 

být od sebe řádně odizolovány. Izolace nesmí být nasákavá a musí být navíc kryta chráničkou, 

aby nedocházelo k destrukci. Doporučuje se dodržet vzdálenost kolektorů 1,5 m od 

stavebních základů přilehlého vytápěného objektu, nebo provést patřičnou izolaci. Stejně tak 

je nutné izolovat průchodky do budovy, tak jako u jiných přípojek [9; 10; 11]. 

Zemní vrt 

 Oproti zemním plošným kolektorům musí zemní vrt splňovat evropské normy a 

předpisy. O tyto náležitosti se z pravidla starají realizační firmy. Naproti plošným kolektorům 

však zaujímá hlubinný vrt jen malou plochu pozemku. Zhotovují se vrty o hloubce obvykle 

70–140 m a průměru 110–133 mm. Parametry jsou závislé na použité technice a místních 

podmínkách (podloží, dostupnost techniky). Přesné rozměry stanoví hydrogeolog, který má 

k dispozici potřebné hydrogeologické mapy s charakterem podloží. Pokud je vrt 

poddimenzovaný, tak může dojít při velkém odběru tepla k nadměrnému ochlazení země a 

vytvoření zámrzu kolem vrtu. To vede nejen ke snížení výkonu tepelného čerpadla, ale i ke 

špatné regeneraci během letních měsíců. Z dlouhodobého hlediska hrozí snížení vstupních 

hodnot celého systému, a tedy zvýšení nákladů na vytápění. V případě potřeby zhotovení 

hlubších vrtů se vrt rozdělí na dva či více kratších. Je vhodné, aby jednotlivé vrty byly stejně 

dlouhé a byly od sebe vzdáleny nejméně sedm metrů (v případě zhotovení dvou vrtů) a více.  

K zhotovení se používá rotačně příklepové vrtání. Do vytvořeného vrtu se zavede zemní 
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sonda (obrázek 1.9), která má na konci závaží pro snadnější montáž. V potrubí sondy, která 

bývá obvykle z materiálu PE 100 RC (nesmí se při zavedení poškodit), cirkuluje nemrznoucí 

směs, jež odebírá zemní teplo. Po zasunutí do vrtu se provede z důvodu různorodosti hornin 

v jednotlivých vrstvách a možnosti přítomnosti spodní vody vyplnění vrtu. Používají se různé 

suspenze bentonitu. Injektáž zajistí kvalitní přestup tepla, ale zároveň znemožní další budoucí 

opravy, protože sonda již nepůjde nikdy vytáhnout. To jen zvyšuje požadavky pro správný 

návrh, neboť nesprávné zhotovení má nedozírné finanční následky [9; 10]. 

 

Obr. 1.9: Uložení zemní sondy do hlubinného vrtu [11]. 

Energetické piloty 

 U novostaveb je možno vytvořit takzvané energetické piloty, jež jsou součástí 

stavebních základů budov. Jedná se o piloty, stěny, základy.  Je však nutné odborně zohlednit 

stavební provedení a zahrnout vše již do projektu připravované stavby. Z toho důvodu je 

nemožné provést zhotovení do již stávajících budov. Využití této technologie je vhodné u 

objektů na nestabilním podloží a v blízkosti vodních toků. Zvodněné a štěrkové podloží totiž 

nabízí neomezené množství energie. Uvnitř pilotů je podobně jako u zemních vrtů umístěno 

potrubí s nemrznoucí směsí, které je vyvedeno do technické místnosti. Využití této 

technologie je omezené na velmi malé množství vhodných lokalit, a proto není v našich 

končinách příliš rozšířené. Jednoduché vyobrazení této metody je znázorněnu na obrázku 1.10 

[10; 13]. 
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Obr. 1.10: Energetické piloty [13]. 

 Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda 

U systému vzduch/voda se předává teplo obsažené ve vzduchu vnitřnímu okruhu 

chlazení. Čerpadlo se umístí v blízkosti objektu a odpadají složité zemní práce. Stačí zhotovit 

betonový základ pod čerpadlo a připravit prostor na odvod vzniklého kondenzátu ze vzdušné 

vlhkosti. Z toho plyne největší výhoda tohoto systému a tou je možnost snadné instalace a 

univerzálnost, jelikož zde není závislost na skladbě podloží nebo přítomnost podzemní vody. 

S tím souvisí i nízké pořizovací náklady. Venkovní vzduch je zkrátka dostupný všude. Jeho 

průměrná teplota v topném období je 4 °C, ale může klesnout i na -20°C. I při teplotách pod 

nulou dokáže tento typ tepelného čerpadla pracovat. Moderní účinná čerpadla systému 

vzduch/voda již mají podobné parametry jako systémy země/voda. S klesající teplotou však 

klesá i COP faktor a mění se výkon tepelného čerpadla. Chybějící energii je potřeba doplnit 

dalším energetickým zdrojem. Tím může být elektrokotel, plynový kotel, nebo kotel na tuhá 

paliva a další. Z těchto důvodů se tepelná čerpadla vzduch/voda provozují vždy bivalentně, 

kdy pod bodem bivalence (zhruba -3 °C) přiskakuje právě doplňkový zdroj a výrobu 

požadovaného tepla do topné soustavy zajišťují společně. Doplňkový zdroj však musí být 

schopen pokrýt vytápění celého objektu samostatně při poklesu venkovních teplot pod -20°C.  

 

Obr. 1.11: Tepelné čerpadlo vzduch/voda složené ze dvou jednotek (vnitřní a vnější) [6]. 
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 Výhodou v našich končinách je skutečnost, že dotápění doplňkovým zdrojem tepla 

v mrazivých zimních měsících vynahrazuje dlouhé podzimní a jarní období, kdy se teplota 

pohybuje v rozmezí +12 až 0 stupňů a je nutné vytápět. Tepelné čerpadlo pracuje v tomto 

období s vysokou účinností. 

 Provedení tepelného čerpadla vzduch/voda je možno udělat následujícími způsoby. 

Jedním z nich je provedení složené ze dvou samostatných jednotek (obrázek 1.11), kdy se 

vnější jednotka umisťuje na jižní stranu domu, nebo střechu. Vnější jednotka obsahuje 

ventilátor, výparník a provádí nasávání vzduchu. Vnitřní část je již napojena na topný systém 

a zajišťuje ohřev topné vody. Obě jednotky jsou propojeny potrubím, které je na průchodu do 

objektu izolováno. Plnění chladivem a seřízení probíhá až na místě při montáži.  

 Další způsob je kompaktní provedení, a to buď vnější, nebo vnitřní. Jak z názvu 

vyplívá, jedná se o kompaktní skříň, do které jsou integrovány obě části, jež jsou 

v předchozím případě provedeny samostatně. U venkovního provedení je výhodné, že tepelné 

čerpadlo nezabírá žádný vnitřní prostor v domě. Napojení na topný systém je provedeno skrz 

izolované potrubí, ve kterém proudí topná voda. Naproti tomu vnitřní provedení zabírá velký 

vnitřní prostor v objektu a je nutno zajistit dostatečný přístup venkovního vzduchu, jelikož se 

množství protékajícího vzduchu pohybuje řádově v tisících m3/h. To může být provedeno 

potrubím o průměru kolem 400 mm a je nutné dbát na to, aby sací a výfukové potrubí byly 

umístěny v dostatečné vzdálenosti a nedocházelo k míchání teplého a studeného vzduchu. 

Vnitřní provedení je oproti vnějšímu levnější. 

 Systém vzduch/voda, by se neměl používat v oblastech, kde panují nepříznivé 

teplotní podmínky. Před samotnou realizací tepelného čerpadla vzduch/voda je nutno dbát 

v zřetel, že tento systém vytváří určitou úroveň hluku. Je to dané průtokem vzduchu přes 

výparník a točícím se ventilátorem. Z tohoto důvodu je nutné zohlednit umístění na pozemku 

tak, aby tepelné čerpadlo nerušilo jak majitele, tak sousedy. Případně provést odhlučnění 

stavební konstrukcí. U kvalitních čerpadel se pohybuje úroveň zvuku ve vzdálenosti 5 m od 

budovy okolo 40 dB, což je běžné hlukové pozadí. U tepelných čerpadel vzduch/voda lze 

využít i odpadní teplo z rekuperačního výměníku [9; 10; 11]. 

 Tepelné čerpadlo typu voda/voda 

 Tepelné čerpadlo typu voda/voda využívá nízkopotenciální energii z povrchových, 

nebo podzemních vod. Zejména podzemní vody jsou velmi stabilní zdroj, jelikož se jejich 

teplota drží soustavně na hranici osmi až deseti stupňů celsia. Tím pádem dostáváme nejvyšší 

topný faktor (COP) napříč všemi způsoby čerpání nízkopotenciálního tepla. K vybudování 

tohoto typu tepelného čerpadla je však nutné mít vůbec možnost podzemní nebo povrchové 

využívat. A navíc musí být v dostatečném množství. Z tohoto důvodu je použití těchto druhů 

tepelných čerpadel méně běžné než u předchozích typů, poněvadž vhodných lokalit pro 

výstavbu je velmi omezené množství. Obecně se dá říct, že o tento typ tepelného čerpadla 

není tolik rozšířený. Hlavní „boom“ zažívají tepelná čerpadla vzduch/voda z důvodu jejich 

univerzálnosti, co se týče vhodnosti lokalit. Zatímco u systému voda/voda je to 

s univerzálností naopak [9; 10; 11]. 
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1.4.3.1 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro systém voda/voda 

Pro systém tepelného čerpadla voda/voda máme dva způsoby čerpání 

nízkopotenciálního tepla. Buď povrchovou vodu, nebo podzemní vodu. Do povrchové vody 

můžeme zařadit vodní toky, náhony mlýnů a rybníky. Do podzemní vody řadíme studny a 

vrty. 

Povrchová voda 

 Teplo se z povrchové vody odebírá pomocí kolektorů z PE hadic, které jsou 

ponořené na dně říčního toku či rybníka (obrázek 1.12). Pokládají se na dno v rozteči 0,5-1 m 

a zatěžují se. Pokládka může proběhnout z hladiny, nebo po vypuštění. V tomto případě 

musíme při konstrukci tepelného čerpadla počítat s klesající teplotou povrchové vody během 

roku. V říčních tocích klesá teplota během zimního období blízko nule. Z tohoto důvodu musí 

ve výměníku kolovat nemrznoucí směs. Tepelné čerpadlo voda/voda pak v tomto případě 

funguje podobně jako systém země/voda. V některých případech je možno čerpat vodu přímo 

k tepelnému čerpadlu a ochlazenou ji vypouštět nazpět do řeky. Podobně se využívá 

podzemní voda ze studny. Problémem u té říční může být zpoplatnění vody povodím, nebo 

domluva se soukromým majitelem a většinou se nepodaří mezi jednotlivými stranami 

dosáhnout dohody. Další problém může být znečištění vody a přítomnost kousků ledu během 

zimy. Z těchto důvodů se čerpání vody přímo na čerpadlo příliš nepoužívá. Zdroj vody nesmí 

během léta vyschnout, jinak by nebylo v zimě odkud čerpat nízkopotenciální teplo [9; 10]. 

 

Obr. 1.12: Umístění kolektoru pod hladinou u tepelného čerpadla voda/voda s využitím povrchové 

vody [14]. 

Podzemní voda 

Jedná se o technicky nejsložitější systém, se kterým je spojena řada rizik a problémů. 

Je důležité mít kvalitní a stálý zdroj podzemní vody a před samotnou montáží provést ověření 

čerpací zkouškou, která nám zaručí, že systém bude po spuštění provozuschopný. Pro rodinný 

dům je nutný průtok podzemní vody zhruba 0,5 litru za sekundu. Celý systém funguje tak, že 

z jedné studny (čerpací studna) se čerpá spodní voda na tepelné čerpadlo, kde odevzdá 

nízkopotenciální teplo skrze výměník a po průchodu jednotkou se vypouští do druhé studny 
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(vsakovací studna). Odpadní voda by se v žádném případě neměla vypouštět do kanalizace. 

Mezi čerpací a vsakovací studnou by měl být rozestup nejméně patnáct metrů, aby 

nedocházelo k míchání oteplené vody ze vsakovací studny s čerstvou vodou z čerpací studny. 

Navíc by nemuselo docházet ke správnému vsakování vody skrz studnu. Správné vsakování 

se ověřuje vsakovací zkouškou opět před samotnou realizací projektu. Zapojení tepelného 

čerpadla s využitím podzemní vody ze studny je na obrázku 1.13. 

 

Obr. 1.13: Zapojení tepelného čerpadla voda/voda s využitím podzemní vody [10]. 

 Vysoký důraz je kladen na čistotu vody. Jakékoliv nečistoty, kaly, písky vedou k 

zanášení filtrů a tepelného výměníku čerpadla. Je vhodné před realizací projektu provést 

rozbor vody, aby se s předstihem zjistilo, jaký je ve vodě obsah železa a minerálů. Pokud 

vysoký, tak je voda nevhodná a způsobovala by další zanášení. Další pozornost si zaslouží 

hloubka, ze které se provádí čerpání. Výškový rozdíl mezi sacím bodem a výměníkem nesmí 

být příliš vysoký, jinak by potřebná energie k překonání výškového rozdílu byla příliš vysoká 

a prodražovalo by to celý provoz. Maximální výškový rozdíl se u rodinných domů pohybuje 

kolem pětadvaceti metrů. Nejnebezpečnějším jevem je zamrznutí výměníku z důvodu 

výpadku čerpadla, nebo zanesení filtrů. Je dobré implementovat do obvodu měřič průtoku, 

který tepelné čerpadlo při snížení průtoku odstaví. Nebo můžeme do systému nainstalovat 

předřazený výměník, který zabrání zamrznutí samotného čerpadla. Také se dá snadno rozebrat 

a vyčistit, pokud používáme nečistou vodu, nebo chemicky nevhodnou vodu. Nevýhodou 

použití předřazeného výměníku je snížení teploty na výparníku tepelného čerpadla a tím 

snížení COP faktoru. Také je celý systém složitější, protože obsahuje více komponent. Je 

nutné provést správný návrh výměníku, kdy se udělá kompromis mezi jeho velikostí, 

snížením tlaku a COP faktoru [9; 10; 11]. 
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  Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

 Tento typ tepelného čerpadla pracuje na podobném principu jako typ vzduch/voda, 

jen s tím rozdílem, že produkované teplo předává přímo vnitřnímu vzduchu objektu. 

Využívají se k tomu malá lokální nástěnná čerpadla, která vytápí jednu konkrétní místnost. 

Jsou vhodná do menších bytů, nebo na vytápění chat, kde jsou větší tepelné úniky a danou 

místnost je nutné kontinuálně temperovat. 

 Řadí se sem i tepelná čerpadla, která spolupracují s rekuperací odpadního vzduchu. V 

tomto případě se již jedná o složitější zařízení, která obsahují navíc výměník tepla.  Většinou 

se tepelné čerpadlo zařazuje až za rekuperační výměník a využívá zbytkové teplo, která již 

rekuperační systém není schopen využít [9; 10; 11]. 

1.4.4.1 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro systém vzduch/vzduch 

Vnější vzduch 

 Princip využití vnějšího (venkovního) vzduchu je stejný jako u tepelného čerpadla 

vzduch/voda, který je popsán v kapitole 1.4.2. 

Odpadní vzduch 

 Využívá se odpadní vzduch z technologických procesů, jako jsou pece, kondenzátory 

a další. Nebo odpadní vzduch z odvětrávání daného objektu. Odpadní vzduch z místnosti má 

parametry zhruba 20 °C a jsou v něm obsaženy tepelné zisky z vnějších a vnitřních zdrojů. U 

nových pasivních domů tvoří energie nutná k ohřátí vzduchu potřebného k větrání objektu asi 

40 % celkové spotřeby energie na vytápění. Systém lze kombinovat s dalším zdrojem 

nízkopotenciálního tepla. Například kombinace se zemním vrtem, kdy můžeme odebírat teplo 

z obou zdrojů současně. Pokud zrovna není potřeba vytápět, může se odpadní vzduch 

používat k vyhřívání vrtu a tím zvyšovat jeho parametry. Může se tak snížit potřebná hloubka 

vrtu při jeho realizaci a tím ušetřit náklady [9; 10]. 

1.5 Provoz tepelného čerpadla 

 Během roku se mění s vnějšími podmínkami i potřeba výkonu pro vytápění. Pokrytí 

celé spotřeby energie tepelným čerpadlem bývá většinou neekonomické. Důvodem jsou vyšší 

pořizovací náklady na větší tepelné čerpadlo, delší vrty, větší tepelný kolektor atd. Z těchto 

důvodů se tepelné čerpadlo často doplňuje tzv. špičkovým zdrojem energie. Tím může být 

elektrokotel, plynový kotel, krb a další. Špičkový zdroj zároveň slouží jako záloha při 

výpadku samotného tepelného čerpadla. Nevýhoda u použití elektrokotlů jako špičkového 

zdroje je potřeba zvýšení potřebné kapacity elektrické přípojky a tím vyšší platby za použitý 

jistič v objektu. Dle konfigurace systému se provoz tepelného čerpadla dělí na monovalentní a 

bivalentní [9; 10; 15]. 
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  Monovalentní provoz 

 Je takový provoz, kdy celou spotřebu energie pro vytápění pokrývá tepelné čerpadlo. 

Není tedy doplněno žádným špičkovým zdrojem energie. Toto řešení je vhodné pro moderní, 

dobře izolované novostavby, u kterých se tepelná ztráta pohybuje do 10 kW. Ušetří se tím 

náklady za špičkový zdroj a také vyšší poplatky za jistič [9; 10; 15]. 

  Bivalentní provoz 

 Je takový provoz, u kterého pokrývá většinu spotřeby energie tepelné čerpadlo a 

v případě potřeby se přidává špičkový zdroj v podobě elektrokotle, krbu či dalších možností. 

Špičkový zdroj se dostává do provozu pouze v obdobích, kdy klesá venkovní teplota pod 

nulu. S klesající teplotou klesá i COP faktor a tepelné čerpadlo se dostává na bod bivalence. 

V tomto bodě už přestává stačit energetické pokrytí tepelného čerpadla a musí přiskočit 

špičkový zdroj. Bivalentní i monovalentní provoz je znázorněn v grafu na obrázku 1.14. [9; 

10; 15]. 

 

Obr. 1.14: Graf závislosti teploty na tepelném výkonu při provozu [15]. 

 Křivka bivalence se mění dle typu použitého čerpadla. U čerpadla typu země/voda je 

vesměs lineární po celý rok, naopak u typu vzduch/voda se mění podle teploty vnějšího 

vzduchu. U bivalentního provozu se zařazuje do systému také akumulační nádrž, která snižuje 

potřeby využití špičkového zdroje. Jelikož se v průběhu dne, kdy jsou příznivější podmínky 

(vyšší venkovní teplota – kolem poledne) pro provoz tepelného čerpadla nahřívá voda v 

akumulační nádrži, která je následně využita pro doplňování topného okruhu při 

nepříznivějších podmínkách (nižší venkovní teplota – v noci). Tím se snižuje nutnost záskoku 

špičkovým zdrojem [10; 11;15]. 
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1.6 Komponenty tepelného čerpadla 

 Základní komponenty 

1.6.1.1 Výparník 

 Odebírá nízkopotenciální teplo zdroji tepla a předává ho chladivu. Jako chladivo se 

používají látky s nízkou teplotou varu.  Při nízkém tlaku a teplotě je chladivo schopné se 

odpařovat a získat teplo z teplonosné látky i při velmi nízkých teplotách. Výparník je 

zhotoven jako letovaná deska nebo jako trubkový žebrovaný (měděné trubky s hliníkovými 

žebry) [6; 16]. 

1.6.1.2 Kompresor 

 Nasává plyn z výparníku při tlaku, který odpovídá výparné teplotě a stlačuje ho na 

tlak, který odpovídá kondenzační teplotě v kondenzátoru. Dodáním práce kompresoru, a tedy 

elektrické energie pro pohon motoru kompresoru dojde ke zvýšení tlaku a tím i teploty 

chladiva. Energie je tímto způsobem přečerpána z nižší teplotní hladiny na vyšší a je ji možno 

využít pro vytápění či přípravu teplé vody. Kompresor je nejčastěji poháněn elektrickou 

energií, která je po odečtení ztrát kompresoru uložena v chladícím médiu. Zabránění úniku 

chladiva je ošetřeno konstrukčně, kdy jsou elektromotor s kompresorem uzavřeny 

v hermetické nádobě. Tepelná čerpadla se používají s: 

• pístovým kompresorem 

• spirálovým kompresorem – scroll 

• rotačním kompresorem 

 Kompresor je poháněn většinou elektrickým motorem, ale lze ho pohánět i 

alternativními pohony. Například motorem na zemní plyn, nebo naftu. Další variantou 

tepelných čerpadel jsou absorpční tepelná čerpadla, která mají místo kompresoru absorbér a 

další komponenty. 

 V současnosti se nejčastěji používají kompresorová čerpadla se scroll kompresory 

(obrázek 1.15) a rotační kompresory poháněné elektromotorem [6; 16]. 

 

Obr. 1.15: Scroll kompresor [6]. 
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1.6.1.3 Kondenzátor 

 Předává teplo z chladícího média do otopné soustavy. Při vysoké teplotě a tlaku 

dochází ke kondenzaci chladiva a odevzdání tepla do teplonosné látky. Stejně jako výměníky 

jsou kondenzátory většinou konstruovány jako letované desky, nebo trubkové žebrované [6; 

16]. 

1.6.1.4 Expanzní ventil 

 Je redukční ventil, jehož úkolem je snižovat tlakový rozdíl mezi vysokotlakou a 

nízkotlakou stranou chladícího oběhu, čímž dochází také ke snížení teploty. Reguluje průtok 

chladiva z kondenzátoru do výparníku v závislosti na výstupní teplotě z výparníku. Zároveň 

reguluje přehřátí chladiva za výparníkem. Tímto způsobem je zaručeno, že chladivo vstupuje 

do kompresoru zcela vypařeno. Expanzní ventily jsou řízeny buď termostaticky, nebo 

elektronicky [6; 16]. 

  Další prvky 

1.6.2.1 Akumulační nádrž 

 Je nádrž o určitém, předem stanoveném objemu vzhledem ke konkrétnímu topnému 

systému a tepelnému čerpadlu. Používá se z několika důvodů. První z nich je použití u 

systému, kde dochází k rychlým změnám průtoku topné vody v systému. Typicky u použití 

časově řízených regulátorů v jednotlivých místnostech. Umístěním akumulační nádrže do 

systému se zabraňuje častému spínání kompresoru. Místo toho se využije teplo nahromaděné 

v akumulační nádrži. Prodlužuje se tak životnost kompresoru, který by častým zapínáním a 

vypínáním trpěl. Stejně tak je vhodné použít akumulační nádrž u monovalentně pracujícího 

čerpadla. V přechodném období je totiž požadavek na teplo nízký. Opět by docházelo 

k častému spínání čerpadla a topný systém by ani nestihl předat teplo do okolního prostředí. 

Velikost akumulátoru se volí přibližně 10–20 litrů na 1 kW špičkového výkonu tepelného 

čerpadla. Nadměrné naddimenzování nádrže není vhodné, protože se tím zvyšují provozní 

náklady, jelikož se musí ohřívat zbytečně velké množství vody. To zvyšuje provozní náklady a 

snižuje pružnost systému [10;11]. 

1.6.2.2 Regulace 

Slouží k řízení tepelného čerpadla a ovládání prvků topného systému jako jsou 

oběhová čerpadla, ventily, doplňkový kotel a další. Panel regulace bývá osazen displejem a 

ovládacími prvky. Většinou je regulace součástí jednotky tepelného čerpadla. 

Regulace je obvykle konstruována jako ekvitermní. Teplota topné vody je řízena 

nastavitelnou topnou křivkou podle venkovní teploty. Pokud je například venkovní teplota 

prostředí -15 °C, regulace pouští do oběhu topného systému vodu o teplotě kolem 50°C. Když 

však venkovní teplota stoupne na 10 °C, pouští regulace do oběhu topné vody vodu o teplotě 

jen 30 °C.  To je velmi důležité, jelikož u tepelných čerpadel je rozdíl teplot rozhodující a 

díky menšímu rozdílu teplot mezi teplotou zdroje a topného systému se stává provoz 

levnějším.  Ekvitermní regulace může být doplněna čidlem vnitřní teploty, které zpřesňuje 
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provoz čerpadla a zároveň dokáže zohlednit vnitřní tepelné zisky. Například z krbu, 

přímotopu atd. 

Je možné použít i nadřazenou regulaci, která řídí celý rodinný dům. Samotné tepelné 

čerpadlo je pak dodáno bez regulace. Její funkci přebírá právě nadřazená domovní regulace. 

Může však docházet k různým problémům, poněvadž speciálně navržená regulace tepelného 

čerpadla bývá speciálně konstruována, kvalitně odladěna a otestována pro konkrétní model 

[8;10]. 

1.6.2.3 Další komponenty 

 Může se sem zařadit potrubí, spojovací díly, armatury, průchodky, ventily, hadice, 

oběhová čerpadla a další. Je žádoucí, aby montáž prováděl kvalifikovaný pracovník, který má 

s montáží tepelných čerpadel patřičné zkušenosti [10]. 
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2 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

 Fotovoltaické systémy (elektrárny) se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. K výrobě 

elektřiny využívají nevyčerpatelný zdroj energie, a to sluneční záření. Ve FV elektrárnách 

probíhá přímá přeměna slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím 

fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. FV systémy se také 

konstruují jako termální. Nedochází zde k přeměně sluneční energie na elektrickou, ale 

tepelnou. Sluneční energie se v solárních kolektorech absorbuje a ohřívá teplonosné médium. 

Ohřáté médium se používá především pro ohřev užitkové vody a pro vytápění. Podobně 

fungují i koncentrační elektrárny, které pomocí soustavy zrcadel tvořících parabolu 

soustřeďují sluneční energii do absorbéru, ve kterém ohřívají roztok soli na vysokou teplotu, 

čehož se následně využívá k výrobě elektrické energie na parní turbíně. V současné době, kdy 

narůstá tlak na snižování emisí, jsou tyto solární systémy velmi oblíbené po celém světě [17; 

18].  

2.1 Fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny 

Nejrozšířenějším typem pro výrobu elektřiny jsou právě FV elektrárny, které využívají 

přeměnu slunečního záření na elektřinu za pomoci fotovoltaického jevu. Základní 

komponentou je FV panel (obr. 2.1), který se skládá z jednotlivých FV článků, jejichž 

základem je polovodičová dioda. Tato dioda obsahuje dvě vrstvy příměsových polovodičů. 

Jedná se o polovodič typu P, který je anodou a polovodič typu N, což je katoda.  

 

Obr. 2.1: FV panel s krystalickými křemíkovými články [17]. 

 V N vrstvě je přebytek elektronů, ve vrstvě P jich je naopak nedostatek, respektive 

vrstva obsahuje přebytek kladně nabitých děr. Rozhraní obou polovodičů se nazývá P–N 

přechod. Ten propouští proud pouze jedním směrem. V propustném směru umožňuje přechod 

elektronů. Když dopadnou fotony slunečního záření na FV článek, dojde k uvolňování 

elektronů z krystalové mřížky obou polovodičů (vrstev), které se hromadí v N vrstvě a mezi 

oběma vrstvami vzniká napětí o velikosti 0,5 – 0,6 V. Zapojením jednotlivých článků do série 

navýšíme napětí na požadovanou hodnotu. Paralelním zapojením se zase navyšuje proud. 

V praxi se obvykle využívá paralelně sériové zapojení. Základní princip je uveden na obrázku 

2.2. 
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Obr. 2.2: Fotovoltaický článek, P-N přechod [18]. 

 Podmínkou pro uvolnění elektronu z krystalické mřížky je překonání zakázaného 

pásu energie. To znamená, že dopadající foton musí mít větší energii, než je 1,12 eV (u 

křemíku). Energie je závislá na vlnové délce záření. Prakticky se dosahuje využití zhruba 

20 % slunečního záření. 

  Materiály pro výrobu fotovoltaických panelů 

 Pro FV panely se jako materiál nejvíce používá křemík. Čistý křemík se vyrábí ve 

formě monokrystalické, nebo polykrystalické. Monokrystalický křemík se vyrábí pomocí 

řízené krystalizace z taveniny takzvanou Czochralského metodou. Polykrystalický křemík se 

vyrábí chemickými procesy. Jedním ze způsobů jsou Siemensovy metody. Vyšší účinnosti 

dosahuje monokrystalický křemík, především pak při vyšších intenzitách záření se může 

účinnost pohybovat i nad 20 %. Druhý nejpoužívanější materiál pro FV materiály je arsenid 

galia. Má sice vyšší účinnost okolo 29 %, ale je také dražší a křehčí. Má schopnost dobře 

odolávat kosmickému záření, a tudíž se často používá na vesmírných družicích.  

 Při konstrukci FV článků je žádoucí co nejvyšší úspora materiálu, omezení 

elektrických a optických ztrát. Ty optické se odstraňují například nanesením antireflexní fólie, 

která snižuje odrazivost. 

  Komponenty fotovoltaické elektrárny 

2.1.2.1 Fotovoltaické panely 

 Jednotlivé FV články se sério-paralelně zapojují a jako celek tvoří FV panel. Panely 

se dále zapojují sério-paralelně a tvoří fotovoltaickou elektrárnu. Její výkon se udává 

v jednotkách Watt peak (Wp) což značí maximální hodnotu výkonu za ideálních podmínek, 

kdy na panel kolmo dopadá sluneční záření, je ideální teplota a panel není zanesen 

nečistotami. Maximální výkon klesá zároveň se změnou intenzity slunečního záření. Pokud je 

zatažená obloha, výkon se snižuje jen na asi 10 % původní hodnoty. Panely jsou chráněny 

duralovým rámem a kryty tvrzeným sklem. Mezi krycím sklem a články bývá světlo 

propustný gel EVA, která chrání články před mechanickým poškozením. Ze zadní strany bývá 

ještě navíc laminátová deska. Vše je znázorněno na obrázku 2.1.  
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2.1.2.2 Střídač 

 Jelikož je ve FV panelech vyroben stejnosměrný proud o napětí 12 nebo 24 V, je ho 

nutné přeměnit na střídavý proud o parametrech 230 nebo 400 V a frekvenci 50 Hz. Střídač 

může být integrován do jedné soustavy s regulátorem, který je popsán v další podkapitole.  

2.1.2.3 Regulátor 

 S kolísající výrobou FV elektrárny klesá i napětí na výstupu. Napětí je nutné 

regulovat, aby mělo správné parametry. Tuto funkci zabezpečuje právě regulátor, který 

zároveň dokáže sloužit jako ochranný prvek. Při poruše v přenosové soustavě dokáže odpojit 

fotovoltaickou elektrárnu od sítě. Také slouží jako monitorovací zařízení, které nám pomocí 

displeje zobrazuje aktuální parametry jako jsou okamžitý výkon, napětí, energii 

vyprodukovanou v daném období, příčinu poruchy a další parametry. Klasické regulátory 

dosahují účinnosti zhruba 80 %. Regulátory s vestavěným měničem mohou dosahovat 

účinnosti 95 až 98 %, jsou však dražší. 

2.1.2.4 Další prvky 

 Mezi další prvky patří propojovací a ochranné prvky. K ochraně před zkratem se 

používají jističe a k ochraně proti úderu bleskem se používají napěťové svodiče.  Dále je 

nutné zakoupit stojany a držáky pro instalaci na určené místo. Pokud je žádoucí 

fotovoltaickou elektrárnu připojit do sítě a prodávat tak přebytečnou elektřinu distributorům, 

je potřeba instalovat transformátor. Když se budoucí majitel rozhodne přebytečnou energii 

skladovat a využívat ve chvílích, kdy elektrárna nevyrábí žádnou elektřinu může do sestavy 

nainstalovat baterii a provozovat svoji elektrárnu v takzvaném ostrovním provozu. Všechny 

modifikace a přídavné prvky zvyšují počáteční investici a je potřeba zohlednit jejich 

ekonomickou návratnost vzhledem k výchozím podmínkám [17; 18]. 

2.2 Fotovoltaické systémy pro ohřev vody 

 Pro ohřev topné vody lze FV systémy využít dvěma způsoby. Prvním z nich jsou 

klasické FV panely, které vyrábí elektrickou energii a ta se následně využívá pro napájení 

elektrických ohřívačů. Pomocí ohřívačů se ohřívá voda v akumulační nádrži a je dále 

rozváděna čerpadlem topnou soustavou do jednotlivých místností k topným tělesům. 

Provedení může obsahovat sledovač maxima výkonu systému (MPPT), který umožňuje 

výrobu elektrické energie z FV panelů udržet na maximální produkci během proměnlivých 

klimatických podmínek. Pokud se MPPT sledovač nepoužije, je napětí na FV panelech závislé 

na generovaném proudu a zátěži. Když je zátěž neřízená, dostává se FV panel mimo optimální 

bod výkonového maxima a celková produkce elektrické energie je nižší než při použití MPPT. 

Zjednodušené schéma zapojení je na obrázku 2.3. 
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Obr. 2.3: Fotovoltaický systém pro ohřev topné vody s MPPT a bez MPPT sledovače [17]. 

 Druhým způsobem je ohřev vody pomocí FV neboli fototermických kolektorů. 

Fototermický kolektor přeměňuje sluneční záření na tepelnou energii. Sluneční záření dopadá 

na absorbér kolektoru, který je spojen trubkovým rozvodem s výměníkem. K přenosu energie, 

dochází díky teplonosné kapalině, která proudí mezi kolektorem a výměníkem tepla. Výměník 

je umístěn v akumulační nádobě, nebo bazénu a ohřívá vodu v topném systému. Soustava je 

osazena oběhovým čerpadlem, teplotními čidly, řídicí jednotkou, která sleduje aktuální 

parametry systému (teplota, tlak) a řídí provoz čerpadla. Nezbytnou součástí je expanzní 

tlaková nádrž. Ta má za úkol vyrovnávat tlakové změny kapaliny ovlivněné teplotou. 

Fototermické kolektory se vyrábí jako deskové, nebo jako trubicové vakuové. Schématický 

příklad zapojení fototermických kolektorů je na obrázku 2.4. 

 

Obr. 2.4: Fototermický systém pro ohřev vody [17]. 
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 Výhodou fototermických kolektorů je účinnost přeměny sluneční energie na 

tepelnou. Ta se pohybuje v rozmezí 40–60 %. Naproti tomu účinnost FV panelů, které 

přeměňují sluneční energii na elektrickou se pohybuje v rozmezí 5-25 %. Avšak na účinnost 

panelů nemá příliš velký vliv okolní teplota a pokud nejsou pokryty nečistotami či sněhem, 

fungují stejně dobře i v zimních měsících. U kolektorů klesá účinnost s klesající venkovní 

teplotou, jelikož jsou ochlazovány vnějším prostředím v zimních měsících. Právě v zimních 

měsících je potřeba přísunu tepla do objektu nejvíce žádoucí [17; 21].  

2.3 Kooperace s tepelným čerpadlem 

 FV systémy mohou spolupracovat s tepelnými čerpadly několika způsoby. Jedním ze 

způsobů je možnost ohřívání topné vody v akumulační nádrži elektrickými ohříváky 

napájenými z FV panelů a souběžné ohřívání vody v nádrži tepelným čerpadlem. Provoz 

čerpadla je tak omezen jen na situace, kdy je nedostatečné pokrytí spotřeby topné vody 

z elektrických ohřívačů. 

 Druhý způsob je fototermický ohřev topné vody v akumulační nádrži pomocí 

solárních kolektorů, se souběžným ohříváním topné vody v akumulační nádrži tepelným 

čerpadlem. Systém funguje podobným způsobem jako v předchozím případě, jen s tím 

rozdílem, že fototermický ohřev dokáže za dobrých podmínek ohřát větší množství vody o 

vyšších parametrech než FV ohřev pomocí elektro ohřívačů. Tím se ještě snižuje potřeba 

intenzity provozu tepelného čerpadla. 

 Třetí způsob je napájení tepelného čerpadla pomocí elektrické energie vyrobené ve 

FV panelech. V případě nedostatku elektrické energie vyrobené solárními panely, je napájení 

čerpadla převedeno na distribuční síť pomocí regulátoru, který hlídá parametry, reguluje 

napětí a proud. Využití solární energie lze prodloužit použitím baterií, ve kterých je možné 

přebytečnou elektrickou energii, která se vytváří v určitých částech dne, skladovat a využít 

v období, kdy FV panely nevyrábí její dostatečné množství. Příklad propojení je na schématu 

na obrázku 2.5. 

 

Obr. 2.5: Propojení fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla [22]. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 Pro praktickou část diplomové práce byla vybrána novostavba rodinného domu, u 

které byl majitelem zvolen zdroj tepla pro vytápění elektrokotel v kombinaci s podlahovým 

topením. Vzhledem k nízké energetické náročnosti, dispozici domu a velikosti pozemku se 

však nabízí zauvažovat nad náhradou elektrokotle za tepelné čerpadlo. To by mohlo přinést 

snížení energetické a finanční náročnosti objektu. 

 V této kapitole je popsán posuzovaný objekt, jeho dispozice, stavební materiály, 

stavební konstrukce a součinitel prostupu tepla těchto stavebních konstrukcí. V dalších 

kapitolách jsou spočítány tepelné ztráty objektu, varianty pro vytápění a ekonomické 

zhodnocení. 

3.1 Posuzovaný objekt pro návrh tepelného čerpadla 

 Jako posuzovaný objekt je vybrán rodinný dům (obrázek 3.1), který se nachází v obci 

Markvartice, deset kilometrů od města Třebíč v kraji Vysočina. Jedná se o novostavbu 

s jedním přízemním podlažím, která je postavena na rovinatém travnatém pozemku o rozloze 

2450 m2. Dům má sedlovou střechu o sklonu 25°, která je situovaná na jih. Zastavěná plocha 

domu má velikost 150 m2, z toho je 117,9 m2 podlahové plochy. V domě se nachází technická 

místnost o velikosti 3,88 m2, ve které je umístěn elektrokotel s akumulační nádrží a regulace 

pro podlahové vytápění (obrázek 3.2). Dům je postavený převážně z broušených cihel 

HELUZ FAMILY o síle 50 cm.  Původně zvoleným způsobem vytápění je již zmíněný 

elektrokotel, který je napojený na podlahové vytápění. Jako doplňkový zdroj tepla byl 

v obývacím pokoji postaven krb na tuhá paliva s pasivní ventilací. Ten slouží především pro 

zvýšení tepelné pohody v obývacím pokoji s kuchyňským koutem v zimních měsících. 

 
Obr. 3.1: Posuzovaný objekt – rodinný dům. 
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 Obec Markvartice se nachází v nadmořské výšce 550–570 m.n.m. První zmínka o 

obci pochází u roku 1371. Žije zde kolem 260 obyvatel [23].  

 

 

Obr. 3.2: Technická místnost s elektrokotlem a akumulační nádrží. 
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3.2 Dispozice 

 Dům je přízemní, bezbariérový, není podsklepený a je postavený v konfiguraci 

5+KK. Za vstupními dveřmi, které jsou situované na jih se nachází zádveří. Ze zádveří je 

vstup do technické místnosti a do chodby. Z chodby se vstupuje do všech ostatních částí 

objektu. V západní části domu se nachází obývací pokoj, který je spojený s kuchyňským 

koutem. Z kuchyňského koutu jsou dveře do spíže. Ve východní části domu se nachází 

pracovna, ložnice, dva pokoje, koupelna a WC. Dispoziční uspořádání je zobrazeno na 

obrázku 3.3, který je převzat z výkresové dokumentace (půdorys domu). Přehledové 

rozčlenění jednotlivých místnosti s číselným označením a rozlohou je uvedeno v tabulce 3.1. 

 

Obr. 3.3: Půdorys rodinného domu [25] 

  



 

 34 

Tab. 3.1: Označení, název a rozloha jednotlivých místností. 

Označení 

místnosti 
Název 

Rozloha 

[m2] 

Světlá 

výška [m] 

Objem 

místnosti 

[m3] 

Poznámka 

101 Zádveří 6,66 2,55 16,98   

102 
Technická 

místnost 
3,88 2,55 9,89   

103 Chodba 8,75 2,55 22,31   

104 Spíž 3,25 2,55 8,29   

105 
Kuchyňský 

kout 
8,75 2,55 22,31 

Společný prostor 

s obývacím pokojem. 

Výpočet součástí 

obývacího pokoje. 

106 
Jídelní 

kout 
6,3 2,55 16,07 

Společný prostor 

s obývacím pokojem. 

Výpočet součástí 

obývacího pokoje. 

107 
Obývací 

pokoj 
23 2,55 58,65   

108 Pracovna 11,25 2,55 28,69   

109 Koupelna 10,41 2,55 26,55   

110 Ložnice 11,25 2,55 28,69   

111 WC 2,19 2,55 5,58   

112 Pokoj 10,8 2,55 27,54   

113 Pokoj 10,8 2,55 27,54   

 

3.3 Konstrukce a použité stavební materiály 

 Horizontální konstrukce 

 Skladba podlahy navazuje na konstrukci základové desky. Na zhutněném struskovém 

násypu je 15 cm silná vrstva betonu s kari sítí. Beton překrývá izolace PENEFOL 1,5 mm, 

která slouží jako opatření proti vniku vlhkosti a radonu. Na izolaci je položen polystyren 

tloušťky 15 cm, na kterém jsou umístěny systémové desky pro ukotvení potrubí podlahového 

vytápění. Tyto desky s potrubím jsou zality další vrstvou betonu (6 cm). Vrchní krycí vrstvou 

je v převážné části budovy podlahový vinyl. V technické místnosti, na WC a v koupelně je 

dlažba. 

 Strop je tvořen střešním systémem TRAS o výšce 20 cm, který je shora zalit vrstvou 

betonu tloušťky 4 cm. Na betonu je položen polystyren o síle 20 cm, který je překryt OSB 

deskami. Na strop je zdola strojně nanesena omítka Profi MK1. 

 Střecha je sedlová se sklonem 25°. Jako vnější krytina jsou použity betonové tašky. 

Střecha není izolována. Půdní prostor je určen k úschově věcí, s možností pozdějšího 

předělání na obytný prostor. 
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 Vertikální konstrukce 

 Obvodové zdivo domu je postaveno z broušených cihel HELUZ FAMILY 50 (šířka 

50 cm). Z obou stran je strojně nanesena omítka. Z vnitřní strany se jedná o omítku Profi 

MK1 a z vnější strany je omítka Profi MK2. 

 Vnitřní nosné příčky jsou z broušených cihel HELUZ FAMILY 25 (šířka 25 cm). 

Ostatní příčky jsou z broušených cihel HELUZ 14 (šířka 14 cm). Všechny příčky jsou 

oboustranně kryty strojně nanesenou omítkou Profi MK1. V koupelně jsou na omítce navíc 

obklady. 

 Vnější okna a dveře jsou od firmy OKNOLAND. Okna jsou vybavena trojsklem. 

3.4 Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivými stavebními 

konstrukcemi 

 Výpočet součinitele prostupu tepla U pro jednotlivé stavební části se provádí na 

základě vlastností stavebních materiálů. Závisí na součiniteli tepelné vodivosti  a tloušťce d 

daného materiálu ve vrstvě. 

 Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla 

 Odpor konstrukce při přestupu tepla vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti určité části 

konstrukce. 

 R =  ∑ 𝑅𝑗 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒

𝑛

𝑖=1

  [𝑚2𝐾/𝑊] (3.1) 

 
R =

1

𝛼𝑖
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+
1

𝛼𝑒
[𝑚2𝐾/𝑊] (3.2) 

kde: 

R jecelkový tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla [m2K/W]; 

Rsi tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně [m2K/W]; 

Rse tepelný odpor při přestupu na vnější straně [m2K/W]; 

Ri tepelný odpor jednotlivých vrstev konstrukce [m2K/W]; 

i součinitel přestupu tepla na vnitřní straně [W/m2K]; 

e součinitel přestupu tepla na vnější straně [W/m2K]; 

i tloušťka jednotlivých vrstev konstrukce [m]; 

i součinitel tepelné vodivosti [W/mK]. 

 

 Hodnoty tepelného odporu konstrukce při přestupu tepla byly stanoveny dle normy 

ČSN EN 12831[26] a jsou uvedeny v tabulce 3.2. 
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Tab. 3.2: Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla. 

Číslo mat. Popis 
RSI; RSE 
[m2K/W] 

31 Odpor přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) 0,13 

32 Odpor přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) 0,04 

33 
Odpor přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem 
nahoru) 0,1 

34 
Odpor přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem 
dolů) 0,17 

 

 V tabulce 3.3 jsou uvedeny hodnoty součinitelů tepelné vodivosti . Některé hodnoty 

jsou převzaty přímo od výrobců stavebních materiálů. Ostatní hodnoty jsou převzaty z normy 

ČSN 73 0540-3 [28]. 

Tab. 3.3: Součinitelé tepelné vodivosti  stavebních materiálů. 

Číslo materiálu Název materiálu  [W/mK] 

1 Beton hutný 1,23 

2 Betonová mazanina vyztužená sítí 1,43 

3 OSB deska 0,13 

4 Podlahový polystyrén EPS 100 0,037 

5 Podlahový vinyl 0,12 

6 Omítka Profi MK1 0,6 

7 Omítka Profi MK2 0,6 

8 Stropní systém Tras s vrstvou betonu 4 cm 0,83 

9 Systémová deska pro podlahové vytápění 0,04 

10 Hydroizolace PENEFOL 0,16 

11 Zhutněný struskový násyp 1,65 

12 Heluz Family 50 0,081 

13 Heluz Family 25 0,093 

14 Heluz 14 0,268 

15 Keramický obklad 1,01 

16 Betonová střešní taška Bramac 1,5 

17 Střešní fólie 0,35 

 

 Součinitel prostupu tepla 

 Vliv konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev na šíření tepla prostupem, 

hodnotí součinitel prostupu tepla U. Součinitel se vypočítá z tepelného odporu konstrukce R 

podle rovnice 3.3, která je uvedena v normě ČSN 73 0540-4 [29]. 

 R =
1

𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
 =

1

𝑅
[𝑊/𝑚2𝐾] (3.3) 
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 Jedná se však o ideální součinitel v homogenní části konstrukce a nezahrnuje vliv 

tepelných mostů. Pod pojmem tepelné mosty si lze představit překlady zdí, špatně zatěsněné 

spáry kolem oken a další. Norma ČSN 73 0540-4 [29] nabízí tři metody zohlednění vlivu 

tepelných mostů. 

 Zde počítaná nízkoenergetická stavba je navržena bez tepelných mostů a pro její 

výpočet byl z normy vybrán způsob, kdy se stanoví součinitel prostupu tepla konstrukce bez 

tepelných mostů Uid  a přičte se souhrnný vliv tepelných mostů Utbk,j uvedený v příloze 

výše zmíněné normy. 

 R = 𝑈𝑖𝑑 + ∑ 𝑈𝑡𝑏𝑘,𝑗 [𝑊/𝑚2𝐾] (3.4) 

 

 Součinitel prostupu tepla by dle normy zvýšen o souhrnný vliv tepelných mostů. Vše 

je uvedeno v rovnici 3.5. 

 ∑ 𝑈𝑡𝑏𝑘,𝑗 ≈ 𝑈𝑖𝑑 + 0,02 [𝑊/𝑚2𝐾] (3.5) 

 Výpočet součinitele prostupu tepla pro obvodovou stěnu domu je zobrazen v tabulce 

3.4. Výpočty ostatních stavebních částí jsou v příloze A této diplomové práce. 

 

Tab. 3.4: Výpočet součinitele prostupu tepla pro obvodovou stěnu. 

St
av

eb
n

í 
 č

ás
t 

 

M
at

e
ri

ál
 

Popis d 𝛌 R U 

Stěna obvodová [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K
] 

SO1 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,13   

6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

12 Heluz Family 50 0,5 0,081 6,173   

7 Omítka Profi MK2 0,015 0,6 0,025   

32 Odpor přestupu tepla na 
vnější straně 

    0,040   

0 Vliv tepelných mostů 𝚺𝚫Utbkj 0,02 

  Celkem 0,53   6,393 0,17643 

 

 V tabulce 3.5 jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla pro všechny stavební 

části, které se vyskytují v posuzovaném objektu. 
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Tab. 3.5: Součinitel prostupu tepla pro všechny stavební části. 

Stavební část  Popis U [W/m2K] 

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 0,22 

PDL2 Podlaha 1. PP + dlažba 0,00 

STR Strop 0,18 

SO1 Stěna obvodová 0,18 

SO2 Stěna obvodová + obklad 0,00 

SN1 Stěna vnitřní - nosná příčka 0,33 

SN2 Stěna vnitřní - stavební příčka 1,20 

SN3 Stěna vnitřní - nosná příčka + obklad 0,00 

SN4 Stěna vnitřní - stavební příčka + obklad 0,00 

O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 0,80 

DO Dveře venkovní OKNOLAND 1,02 

DN Dveře vnitřní 1,12 
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4 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 

 Při návrhu tepelného čerpadla je nejprve nutné zjistit tepelné ztráty daného objektu, a 

tudíž získat konkrétní potřebu tepla na vytápění. Podle zjištěných hodnot se volí výkon 

tepelného čerpadla. Hodnoty lze získat termografickou kamerou, ale pro přesnější hodnoty se 

používá výpočet. Tepelná ztráta tepla na vytápění je hodnota tepelné energie, která z domu 

uniká prostupem tepla, zářením a větráním za jednu hodinu. Výpočet se provádí vždy na 

extrémní podmínky posuzované lokality, ve které se příslušný objekt nachází. Pro výpočet je 

dále nutné znát další výpočtové parametry jako průměrná teplota vzduchu v otopném období, 

vnitřní výpočtová teplota jednotlivých místností, jejich plocha, objem a další parametry. 

 Spotřeba energie na vytápění se hodnotí bez uvažování vlivu pasivních zisků energie. 

Pasivní zisky jsou vnější zisky ze slunce, nebo vnitřní zisky z elektrických spotřebičů a osob, 

které se nachází v objektu. Vzhledem k tepelným ztrátám se navrhuje nejen čerpadlo, ale 

celkové vybavení pro topný systém. Je potřeba správně zvolit topná tělesa, elektrokotel nebo 

jiné varianty zdrojů energie.  

 Roční potřeba tepla na vytápění je množství tepelné energie, kterou je do objektu 

nutné dodat tak, aby v něm byla požadovaná teplota. Počítá se s průměrnou vnější teplotou 

během topné sezóny, která je uvedena v normě ČSN EN 12831 [26]. Pro lokalitu Markvartice 

je průměrná teplota v topném období 2,5 °C. Druhý parametr je průměrná délka topného 

období, které trvá zhruba 242 dní. Přehled základních údajů pro výpočet tepelných ztrát je 

uveden v tabulce 4.1. 

 Celková návrhová ztráta vytápěného prostoru (posuzovaného objektu) 𝛷𝑖 se vypočítá 

podle vztahu 4.1. 

 Φ𝑖 = Φ𝑇,𝑖 + Φ𝑉,𝑖 [𝑊] (4.1) 

kde: 

T,i jenávrhová ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W]; 

V,i jenávrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W]. 
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Tab. 4.1.: Přehled základních údajů pro výpočet tepelných ztrát. 

Vytápěné místnosti 

Označení 

místnosti 

Název Rozloha Ak 

[m2] 

Objem místnosti 

Vi [m3] 

Vnitřní výpočtová 

teplota θint,i [°C] 

101 Zádveří 6,66 16,98 15 

102 Technická místnost 3,88 9,89 15 

103 Chodba 8,75 22,31 15 

104 Spíž 3,25 8,29 20 

107 Obývací pokoj s 

jídelním a 

kuchyňským 

koutem 

97,03 247,43 20 

108 Pracovna 11,25 28,69 20 

109 Koupelna 10,41 26,55 24 

110 Ložnice 11,25 28,69 20 

111 WC 2,19 5,58 20 

112 Pokoj 10,8 27,54 20 

113 Pokoj 10,8 27,54 20 

Nevytápěné prostory 

Název Teplotní redukční 
činitel bu  [-] 

Teplota θu [°C] 

Půdní prostor 0,84 -11 

Klimatické teplotní údaje 

Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17 

Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5 
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4.1 Tepelné ztráty prostupem tepla 

 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 𝛷𝑇,𝑖  se pro vytápěný prostor i vypočítá 

podle vztahu 4.2. 

 Φ𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) [𝑊] (4.2) 

kde: 

HT,ie je součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru i do venkovního 

prostředí e pláštěm budovy [W/K]; 

HT,iue  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru i do venkovního 

prostředí e nevytápěným prostorem [W/K]; 

HT,ig  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru i do zeminy g 

v ustáleném stavu [W/K]; 

HT,ij  součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru i do sousedního prostoru j 

vytápěného na výrazně jinou teplotu, např. sousedící místnost uvnitř funkční 

části budovy nebo vytápěný prostor sousední funkční části budovy [W/K]; 

int,i  výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru i [°C]; 

e  výpočtová venkovní teplota [°C]. 

 

 Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

 Součinitel tepelné ztráty z vytápěného do vnějšího prostředí HT,ie zahrnuje všechny 

stavební části a lineární tepelné mosty, které oddělují vytápěný prostor od venkovního 

prostředí, jako jsou stěny, podlaha, strop, dveře a okna. 

 Pro výpočet tepelných mostů udává norma ČSN EN 12831 [26] dva způsoby řešení. 

První způsob je zjednodušená metoda pro stanovení lineárních tepelných ztrát, která se však 

nehodí pro nízkoenergetické budovy. Druhý způsob je odkázán na normu ČSN 73 0540-4 

[29]. Podle tohoto způsobu se vypočítá celkový součinitel prostupu tepla pro danou 

konstrukci. Ten je pak zvýšený o souhrnný vliv tepelných mostů uvedených v normě. Postup 

je uveden v kapitole 3.3.2 této diplomové práce (rovnice 3.4 a 3.5). Díky tomuto postupu lze 

rovnici uvedenou v normě ČSN EN 12831 [26] zkrátit tvar uvedený ve vztahu 4.3. 

 H𝑇,𝑖𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘

𝑘

 [𝑊/𝐾] (4.3) 

kde: 

Ak je plocha stavební části k [m2]; 

ek  korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při uvažování klimatických 

vlivů jako je různé oslunění, pohlcování vlhkosti stavebními díly, rychlost 

větru a teplota [-]; 

Uk  celkový součinitel prostupu tepla stavebními částmi k [W/m2K]. 
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 Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

 Je-li mezi vytápěným prostorem i a venkovním prostředím e nevytápěný prostor u, 

návrhový součinitel tepelné ztráty prostupem tepla HT,iue z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí se vypočítá podle vztahu 4.4. 

 H𝑇,𝑖𝑢𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑏𝑢

𝑘

 [𝑊/𝐾] (4.4) 

kde: 

bu je teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou nevytápěného 

prostoru a venkovní návrhové teploty [-]. 

 

 Norma udává tři způsoby stanovení teplotního redukčního činitele bu. V této práci je 

použit způsob, kdy je redukční činitel stanoven pomocí výpočtu teploty nevytápěného 

prostoru 𝜃𝑢. U posuzovaného objektu je nevytápěným prostorem pouze půdní prostor a 

hodnota 𝜃𝑢 se určí podle normy.   

 𝑏𝑢 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 = [−] (4.5) 

 

 Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

 Tepelné ztráty podlahami a základovými stěnami a přímým nebo nepřímým stykem s 

přilehlou zeminou závisí na více činitelích. Zahrnují plochu a obvod podlahové desky, 

hloubku podzemního podlaží pod úrovní zeminy a tepelné vlastnosti zeminy.  

 Hodnota tepelné ztráty prostupem do zeminy v ustáleném stavu HT,ig z vytápěného 

prostoru i do zeminy g se vypočítá podle vztahu 4.6. 

 H𝑇,𝑖𝑔 = 𝑓𝑔1 ∙ 𝑓𝑔2 ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝,𝑘

𝑘

 [𝑊/𝐾] (4.6) 

kde: 

 

fg1 je korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty [-]; 

fg2  teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou roční venkovní 

teplotou me a venkovní výpočtovou teplotou e, který se stanoví takto: 

 

 𝑓𝑔2 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑚,𝑒

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 = [−] (4.7) 

Ak  plocha stavebních částí k, které se dotýkají zeminy [m2]; 

Uequip,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části k [W/m2K], stanovený 

podle typologie podlahy dle normy ČSN EN 12831[26]; 
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Gw korekční činitel zohledňující vliv spodní vody, který je nutno uvažovat, je-li 

vzdálenost mezi předpokládanou hladinou spodní vody a úrovní podlahy 

podzemního podlaží menší než 1 m. 

 

Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavebních částí Uequip,k, se stanoví na základě tabulek a 

grafů uvedených v normě. Ty jsou řešeny v závislosti hodnoty celkového prostupu tepla U 

stavebních částí a parametru B‘, jenž se vypočítá dle vzorce 4.8. 

 B′ =
𝐴𝑔

0,5 − 𝑃
 = [𝑚] (4.8) 

kde: 

 

Ag je plocha uvažované podlahové konstrukce [m2]; 

P  obvod této uvažované podlahové konstrukce [m]. 

 

 Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

 Součinitel tepelné ztráty H𝑇,𝑖𝑗  vyjadřuje tok tepla prostupem z vytápěného prostoru i 

do sousedního vytápěného prostoru j, vytápěného na výrazně odlišnou teplotu. Může to být 

sousední místnost uvnitř funkční části budovy. Například koupelna, skladová místnost nebo 

nevytápěná místnost v sousedící funkční části budovy. Součinitel tepelné ztráty H𝑇,𝑖𝑗  se 

vypočítá podle rovnice 4.9. 

 H𝑇,𝑖𝑗 = ∑ 𝑓𝑖𝑗 ∙ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘

𝑘

 [𝑊/𝐾] (4.9) 

kde: 

fij je redukční teplotní činitel. Činitel koriguje teplotní rozdíl mezi teplotou 

sousedního prostoru a venkovní výpočtové teploty: 

 

 𝑓𝑖𝑗 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑣𝑦𝑡á𝑝ě𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 = [−] (4.10) 

Ak  plocha stavební části k [m2]; 

Uk  součinitel prostupu tepla stavebními částmi k [W/m2K]. 

 

 Účinky tepelných mostů se v tomto výpočtu neuvažují. 

 Vzorový výpočet ložnice 

 V tabulce 4.2 je znázorněn výpočet tepelných ztrát prostupem pro místnost 110 – 

ložnice. Ta se nachází v severovýchodní části domu a je vytápěna na teplotu 20 °C. Dvě 

strany místnosti jsou obklopeny venkovním prostorem, který je oddělen obvodovou stěnou. 

V obvodové stěně je okno. Třetí strana sousedí s koupelnou, čtvrtá s chodbou a toaletou. 

Chodbu oddělují vnitřní dveře. Nad ložnicí je nevytápěný půdní prostor. Podlaha je na 

zemině.  



 

 44 

Tab. 4.2.: Výpočet tepelných ztrát prostupem pro místnost 110 – ložnice. 

Místnost: 110 - ložnice 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební část Ak [m2] Uk
 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

SO1 Stěna obvodová 14,9625 0,176 1 2,640   

O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 2,25 0,8 1 1,8   

Celkem stavební části 4,440   

Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 4,4 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

Stavební část Ak [m2] Uk
 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 11,25 0,181 0,84 1,702   

Celkem stavební části 1,702   

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,7 

Tepelné ztráty zeminou 

  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   

Výpočet B´ 126 46 5   

Stavební části Ak [m2] Uk
  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 11,25 0,22 0,17 1,913   

Celkem ekvivalentní stavební části 1,913   

Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 1,3 

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební část fij Ak [m2] Uk
  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

DN Dveře vnitřní 0,135 1,818 1,120 0,275   

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými 
teplotami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,3 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 7,7 

Teplotní údaje 

Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   

Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   

Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   

Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   286,0 

 

 Výpočty ostatních místností jsou uvedeny v příloze B této diplomové práce. 
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4.2 Tepelné ztráty větráním 

 Návrhová ztráta větráním Φ𝑉,𝑖 se vypočítá dle vzorce 4.11. 

 Φ𝑉,𝑖 = H𝑉,𝑖 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒)[𝑊] (4.11) 

kde: 

 

HV,i je součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K]; 

int,i  výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru i [°C]; 

e  výpočtová venkovní teplota [°C]. 

 

 Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním HV,i vytápěného prostoru i se vypočte dle 

vztahu 4.12. 

 

 H𝑉,𝑖 = �̇�𝑉,𝑖 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝[𝑊/𝐾] (4.12) 

kde: 

 

V̇i jevýměna vzduchu ve vytápěném prostoru i [m3/s]; 

  hustota vzduchu při int,i  [kg/m3]; 

cp  měrná tepelná kapacita vzduchu při int,i [kJ/kgK]. 

 

 �̇�𝑖 = max (�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 , �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖) [𝑚3/ℎ] (4.13) 

 

 Výměna vzduchu infiltrací 

 Množství vzduchu infiltrací �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 vytápěného prostoru i, které je způsobeno větrem a 

účinkem vztlaku na plášť budovy se vypočítá podle vzorce 4.14.  

 Vzhledem k tomu, že výměna vzduchu infiltrací u posuzované nízkoenergetické 

novostavby bude velmi nízká, není nutné ji počítat. Minimální hygienické množství vzduchu, 

které bude v domě realizováno přirozeným větráním, bude vyšší než výměna vzduchu 

infiltrací. Ve výpočtu je tedy uvažováno pouze s výměnou vzduchu přirozeným větráním. 

 

 �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 2 ∙ �̇�𝑖 ∙ 𝑛50 ∙ 𝑒𝑖 ∙ 휀𝑖 [𝑚3/ℎ] (4.14) 

kde: 

 

n50 je intenzita výměny vzduchu za hodinu [h-1] při rozdílu tlaků 50 Pa mezi 

vnitřkem a vnějškem budovy a zahrnující účinky přívodů vzduchu (stanovení 

dle přílohy normy); 

ei  stínící činitel; 
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i  výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení rychlosti proudění vzduchu 

s výškou prostoru nad povrchem země. 

 

 Hodnoty obou činitelů se určí dle přílohy normy. 

 

 Hygienické množství vzduchu 

 Jedná se o minimální hygienické množství vzduchu přiváděného do místnosti. 

Stanovení minimálního množství vzduchu �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖 probíhá podle národních údajů, výpočtem 

(rovnice 4.15) z normy, nebo na základě zkušeností projektantů. Pro koupelnu a WC byla 

stanovena minimální intenzita výměny vzduchu 0,5 [h-1], pro ostatní místnosti 0,3 [h-1]. 

 �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖 = 𝑛𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑉𝑖 [𝑚3/ℎ] (4.15) 

kde: 

 

nmin je minimální intenzita výměny vzduchu za hodinu [h-1] (stanovení dle přílohy 

normy, nebo dle zkušeností projektanta); 

Vi  objem vytápěné místnosti i vypočtený z vnitřních rozměrů [m3]. 

 

 Výpočet tepelných ztrát přirozeným větráním je zobrazen v tabulce 4.3. 
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Tab. 4.3.: Výpočet tepelných ztrát přirozeným větráním. 

Místnost číslo 

10
1

 

10
2

 

10
3

 

10
4

 

10
7

 

Objem místnosti Vi [m3] 16,98 9,89 22,31 8,29 97,03 

Výpočtová venkovní teplota 𝛉e [°C] -17 

Výpočtová vnitřní teplota 𝛉int,i [°C] 15 15 15 20 20 

H
yg

ie
n

ic
ké

  
p

o
ža

d
av

ky
 Nejmenší hygienická intenzita 

výměny vzduchu 
nmin,i [h-1] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Nejmenší hygienické množství 
vzduchu 

vmin,i [m3/h] 5,09 2,97 6,69 2,49 29,11 

ko
n

st
 Hustota vzduchu ϱ [kg/m3] 1,2 

Měrná tepelná kapacita 
vzduchu 

cP [Wh/kg 
K] 

0,28 

V
ýp

o
če

t 
te

p
el

n
é 

 
zt

rá
ty

 v
ět

rá
n

ím
 

Návrhový součinitel tepelné 
ztráty 

HV,i [W/K] 1,7 1,0 2,3 0,8 9,8 

Teplotní rozdíl Θinf,i 
- Θe 

[°C] 32 32 32 37 37 

Návrhová tepelná tráta 
větráním  
ΦV,i  = HV,i x (Θinf,i - Θe) 

ΦV,i [W] 55 32 72 31 363 

 

10
8

 

10
9

 

11
0

 

11
1

 

11
2

 

11
3

 
Celkem 

28,69 26,55 28,69 5,58 27,54 27,54 299 

-17   

20 24 20 20 20 20   

0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3   

  

8,61 13,28 8,61 2,79 8,26 8,26 96 

1,2   

0,28   

2,9 4,5 2,9 0,9 2,8 2,8   

  

37 41 37 37 37 37   

  

107 184 107 35 103 103 1193 
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4.3 Zátopový tepelný výkon 

 Zátopový tepelný výkon požadovaný pro nahrazení účinků přerušovaného vytápění 

Φ𝑅𝐻,𝑖  ve vytápěném prostoru i se vypočítá dle rovnice 4.16. 

 Vzhledem k tomu, že pro tepelná čerpadla není vhodné vytápění objektu přerušovat, 

bude dům vytápěn kontinuálně. Zátopový výkon se tedy rovná nule a není zahrnut ve 

výpočtu. 

 Φ𝑅𝐻,𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑓𝑅𝐻  [𝑊] (4.16) 

kde: 

 

Ai je podlahová plocha vytápěného prostoru i [m2]; 

fRH  korekční součinitel [W/m2], který závisí na době zátopu a předpokládaném 

poklesu vnitřní teploty v době útlumu (stanovení dle přílohy normy). 

 

4.4 Celkový tepelný výkon 

 Celkový tepelný výkon (tepelné ztráty) se vypočítá jako součet tepelného výkonu pro 

tepelné ztráty prostupem, tepelného výkonu pro ztráty větráním a tepelného výkonu pro ztráty 

zátopem. Výsledek je uveden v tabulce 4.4. Tepelné ztráty jsou zde vypočítány jak pro 

jednotlivé místnosti, tak pro celou budovu. 

Tab. 4.4: Celkový tepelný výkon domu. 

Označení 

místnosti 
Název místnosti 

Tepelný 

výkon pro TZ 

prostupem 

Tepelný výkon 

pro TZ větráním 
Celkový tepelný výkon 

ΦT,i [W] ΦV,i [W] Φi [W] 

101 Zádveří 55,0 129,5 184,4 

102 Technická místnost 32,0 30,2 62,2 

103 Chodba 72,2 68,0 140,3 

104 Spíž 31,0 80,2 111,2 

107 Obývací pokoj 363,2 1471,0 1834,2 

108 Pracovna 107,4 233,3 340,6 

109 Koupelna 183,5 315,4 498,9 

110 Ložnice 107,4 286,0 393,3 

111 Wc 34,8 87,0 121,8 

112 Pokoj 103,1 279,0 382,1 

113 Pokoj 103,1 297,3 400,4 

Celkem 1192,7 3276,8 4469,5 
 

 Celkový tepelný výkon pro tepelné ztráty činí přibližně 4,47 kW. 
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5 VARIANTY PRO VYTÁPĚNÍ 

 V současné době se pro vytápění domu používá elektrokotel od firmy PROTHERM, 

který je doplněn o akumulační nádrž. Nádrž slouží k ohřevu a zásobě teplé užitkové vody 

(TUV). Jako alternativy k současnému způsobu vytápění byly vybrány tři varianty provedení 

tepelného čerpadla. Všechny varianty čerpadel jsou od švédské firmy IVT. Tepelná čerpadla 

od firmy IVT byly zvoleny z důvodu lokálního zastoupení výrobce, a tedy přímé podpory ze 

strany prodejce. To je výhodné především pro jednoduchost řešení montážních prací, 

servisních zásahů a komunikaci s prodejcem.  

 Vybrané varianty byly zvoleny na základě výpočtu tepelných ztrát objektu 

uvedených v kapitole číslo čtyři a také na základě možností, které rodinný dům nabízí 

z hlediska lokality, umístění v dané lokalitě, velikosti pozemku, skladby podloží a budoucích 

stavebních plánů investora. 

 První zvolenou variantou je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Druhou variantou je 

stejné tepelné čerpadlo vzduch/voda jako ve variantě jedna, které je doplněno FV systémem. 

Třetí variantou je tepelné čerpadlo země/voda. Jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro 

zmíněnou variantu je horizontální plošný kolektor. Vzhledem k rovinatému pozemku o 

velikosti 2450 m2 s drobtovitou půdou bez většího podílu kamene se jedná o ideální řešení. 

Provedení tepelného čerpadla země/voda s hlubinným vrtem nebylo uvažováno z důvodu 

vyšších pořizovacích nákladů oproti horizontálnímu plošnému kolektoru, při dosažení téměř 

totožných parametrů topného faktoru. Z důvodů složité dostupnosti podzemní vody a 

nedostupnosti povrchové vody v okolí objektu není v této diplomové práci uvažováno 

s tepelným čerpadlem v provedení voda/voda. 

5.1 Elektrokotel PROTHERM RAY 14 K 

 Aktuálně používaná varianta vytápění rodinného domu je provedena pomocí 

závěsného elektrokotle PROTHERM RAY 14 K o výkonu 2,3 až 14 kW, který je připojen 

přímo na otopnou soustavu a také na akumulační nádrž OKC NTR/HV od firmy Dražice o 

objemu 113 l. Nádrž slouží pro zásobu a ohřev topné vody.  

 Elektrokotel je vybaven plynulou modulární regulací výkonu, kdy dochází 

k postupnému spínání a odpojování topných spirál, či jejich částí. Tím dochází k efektivnímu 

využívání výkonu kotle a zvýšení jeho životnosti, jelikož regulace zapíná jednotlivé spirály 

střídavě, tak aby nebyly v provozu pouze některé z nich. Jednotlivé výkonové stupně jsou 2,3; 

4,7; 7; 9,3; 11,7 a 14 kW. 
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Obr. 5.1: Schéma elektrokotle PROTHERM RAY 14 K [5]. 

 Uvnitř elektrokotle se nachází topné spirály, výměník, expanzní nádoba o objemu 7 

litrů, oběhové čerpadlo, pojistný ventil, regulace a další komponenty. Vše je přehledně 

uvedeno na schématu (obrázek 5.1). 

  Pro zabezpečení dodávky TUV je elektrokotel doplněn již zmiňovanou akumulační 

nádrží, ve které je umístěn spirálový trubkový výměník. Při potřebě zvýšení teploty TUV 

v akumulační nádrži přenastaví regulace pomocí třícestných ventilů výstup z elektrokotle z 

okruh topné vody na okruhu výměníku, který ohřívá zásobník TUV. Po dosažení správné 

teploty TUV dojde k přenastavení zpět na topný okruh. Sestava je ještě vybavena samotížným 

systémem a také zpětnými a pojistnými ventily. Schéma zapojení je znázorněno na obrázku 

5.2 [5]. 

 O regulaci topné vody v systému se stará systém od firmy BMR. Regulace je 

navržena přímo pro rodinný dům a reguluje teplotu v jednotlivých smyčkách podlahového 

vytápění na základě teploty v jednotlivých místnostech. 
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Obr. 5.2: Schéma zapojení elektrokotle RAY 14 K v kombinaci s akumulační nádrží [5]. 

 Pořizovací náklady na elektrokotel s akumulační nádrží jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

Celková pořizovací cena byla 31 400 Kč. 

Tab. 5.1: Pořizovací náklady na elektrokotel PROTHERM RAY 14 K. 

Pořizovací náklady elektrokotel 

Název Cena [Kč] 

Elektrokotel PROTHERM RAY 14 K 16000 

Akumulační nádrž DRAŽICE OKC 125 NTR/HV 9100 

Příslušenství a montáž 6300 

Celkem 31400 
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5.2 Tepelné čerpadlo IVT AIR X 70 vzduch/voda 

 Jako první alternativní variantou za elektrokotel bylo zvoleno tepelné čerpadlo 

vzduch/voda od švédské firmy IVT. Konkrétně se jedná o model AIR X 70. Maximální výkon 

tohoto čerpadla je 7 kW při ideálních podmínkách. To představuje 155 % pokrytí tepelných 

ztrát domu. Můžete se zdát, že je tepelné čerpadlo zbytečně naddimenzováno, avšak je nutno 

brát v potaz, že u systému vzduch/voda je topný faktor proměnlivý s ohledem na venkovní 

teplotu v různých obdobích roku. Volbou čerpadla o výkonu 7 kW vznikne dostatečná rezerva 

i pro mrazivé měsíce. Stejně tak je zde výkonový prostor pro rychlý ohřev TUV. Tepelné 

čerpadlo tak může pracovat monovalentně. 

 

Obr. 5.3: Tepelné čerpadlo IVT Air X – venkovní jednotka [31]. 

 Čerpadlo se skládá z venkovní jednotky AIR X (obrázek 5.3), která je napojená na 

vnitřní jednotku AirModul nebo Airbox instalovanou uvnitř budovy. Vzhledem k tomu, že 

čerpadlo má nahradit stávající systém vytápění tak, aby bylo možno na jeho koupi uplatnit 

dotace (podrobnosti o dotacích jsou uvedeny v kapitole 6.1), byla zvolena vnitřní jednotka 

AirModul E9. Tato jednotka má v sobě oproti jednotce Airbox navíc integrovaný nerezový 

zásobník s výměníkem pro ohřev TUV o velikosti 185 litrů. Pokud v zásobníku poklesne 

teplota topné vody, dojde pomocí trojcestného ventilu k přenastavení z okruhu topné vody na 

okruh do akumulační nádrže. Vzhledem k relativně vysokému výkonu tepelného čerpadla se 

voda v akumulační nádrži velmi rychle ohřeje na maximální teplotu a vnitřní jednotka se 

přenastaví zpět na topný okruh. Vnitřní jednotka je napojena přímo na podlahový systém 

domu. AIR X má frekvenčně řízený rotační kompresor, kde je mezi nulovým a stoprocentním 

výkonem kompresoru třicet možných výkonových hladin. Tato vlastnost umožňuje 

proměnlivě řídit výkon kompresoru a čerpadlo tak nemusí neustále vypínat a zapínat (tzv. 

systém ON/OFF), ale pracuje plynule. Výhodou je zvýšená životnost kompresoru a přesnější 

řízení teploty topné vody v topném okruhu. Není tedy nutné instalovat akumulační nádrž pro 

topnou vodu. 
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Obr. 5.4: Tepelné čerpadlo IVT Air X – vnitřní jednotka AirModule [31]. 

Vnitřní jednotka AirModul (obrázek 5.4) je vybavena bivalentním zdrojem tepla, 

kterým je integrovaný elektrokotel o výkonu 3 – 6 – 9 kW.  Tepelné čerpadlo pracuje pouze 

na jednu fázi. Elektrokotel nejprve pracuje na dvě fáze a až pokud dojde k odpojení 

kompresoru (například při extrémně nízkých teplotách pod -20 °C), pracuje elektrokotel na tři 

fáze. Toto zapojení snižuje energetickou náročnost provozu. Tepelné čerpadlo AIR X navíc 

disponuje funkcí chlazení, která funguje v letních měsících pomocí reverzního režimu. 

Z podlahového topení se odebírá teplo, které je přes výparník odváděno do venkovního 

prostředí. Za zmínku ještě stojí funkce automatického odmrazování výparníku. Základní 

parametry tepelného čerpadla AIR X 70 s vnitřní jednotkou AirModul E9 jsou uvedeny 

v tabulce 5.2. Schéma zapojení je uvedeno v příloze C této diplomové práce. 
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Tab. 5.2: Základní parametry  AIR X 70 s vnitřní jednotkou AirModul E9. 

AIR X 70 

Výkonové parametry 

  Teplota primární okruh [°C] -15 -7 2 7 

Teplota sekundární okruh 
35 °C 

Topný výkon [kW] 4,35 6,18 3,9 2,96 

Elektrický příkon [kW] 1,91 2,19 0,94 0,61 

COP [-] 2,28 2,82 4,13 4,72 

SCOP [-] 4,72 

Ostatní parametry 

Napájecí napětí [V] 230 

Velikost jističe [A] 16 

Hladina akustického tlaku v nominálním režimu ve vzdálenosti 1 m [dB] 40 

Hladina akustického výkonu [dB] 55 

Velikost zásobníku TUV [l] 185 

Elektrokotel [kW] 9 

Expanzní nádoba [l] 14 

 

 Návrh tepelného čerpadla a cenová kalkulace byly provedeny na základě výpočtu 

tepelných ztrát objektu uvedených v kapitole čtyři. Pro návrh byl využit software firmy IVT a 

vše bylo konzultováno se zástupcem této firmy. Cenová kalkulace je uvedena v tabulce 5.3. 
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Tab. 5.3: Cenová kalkulace pro tepelné čerpadlo IVT AIR X 70. 

Pořizovací náklady AIR X 70 

Tepelné čerpadlo 

Název Cena [Kč] 

Venkovní jednotka AIR X 70 

120000 Vyhřívaná vana kondenzátu a upevňovací konzole 

Vnitřní jednotka AirModul E9 

105000 

Vestavěný nerezový zásobník 

Vestavěný elektrokotel 9 kW 

Regulace 

Klimatizace, oběhové čerpadlo, filtr 

Prostorové čidlo RT 2000 s LCD displejem 

1900 Modem pro dálkové ovládání 

Zákaznická sleva -31000 

Montáž a příslušenství 

Připojovací materiál 21500 

Doprava a montáž 13000 

Uvedení do provozu a zaškolení 7000 

Oběhové čerpadlo topného systému 2800 

Elektrický topný kabel pro kondenzátní potrubí 2000 

Cena celkem bez DPH 241700 

Cena celkem s DPH 277955 
 

 Celková cena na pořízení tepelného čerpadla AIR X 70 s vnitřní jednotkou AirModul 

E9, včetně příslušenství, montáže, dopravy, a zaškolení činí 277 955 Kč. 

 

5.3 Tepelné čerpadlo IVT AIR X 70 vzduch/voda a FV 

elektrárna 

Druhou variantou pro nahrazení elektrokotle je stejně jako v předchozí podkapitole 

tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AIR X 70 s vnitřní jednotkou AirModul E9. V tomto 

případě je však tepelné čerpadlo doplněno fototvoltaickým systémem S-POWER MAXI+. 

Nejedná se o FV systém, který má zásobovat elektřinou pouze tepelné čerpadlo, ale slouží pro 

zásobování všech spotřebičů v domácnosti. Výhodou tohoto řešení je celkové snížení 

odebírané energie ze sítě, tedy snížení energetické náročnosti budovy a také jako záloha při 

výpadku elektrické sítě. Celkový instalovaný výkon FV elektrárny je 3,6 kWp. 

FV systém se skládá ze třinácti kusů polykrystalických FV panelů Jinko Solar 

Standart 275 Wp. Dále z hybridního měniče GoodWe, dvou kusů baterií Pylontech 2,4 kWh, 

Wattrouteru ECO a nezbytných montážních a propojovacích prvků.  

Panely je možno umístit na střechu domu. Podmínky pro montáž panelů jsou ideální, 
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jelikož je šikmá část sedlové střechy domu o ploše 80 m2 natočena směrem na jih a její sklon 

je dvacet pět stupňů. To jsou opravdu dobré podmínky pro dosažení co nejvyššího výkonu FV 

elektrárny. Plocha třinácti panelů zabírá přibližně 26 m2 což je zhruba třetina plochy střechy. 

Samotný FV panel je polykrystalický 60ti článkový modul, který je kryt tvrzeným sklem 

s antireflexní úpravou. Základní parametry FV panelu jsou uvedeny v tabulce 5.4. 

Tab. 5.4. Základní parametry FV panelu Jinko Solar Standart 275 Wp 

Fotovoltaický panel Jinko Solar Standart 275 Wp 

 Základní parametry 

Rozměry [mm] 1650x992x40 

Hmotnost [kg] 19 

Typ článku [-] Polykrystalický 

Počet článků [ks] 60 

Elektrické parametry 

  STC NOCT 

Maximální výkon [Wp] 275 204 

Maximální napájecí napětí [V] 32 29,8 

Maximální proud [A] 8,61 6,85 

Napětí na prázdno [V] 39,1 35,4 

Proud na krátko [A] 9,15 7,44 

Účinnost modulu [%] 16,8 - 

Provozní teplota [°C]  -40 až 85 

Maximální napětí systému [V] 1000 

Teplotní koeficient maximálního výkonu [%/°C]  -0,45 

Jmenovitá provozní teplota článku (NOCT) [°C] 45±2 

 

Z panelů vedou kabely do hybridního měniče GoodWe 3648 – EM (obrázek 5.5). 

Základní funkce měniče je změnit stejnosměrné napětí, které jde z panelů na střídavé.  Na 

měnič lze připojit baterii. Díky tomu, lze ukládat přebytky elektrické energie vzniklé během 

dne a využívat je v noci když slunce nesvítí, nebo při výpadku distribuční sítě, kdy umí měnič 

pracovat v takzvaném ostrovním režimu a zásobovat domácnost energií z baterií.  Měnič je 

vybaven dvěma samostatnými výstupy s MPPT trackery. Na první výstup se připojí fáze 

rodinného domu a na druhý výstup se připojí spotřebiče (například tepelné čerpadlo), které 

mají fungovat i v případě výpadku distribuční sítě. Dokud je měnič připojený k síti dodává do 

obou výstupů. V případě výpadku distribuční sítě dodává pouze do druhého výstupu. V 

základním režimu pokrývá měnič potřebu domácnosti a přebytečnou energii ukládá do baterií. 

Pokud FV panely nevyrábí dostatek energie a baterie jsou nabité, domácnost je primárně 

zásobena z baterií. Když nestačí ani energie z baterií, probíhá současně zásobování 

z distribuční sítě. Pokud síť náhle selže, systém se automaticky přepne do záložního režimu a 

použije energii uloženou v bateriích. Součástí měniče je monitorovací systém a regulace 

nabíjení baterií. Baterie lze nabíjet i z distribuční sítě.  
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Obr. 5.5: Hybridní měnič GoodWe 3648 – EM [34]. 

 Na hybridní měnič je připojena dvojice lithium iontových baterií Pylontech 

US2000B Plus (obrázek 5.6) s úložnou kapacitou 2,4 kWh (4,8 kWh obě) založených na 

technologii LiFePo4. Každá baterie má jmenovitou kapacitu 50 Ah a jmenovité napětí 50 V. 

Doporučený nabíjecí proud na jednu baterii je 25 A. Předností těchto baterií je vysoký počet 

nabíjecích cyklů (6000) s 80 % hloubkou vybití a s tím spojená relativně vysoká životnost. 

Bateriový systém lze v budoucnu případně rozšířit o další baterie. 

 

Obr. 5.6: Dvojice baterií Pylontech US2000B Plus [34]. 

 Součástí systému je programovatelný regulátor vlastní spotřeby Wattrouter ECO. Ten 

má za úkol monitorovat přebytky vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, následně je regulovat 

a distribuovat k prioritně navoleným spotřebičům v domácnosti. Wattrouter je napojený na 
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výstup z měniče, který vede do hlavního rozvaděče domu. Ve výchozím stavu (v noci) jsou 

všechny spotřebiče vypnuté. Je-li ráno zjištěna výroba FV elektrárny, dojde k sepnutí výstupu 

s první (nejvyšší) prioritou. Po sepnutí spotřebiče s první prioritou se čeká, až výkon FV 

elektrárny opět stoupne. Je-li i při tomto sepnutém spotřebiči zjištěna výroba, sepne se ve 

shodném režimu spotřebič s druhou prioritou. Při dalším zvýšení výkonu FV elektrárny se ve 

shodném režimu připnou další spotřebiče. Dojde-li ke snížení výkonu FV elektrárny nebo k 

zapnutí jiného spotřebiče nepřipojeného na Wattrouter, sepnuté výstupy se opět postupně 

odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou). 

 Vzhledem k množství funkcí hybridního měniče a Wattrouteru lze systém nastavit 

tak, aby za nominálního režimu prioritně zásoboval elektrickou energií tepelné čerpadlo. 

Stejně tak, pokud dojde k výpadku distribuční sítě, lze z baterií napájet tepelné čerpadlo a 

zajistit si tak nepřerušené vytápění domu. Pokud dojde k dlouhodobému výpadku distribuční 

sítě a k následnému vybití baterií, je možno použít alespoň krbové vytápění v obývacím 

pokoji [34].  

 Návrh FV elektrárny a cenová kalkulace byly provedeny po konzultaci se zástupcem 

firmy S-POWER Brno s.r.o. Cenová kalkulace je uvedena v tabulce 5.5. 

 

Tab. 5.5: Cenová kalkulace pro hybridní FV elektrárnu S-POWER MAXI+ 

Pořizovací náklady hybridní FV elektrárny S-POWER MAXI+ (3,6 kWp) 

Základní komponenty 

Název Cena [Kč] 

FV panel Jinko Solar Standart 275 Wp - 13 ks 47125 

Hybridní měnič GoodWe 3648 – EM  39276 

Wattrouter ECO 4075 

Baterie Pylontech US2000B Plus - 2 ks 50000 

Montáž a příslušenství 

Montážní, propojovací prvky a příslušenství 

87827 

Návrh, doprava, montáž 

Vyřízení administrativy 

Monitoring, zprovoznění a zaškolení 

Cena celkem bez DPH 228303 

Cena celkem s DPH 276247 

 

 Celková pořizovací cena této hybridní FV elektrárny S-POWER MAXI+ o výkonu 

3,6 kWp dodávané na klíč je 276 247 Kč. 
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5.4 Tepelné čerpadlo IVT PREMIUMLINE EQ C 4,5 

země/voda 

Poslední uvažovanou variantou bylo zvoleno tepelné čerpadlo země/voda. Opět od 

švédské firmy IVT. Tentokrát se jedná o model PREMIUMLINE EQ C 4,5. 

Nízkopotenciálním zdrojem tepla pro čerpadlo byl zvolen horizontální plošný kolektor. 

Maximální výkon tohoto čerpadla je 4,7 kW. To představuje 100 % pokrytí tepelných ztrát 

domu, což je ideální hodnota pro systém země/voda. I v tomto případě bude tepelné čerpadlo 

pracovat monovalentně. 

 

Obr. 5.7: Tepelné čerpadlo PREMIUMLINE EQ C [31]. 

Čerpadlo se skládá z kompaktní jednotky, která je instalována uvnitř budovy 

(obrázek 5.7). Ta je propojena s horizontálním plošným kolektorem. Kolektor je možno 

zhotovit na zahradě přímo vedle domu, kde je vhodný a dostatečně velký prostor. Výstup 

z tepelného čerpadla je napojen přímo na podlahový systém domu. PREMIUMLINE EQ 

nemá na rozdíl od AIR X rotační frekvenčně řízený kompresor, ale disponuje kompresorem 

typu scroll, který pracuje v režimu ON/OFF. Vše řídí ekvitermní regulace, která je součástí 

čerpadla. Regulační systém sleduje pokles teploty topného okruhu v čase. Na základě 

rychlosti teplotního poklesu vody tepelné čerpadlo zapne a lehce přetopí topný okruh na 

vypočítanou teplotu. Poté dojde k vypnutí a k opětovnému postupnému klesání teploty. 

Regulace znovu sleduje teplotní pokles a případně upraví další teplotní rozsah. Tento způsob 
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regulace snižuje počet cyklů ON/OFF, tím prodlužuje životnost kompresoru a snižuje 

energetickou náročnost provozu. 

Jednotka má integrovaný nerezový zásobník s výměníkem pro ohřev TUV o velikosti 

185 litrů. Pokud v zásobníku poklesne teplota topné vody, dojde pomocí trojcestného ventilu 

k přenastavení z okruhu topné vody na okruh do akumulační nádrže. Vzhledem k relativně 

vysokému výkonu tepelného čerpadla se voda v akumulační nádrži velmi rychle ohřeje na 

maximální teplotu a vnitřní jednotka se přenastaví zpět na topný okruh. Princip je stejný jako 

u čerpadla AIR X. 

Stejně jako v případě tepelného čerpadla AIR X je i PREMIUMLINE EQ vybaveno 

integrovaným elektrokotlem o výkonu 3 – 6 – 9 kW, který slouží jako bivalentní zdroj tepla 

při extrémně mrazivých teplotách či při poruše čerpadla. I PREMIUMLINE EQ C disponuje 

funkcí chlazení v letních měsících, avšak při získávání nízkopotenciálního tepla z plošného 

kolektoru, není možné chlazení využívat. Důvodem je příliš vysoká teplota v plošném 

kolektoru během léta, kdy je mezi potrubím a zeminou velmi malý teplotní spád a 

nedocházelo by k předávání tepla z podlahy domu do kolektoru. K využití funkce chlazení by 

bylo nutno zhotovit hlubinný vrt, jehož teplota se téměř nemění během letních měsíců. 

Hlubinný vrt by byl v našem případě dražší zhruba o sedmdesát tisíc korun. Základní 

parametry tepelného čerpadla PREMIUMLINE EQ C 4,5 jsou uvedeny v tabulce 5.6. Schéma 

zapojení je uvedeno v příloze C této diplomové práce. 

Tab. 5.6: Základní parametry tepelného čerpadla PREMIUMLINE EQ C 4,5. 

PREMIUMLINE EQ C 4,5 

Výkonové parametry 

  Teplota primární okruh [°C] 0 

Teplota sekundární  
okruh 35 °C 

Topný výkon [kW] 4,7 

Elektrický příkon [kW] 1,12 

SCOP [-] 4,2 

Ostatní parametry 

Napájecí napětí [V] 400 

Velikost jističe [A] 16 

Hladina akustického výkonu [dB] 45 

Velikost zásobníku TUV [l] 185 

Elektrokotel [kW] 9 

Expanzní nádoba [l] 4 

 

 Návrh tepelného čerpadla a cenová kalkulace byly provedeny stejně jako 

v předchozím případě na základě výpočtu tepelných ztrát objektu uvedených v kapitole čtyři a 

po konzultaci se zástupcem firmy IVT. Cenová kalkulace je uvedena v tabulce 5.7. 
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Tab. 5.7: Cenová kalkulace pro tepelné čerpadlo PREMIUMLINE EQ C 4,5. 

Pořizovací náklady PREMIUMLINE EQ C 4,5 

Tepelné čerpadlo 

Název Cena [Kč] 

Tepelné čerpadlo PREMIUMLINE EQ C 4,5 211000 

Uvedení do provozu 7000 

Zákaznická sleva -35000 

Montáž a příslušenství 

Připojovací materiál primárního materiálu a topného okruhu 15000 

Doprava a montáž 16000 

Izolace kotelny 500 

Zemní kolektor 

Zemní práce - bagr 10500 

Materiál (potrubí a sppojovací materiál) 15532 

Thermofrost - nemrznoucí kapalina 3910 

Montážní práce - položení primárního okruhu 6000 

Cena celkem bez DPH 250442 

Cena celkem s DPH 288008 
 

 Celková cena na pořízení tepelného PREMIUMLINE EQ C 4,5, včetně příslušenství, 

zemních prací, montáže, dopravy a zaškolení činí 288 808 Kč. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 V této kapitole je uvedeno ekonomické zhodnocení jednotlivých variant projektu a 

časová návratnost investic. Pro určení návratnosti je nutné nejprve zhodnotit potřebu tepla pro 

vytápění a ohřev topné užitkové vody za celý rok. Dále výnosy a výkon FV elektrárny a 

spotřebu elektřiny v domácnosti. Také je potřeba definovat parametry, podle kterých bude 

návratnost počítána. Celkovou návratnost projektu pozitivně ovlivňuje možnost čerpání dotací 

viz následující kapitola. 

6.1 Dotace 

 V roce 2018 je možno v české republice čerpat různé druhy dotací. Jedním 

z dotačních programů je program s názvem Nová zelená úsporám. Součástí dotačního 

programu nová zelená úsporám jsou i dotace pro tepelná čerpadla a FV či solární systémy. Pro 

tepelná čerpadla je dotována výměna původního elektrického vytápění, nebo vytápění na tuhá 

paliva používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem. U solárních a FV 

systémů je dotována i samostatná koupě, bez požadavku na výměnu původního zdroje, nebo 

zateplení objektu. Přehled konkrétních variant je uveden v tabulce 6.1. 

Tab. 6.1: Přehled dotací na tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy [32]. 

Tepelná čerpadla 

Typ systému 
Výše podpory 
[Kč] 

Tepelné čerpadlo voda/voda (bez zateplení) 80000 

Tepelné čerpadlo země/voda (bez zateplení) 80000 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda (bez zateplení) 60000 

Solární a FV systémy 

Solární termický systém na přípravu teplé vody 35000 

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50000 

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35000 

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím 
přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55000 

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 
ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70000 

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným 
ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100000 

Odborný posudek 

Příspěvek na zpracování odborného posudku 5000 
  

 Právě náhrada elektrického vytápění je předmětem této diplomové práce. Pro 

variantu nahrazení elektrického kotle tepelným čerpadlem vzduch/voda lze získat dotaci 

v hodnotě šedesát tisíc korun. Pro nahrazení elektrokotle tepelným čerpadlem vzduch/voda 

současně s FV systémem lze získat celkovou dotaci až sto šedesát ticích korun. Pro variantu 

tepelného čerpadla země/voda je možno využít dotaci osmdesát tisíc korun. Navíc je 
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poskytován příspěvek na zpracování odborného posudku v hodnotě pět tisíc korun. Dotační 

program nová zelená úsporám je v platnosti od roku 2015 do roku 2021 [32]. 

6.2 Roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV 

 Výpočet roční spotřeby tepla pro vytápění a spotřeby tepla pro ohřev TUV byl 

spočítán pomocí denostupňové metody uvedené na stránkách TZB – info a na webu katedry 

technických zařízení budov ČVUT [6; 30]. Denostupňová metoda spočívá v stanovení 

průměrné teploty domu, stanovení venkovní teploty a z rozdílu těchto teplot během topného 

období se vypočítávají topné jednotky neboli denostupně. Počet denostupňů D se pak 

vypočítá podle rovnice 6.1. 

 𝐷 = 𝑑 ∙ (𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒𝑠  )[𝑑 ∙ 𝐾] (6.1) 

kde: 

 

d je počet dní otopného období [-]; 

tis  průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C]; 

tes  průměrná venkovní výpočtová teplota v topném období [°C]. 

 

 Roční potřeba tepla pro vytápění Qvyt,r se vypočítá dle vztahu 6.2. 

 𝑄𝑣𝑦𝑡,𝑟 =
24 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 휀 ∙ 𝐷

𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒
[𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘] (6.2) 

kde: 

 

Qc je tepelná ztráta objektu [W]; 

te  venkovní výpočtová teplota [°C]; 

휀  opravný součinitel [-]. 

 

 Opravný součinitel 휀 se stanoví podle vzorce 6.3. 

 휀 =
𝑒𝑖 ∙ 𝑒𝑡 ∙ 𝑒𝑑

𝜂𝑜 − 𝜂𝑟
[−] (6.3) 

kde: 

 

ei je nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a přestupem [-]; 

et  snížení teploty během dne a noci [-]; 

ed  zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu [-]; 

o  účinnost rozvodu [-]; 

r  součinitel regulace [-]. 

 

 Roční potřeba tepla pro ohřev TUV QTUV,r se vypočítá dle rovnice 6.4. 



 

 64 

 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 = 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙ 𝑑 + 0,8 ∙ 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙  
55 − 𝑡𝑠𝑣𝑙

55 − 𝑡𝑠𝑣𝑧
∙ (350 − 𝑑)[𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘] (6.4) 

kde: 

 

QTUV,d je denní potřeba tepla pro ohřev TUV [Wh/den]; 

tsvl  teplota studené vody v létě [°C]; 

tsvz  teplota studené vody v zimě [°C]; 

350  počet pracovních dní v roce N, kdy se připravuje TUV [dnů]. 

 

 Denní potřeba tepla pro ohřev TUV QTUV,d  se vypočítá dle rovnice 6.5. 

 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 = 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉2𝑃 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) ∙
(1 + 𝑧)

3600
[𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘] (6.5) 

kde: 

 

QTUV,d je denní potřeba tepla pro ohřev TUV [Wh/den]; 

  měrná hmotnost vody [kg/m3]; 

c  měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K]; 

V2P  denní potřeba vody pro přípravu TUV [m3/den]; 

t2  teplota ohřáté vody [°C]; 

t1  teplota studené vody [°C]; 

z  tepelné ztráty při ohřevu a distribuci [-]. 

 

 Celková roční potřeba tepla Qr se pak vypočítá podle rovnice 6.6. 

 𝑄𝑟 = 𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑟 + 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟[𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘] (6.6) 

kde: 

 

QVYT,r je roční potřeba tepla na vytápění [Wh/rok]; 

QTUV,r  roční potřeba tepla pro ohřev TUV [Wh/rok]. 

 

 Výsledné vypočítané hodnoty celkové roční potřeby tepla jsou uvedeny v tabulce 

6.2. Jednotlivé dílčí hodnoty a součinitele použité ve výpočtu byly určeny z hodnot použitých 

ve výpočtu tepelných ztrát a na základě doporučení uvedených na webu TZB – info [6]. 
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Tab. 6.2: Výpočet celkové potřeby tepla. 

Výpočet potřeby tepla 

Výpočtové hodnoty 

Počet dní otopného období d d 247 

Venkovní výpočtová teplota  te [°C] -17 

Průměrná teplota během topného období  tes [°C] 2,5 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota tis [°C] 20 

Tepelná ztráta objektu Qc [kW] 4,47 

Potřeba tepla pro vytápění 

Počet denostupňů D [d.K] 4012 

Nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a přestupem  ei [-] 0,9 

Snížení teploty během dne a noci  et [-] 0,8 

Zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu  ed [-] 1 

Účinnost rozvodu 𝜂o [-] 1 

Součinitel regulace 𝜂r [-] 0,98 

Roční potřeba tepla pro vytápění QVYT,r [kWh/rok] 8500 

Potřeba tepla pro ohřev TUV 

Teplota studené vody t1 [°C] 10 

Teplota ohřáté vody t2 [°C] 55 

Měrná hmotnost vody 𝜌 [kg/m3] 1000 

Měrná tepelná kapacita vody c [J/kgK] 4186 

Denní potřeba vody pro přípravu TUV V2P [m3/den] 0,2 

Koeficient energetických ztrát systému z [-] 0,5 

Denní potřeba vody pro ohřev TUV QTUV,d [kWh] 15,7 

Teplota studené vody v létě tsvl [°C] 15 

Teplota studené vody v zimě tsvz [°C] 10 

Počet pracovních dní soustavy v roce N [dny] 350 

Roční potřeba tepla pro ohřev TUV QTUV,r [kWh/rok] 5000 

Celková roční potřeba tepla Qr [kWh/rok] 13500 

  

 Celková vypočítaná roční potřeba tepla pro posuzovaný rodinný dům je přibližně 

13,5 MWh. V praxi se ve firmě IVT pro výpočet potřeby tepla pro vytápění používá hodnota 

2000 kWh na jednu kW tepelné ztráty objektu při vnitřní výpočtové teplotě 20°C. Na výpočet 

potřeby tepla pro ohřev TUV se počítá s hodnotou 1100 kWh na jednu osobu. Tepelná ztráta 

posuzovaného domu je 4,47 kW. V domě budou bydlet čtyři osoby. Výsledná hodnota 

vypočítaná tímto způsobem je 13,3 MWh. Dle následných měření na již instalovaných 

tepelných čerpadlech IVT jsou hodnoty vypočítané touto metodou velmi přesné. Celková 

roční potřeba tepla vypočítaná denostupňovou metodou se téměř shoduje s hodnotami 

používanými v praxi a výsledná hodnota (13,5 MWh) bude použita v dalších výpočtech.  
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6.3 Elektřina pro domácnost 

 Do celkových ročních nákladů a poplatků za elektřinu se započítává nejen elektřina 

potřebná pro provoz tepelného čerpadla, ale i elektřina potřebná pro běžný 

provoz domácnosti. Přesnou spotřebu energie je možno určit až pomocí reálného měření 

objektu v daném časovém období. Orientační stanovení roční spotřeby elektrické energie pro 

posuzovaný rodinný dům (mimo tepelné čerpadlo) byla využita webová online kalkulačka na 

webu elektřina.cz [33]. Do výpočtu byly zahrnuty všechny spotřebiče, které se budou v domě 

nacházet. Patří sem například lednice, televize, domácí kino, sporák, myčka nádobí, mixér, 

toustovač, pračka, sušička, počítače, lampičky, žárovky, vysavač, elektrická sekačka a další. 

Výsledná spotřeba činní přibližně 4000 kWh za rok. Dílčí hodnoty jsou zobrazeny na obrázku 

6.1. 

 

Obr. 6.1: Přibližná spotřeba elektřiny pro domácnost [33]. 
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6.4 Spotřeba elektřiny na provoz tepelného čerpadla 

 Do výpočtu spotřeby elektřiny pro provoz tepelného čerpadla během roku, zasahuje 

spoustu faktorů, které výpočet znesnadňují. Nelze jednoduše říci, kolik elektrické energie 

konkrétní čerpadlo spotřebuje. Základní rozbor parametrů tepelného čerpadla byl popsán 

v kapitole 1.3 této diplomové práce. Poměr mezi získanou a dodanou energií se nazývá COP 

faktor (Coefficient of Performance), neboli topný faktor. Je to základní parametr, který 

vypovídá o účinnosti tepelného čerpadla a čím je vyšší, tím je čerpadlo lepší, protože je jeho 

provoz levnější. Hodnoty topného faktoru však nejsou pro jedno konkrétní čerpadlo neustále 

stejné, ale mění se zároveň s podmínkami vnějšího prostředí, ve kterém pracuje. Pro určení 

celoroční spotřeby se využívá sezónní topný faktor SCOP (Seasonal Coefficient of 

Perfomance). 

 Hodnota SCOP se stanovuje na základě dat z testování ve zkušebně a z klimatických 

dat. V podstatě se v laboratoři zjistí topný faktor pro určitou teplotu, na základě klimatických 

dat se určí, kolik hodin ročně tato teplota trvá a z těchto hodnot se vypočítá spotřebovaná a 

vyrobená energie. Výpočet se opakuje pro celé rozmezí teplot, ve kterých tepelné čerpadlo 

pracuje. Na závěr se všechny hodnoty sečtou a získá se hodnota SCOP. Dalo by se 

předpokládat, že posléze stačí podělit celkovou roční potřebu tepla sezónním topným 

faktorem tepelného čerpadla a zjistí se přesná spotřeba energie pro jeho provoz. Popsaný 

postup má však několik nedostatků a hodnotám získaných ve zkušebně se zákazník většinou 

ani nepřiblíží. Důvody jsou následující. SCOP je počítán pro mírné pásmo, kde se uvažuje 

s nejnižší venkovní teplotou -10 °C. V české republice se nejnižší venkovní teploty pohybují i 

kolem -20 °C. Dále se nezohledňuje teplota topného systému. SCOP se udává pro teplotu 

topné vody 35 °C, avšak teplota při vytápění radiátorovým systémem je zhruba 55°C. Tím 

pádem hodnota SCOP značně klesne. Stejný problém nastává u ohřevu TUV, která se také 

ohřívá na teplotu okolo 55 °C. Posledním nedostatkem, jenž mění hodnotu SCOP jsou 

rozdílné tepelné ztráty pro jednotlivé objekty. V laboratoři se uvažuje s monovalentním 

provozem tepelného čerpadla, avšak při vyšší tepelné ztrátě objektu pracuje čerpadlo 

bivalentně a hodnota SCOP klesá [8]. 

 Další z možností, jak určit spotřebu energie tepelného čerpadla za celý rok je určení 

bodu bivalence a provedení výpočtu pomocí topných křivek tepelného čerpadla v závislosti na 

venkovní teplotě. Bod bivalence je teplota venkovního vzduchu, kdy je tepelná ztráta objektu 

rovna tepelnému výkonu tepelného čerpadla. Pod touto teplotou musí tepelné ztráty částečně 

pokrýt doplňkový zdroj tepla. Nad teplotou bodu bivalence pokrývá tepelné ztráty tepelné 

čerpadlo v poměru, který určují topné křivky. Jelikož se u tepelných čerpadel od firmy IVT 

nastavují topné křivky a bod bivalence až po instalaci čerpadla v objektu, nelze provést 

výpočet tímto způsobem. 

 Výpočet spotřeby elektrické energie potřebné pro provoz tepelných čerpadel 

uvedených v této diplomové práci je proveden na základě dlouhodobých měření provedených 

firmou IVT na již instalovaných systémech. Firma IVT poskytla dlouhodobě měřená data 

z tepelných čerpadel AIR X 70 a PREMIUMLINE EQ C 4,5 na objektech s podobnými 
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parametry jako jsou parametry posuzovaném objektu v této diplomové práci. Data byly 

měřeny regulací tepelného čerpadla a pomocí externího kalorimetru a elektroměru. Časový 

úsek měření byl jeden rok. Naměřené hodnoty SCOP pro obě varianty čerpadel a výsledné 

hodnoty elektrické energie potřebné pro jejich roční provoz jsou přehledně uvedeny v tabulce 

6.3. 

Tab. 6.3: Hodnoty SCOP a spotřeba el. energie pro AIR X 70 a PREMIUMLINE EQ C 4,5. 

Naměřené sezónní topné faktory tepelných čerpadel IVT 

Tepelné čerpadlo AIR X 70 PREMIUMLINE EQ C 4,5 

SCOP pro podlahové vytápění [-] 3,5 3,8 

SCOP pro ohřev TUV [-] 2,4 2,7 

Roční potřeba tepla 

Potřeba tepla pro vytápění [kWh/rok] 8500 

Potřeba tepla pro ohřev TUV [kWh/rok] 5000 

Elektrická energie potřebná pro provoz tepelného čerpadla 

Vytápění [kWh/rok] 2429 2237 

Ohřev TUV [kWh/rok] 2083 1852 

Celkem [kWh/rok] 4512 4089 
 

 U tepelného čerpadla IVT AIR X 70 je v katalogu uvedena hodnota SCOP 4,72. 

Skutečná hodnota SCOP je 3,5 pro vytápění podlahovým systémem a 2,4 pro ohřev TUV. Jen 

se tedy potvrdila teorie o značné nepřesnosti provádění výpočtu spotřeby energie pomocí 

SCOP uváděných v katalozích výrobců. 

 Pro roční vytápění domu a ohřev TUV pomocí tepelného čerpadla IVT AIR X 70 je 

potřeba přibližně 4500 kWh elektrické energie. Při použití tepelného čerpadla IVT 

PREMIUMLINE EQ C 4,5 je potřeba přibližně 4100 kWh elektrické energie. 

6.5 Množství elektrické energie z FV elektrárny 

 Množství vyrobené elektřiny z FV elektrárny se odvíjí od množství slunečního svitu 

v dané lokalitě, počtu a typu FV panelů, sklonu FV panelů, odchylky natočení FV panelů 

od jihu, účinnosti FV panelů a elektrických ztrát jednotlivých komponent, které jsou součástí 

FV systému. K přibližnému výpočtu výroby elektrické energie z FV elektrárny S-POWER 

MAXI + během roku popsané v kapitole 5.3 byl použit online program PVGIS [35]. 

 Instalovaný výkon třinácti polykrystalických FV panelů je 3,6 kWp. Jejich účinnost 

se pohybuje okolo 16,8 %. Šikmá část střechy, na které mohou být FV panely instalovány je 

orientovaná přesně na jih. Sklon střechy je 25°. Při výpočtu byly převzaty údaje o 

elektrických ztrátách z podkladů výrobce. Ztráty hybridního měniče z MPPT trackery jsou 

2,5 %, ztráty v baterii jsou 5,5 % a ztráty v kabelech, svorkách a konektorech jsou 3 %. 

 V tabulce 6.4 je uveden vypočítaný průměrný měsíční úhrn globálního záření na 

jeden m2. Dále výpočet množství elektrické energie vyrobené FV elektrárnou v jednotlivých 

měsících a za celý kalendářní rok. 
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Tab. 6.4: Výpočet množství vyrobené elektrické energie hybridní FV elektrárnou 

Hybridní FV elektrárna o výkonu 3,6 kWp 

Měsíc Průměrný měsíční úhrn globálního 
záření na jeden m2 [kWh/m2] 

Průměrná měsíční vyrobená 
elektrická energie[kWh] 

Leden 30,9 95,5 

Únor 53,5 170 

Březen 106 329 

Duben 154 457 

Květen 157 459 

Červen 166 474 

Červenec 174 491 

Srpen 159 450 

Září 117 343 

Říjen 70,2 212 

Listopad 36 109 

Prosinec 29,6 91,5 

Celkem 3681 

 

 Přibližné množství elektrické energie vyrobené FV elektrárnou za celý kalendářní 

rok je 3681 kWh. Nejvyšší výroby je dosahováno od dubna do srpna, naopak od listopadu do 

února je množství vyrobené elektrické energie malé. To je způsobeno rozdílnou délkou 

slunečního svitu během roku a také rozdílným postavením slunce vůči zemi. 

6.6 Cena elektrické energie 

 Cena elektrické energie byla stanovena z nabídky obchodních a distribučních cen 

společnosti ČEZ Prodej, a.s. platných od 1. 4. 2018. Jedná se o produkt ELEKTŘINA. Pro 

tepelné čerpadlo a elektrokotel je nejvýhodnější sazba D57d. Výhodou využití levnější sazby 

určené pro tepelné čerpadlo je snížení ceny i pro ostatní spotřebiče v domácnosti, jelikož 

využívají stejnou sazbu. Z tohoto důvodu nezáleží, jestli bude elektřina vyprodukovaná FV 

elektrárnou využita na provoz tepelného čerpadla, nebo pro spotřebiče v domácnosti. Na 

finální cenu elektrické energie to nemá vliv. 

 Výsledná cena se skládá ze třech částí. První je obchodní části ceny, která se dělí na 

nízký a vysoký tarif. Nízký tarif je k dispozici dvacet hodin denně, zbytek dne je odebírán 

vysoký tarif, který je dražší. Druhá část ceny zahrnuje poplatky za distribuci a stálé platby za 

rezervovaný příkon podle jističe. Elektrokotel i tepelná čerpadla uvedená v diplomové práci 

jsou jištěna jističem 3x25 A. Třetí část se skládá z platby za systémové služby a z poplatku na 

podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vypočítané ceny elektrické energie pro 

jednotlivé varianty vytápění jsou uvedeny v tabulce 6.5. 
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Tab. 6.5: Ceny elektrické energie pro jednotlivé varianty vytápění. 

Spotřeba elektrické energie 

  
Elektrokotel 

PROTHERM RAY 14 
TČ AIR 
X 70 

TČ AIR X 70 
+ FVE 

TČ PREMIUMLINE 
EQ C 4,5 

Množství el. energie 
[kWh/rok] 13500 4500 4500 4100 

Množství el. energie pro 
spotřebiče v 
domácnosti[kWh/rok] 4000 4000 4000 4000 

Výnos FVE [kWh/rok] 0 0 3681 0 

Celkem [kWh/rok] 17500 8500 4819 8100 

Cena elektrické energie 

Vysoký tarif [Kč] 5205 2528 1433 2410 

Nízký tarif [Kč] 24835 12062 6839 11495 

Platby za jistič [Kč] 4899 4899 4899 4899 

Příspěvky na obnovitelné 
zdroje [Kč] 10481 5091 2886 4851 

Celkem[Kč] 45420 24580 16058 23655 
 

 Nejvyšší náklady na vytápění a provoz jsou dle očekávání při vytápění 

elektrokotlem. Naopak nejnižší náklady jsou u varianty vytápění tepelným čerpadlem 

v kombinaci s FV elektrárnou. Pro jednotlivé varianty jsou však rozdílně vysoké pořizovací 

náklady a s tím spjatá různě dlouhá ekonomická návratnost. Výpočet ekonomické návratnosti 

je uveden v následující kapitole. 

6.7 Ekonomická návratnost 

 Ekonomická návratnost jednotlivých variant byla vypočítána v porovnání z již 

instalovaným elektrokotlem PROTHERM RAY 14. Do návratnosti je nutno započítat 

počáteční investici na zakoupení zařízení, roční náklady na provoz a také možnost čerpání 

dotací. Pro objektivnost výpočtu byl započítán meziroční nárůst cen elektrické energie 2 %, 

což je optimistický předpoklad pro růst cen. Pokud by byl růst cen vyšší než 2 %, návratnost 

jednotlivých variant by byla ještě kratší. Celková ekonomická návratnost je přehledně 

uvedena v tabulce 6.6. 
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Tab. 6.6: Ekonomická návratnost. 

Ekonomická návratnost 

  
Elektrokotel RAY 

14 
TČ AIR 
X 70 

TČ AIR X 70 + FV 
elektrárna 

TČ 
PREMIUMLINE 

EQ C 4,5 
Pořizovací náklady bez 
dotací [Kč] 31400 277955 554202 288808 

Dotace [Kč] 0 65000 170000 85000 
Pořizovací náklady s 
dotacemi [Kč] 31400 212955 384202 203808 

Roční náklady za elektřinu 
na provoz [Kč] 45420 24580 16058 23655 

Očekávaný růst ceny 
elektřiny [%/rok] 

2 

Návratnost bez dotací 
[roky] - 10,3 15,3 10,3 
Návratnost s dotacemi 
[roky] - 7,5 10,9 7,2 

 Nejkratší ekonomickou návratnost má nahrazení elektrokotle tepelným čerpadlem 

země/voda IVT PREMIUMLINE EQ C 4,5. Při využití dotací je tato návratnost zhruba 7,2 

let. Podobnou návratnost má i tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AIR X 70, kde se návratnost 

pohybuje okolo 7,5 let. Rozdíl je především důsledkem čerpání vyšších dotací na systém 

země/voda. Nejhorší ekonomickou návratnost má systém s tepelným čerpadlem AIR X 70 

současně s FV elektrárnou S-POWER MAXI+. Zde se návratnost blíží k jedenácti rokům. 

Výhodou tohoto řešení je však částečná energetická nezávislost objektu a záloha elektrické 

energie při výpadku distribuční sítě. Na obrázku 6.2 je graf, který zobrazuje součet 

pořizovacích nákladů a provozních nákladů v jednotlivých letech od instalace uvažovaných 

variant. 

 

Obr. 6.2: Graf ročních nákladů na provoz včetně pořizovací ceny s dotacemi.  
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 Návratnost bez dotací je samozřejmě delší. U nahrazení elektrokotle tepelným 

čerpadlem PREMIUMLINE EQ C 4,5 se prodlužuje zhruba o 3,1 roku na dobu 10,3 let. U 

tepelného čerpadla AIR X 70 je návratnost bez dotací také 10,3 let. Stejná doba návratnosti 

obou tepelných čerpadel bez dotací je způsobena nižší pořizovací cenou AIR X a velmi 

podobnými ročními náklady na provoz u obou čerpadel. Varianta tepelného čerpadla současně 

s FV elektrárnou má dobu návratnosti okolo 15,3 let, což už je docela dlouhá doba a dostává 

se za životnost některých komponent (viz kapitola 6.8) před splacením počáteční investice. 

Na druhou stranu však zůstává benefit v podobě částečné energetické nezávislosti a zálohy při 

výpadku distribuční sítě. Graf, který zobrazuje součet pořizovacích nákladů a provozních 

nákladů v jednotlivých letech od instalace uvažovaných variant bez čerpání dotací je na 

obrázku 6.3. 

 

Obr. 6.3: Graf ročních nákladů na provoz včetně pořizovací ceny bez dotací.  

6.8 Servis a náhradní díly 

 Z hlediska dlouhodobého provozu tepelných čerpadel a FV elektrárny je nutno 
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tepelných čerpadel se nedá předpokládat zásadní investice do oprav a náhradních dílů před 

jejich zaplacením. Je nutné však provést každé dva roky pravidelný servis prováděný 

servisním technikem za cenu 1100 Kč. To je relativně malá položka vzhledem k pořizovacím 

a provozním nákladům tepelných čerpadel. 

 U FV elektrárny je životnost některých komponent nižší než doba návratnosti. Je 

tedy potřeba počítat s dalšími vícenáklady během jejího provozu a tím pádem časovému 

prodloužení návratnosti celé investice. Nejproblémovějším prvkem celého FV systému jsou 

baterie, které dosahují životnosti okolo deseti let. Jejich cena je zhruba padesát tisíc korun, 

což odpovídá době opakovaného splacení téměř šest let. Výhodou FV elektrárny je však 
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několikrát zmiňovaná energetická nezávislost a záloha proti možným výpadkům distribuční 

sítě. 

 Ceny některých náhradních dílů jsou uvedeny v tabulce 6.7. 

Tab. 6.7: Ceny některých náhradních dílů 

Ceny náhradních dílů 

IVT AIR X 70 

Komponenta Záruka [roky] Očekávaná životnost [roky] Cena [Kč] 

Kompresor 5 15 13500 

Výparník 5 15 20182 

IVT PREMIUMLINE EQ C 4,5 

Kompresor 10 20 27000 

FV elektrárna S-POWER MAXI+ (3,6 kWp) 

FV panely 12 (25 na výkon) 20 47125 

Baterie 10 10 50000 

Měnič 5 15 39276 
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7 ZÁVĚR  

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout náhradu původního vytápění 

vybraného objektu za tepelné čerpadlo a doplnit ho fotovoltaickým systémem. 

 Jako posuzovaný objekt pro návrh tepelného čerpadla byla zvolena novostavba 

rodinného domu, která se nachází v obci Markvartice u Třebíče. Vytápění domu v současnosti 

zajišťuje elektrokotel. Na základě konstrukce domu a použitých stavebních materiálech byly 

podle normy ČSN EN 12 831 vypočítány tepelné ztráty objektu. Celkový tepelný výkon pro 

tepelné ztráty činí přibližně 4,47 kW. 

 Náhradou za vytápěním elektrokotlem byly zvoleny tři varianty tepelných čerpadel. 

Všechny od švédského výrobce IVT. První variantou je tepelné čerpadlo vzduch/voda AIR X 

70. Pořizovací cena tohoto čerpadla včetně dopravy, montáže a zaškolení činí 277 955 Kč. 

Druhou variantou je stejné tepelné čerpadlo vzduch/voda AIR X 70, které je doplněno 

hybridní fotovoltaickou elektrárnou S-POWER MAXI+ o výkonu 3,6 kWp. Fotovoltaická 

elektrárna slouží k výrobě elektrické energii pro provoz tepelného čerpadla a také pro ostatní 

spotřebiče v domácnosti. Součástí hybridní fotovoltaické elektrárny jsou baterie, ve kterých je 

možno skladovat přebytečnou elektrickou energii pro pozdější využití. Cena fotovoltaické 

elektrárny S-POWER MAXI+ na klíč je 276 247 Kč. Poslední variantou je tepelné čerpadlo 

země/voda PREMIUMLINE EQ C 4,5. Zdrojem nízkopotenciálního tepla pro toto tepelné 

čerpadlo je horizontální plošný kolektor. Celková cena na pořízení tepelného čerpadla 

PREMIUMLINE EQ C 4,5, včetně příslušenství, zemních prací, montáže, dopravy a 

zaškolení činí 288 808 Kč. 

 Při výměně elektrokotle za tepelné čerpadlo lze v současné době čerpat dotace 

z dotačního programu Nová zelená úsporám.  U varianty nahrazení elektrického kotle 

tepelným čerpadlem vzduch/voda je možno čerpat dotaci v hodnotě 60 000 Kč. Pro variantu 

tepelného čerpadla země/voda je možno využít dotaci 80 000 Kč. Souběžně lze získat dotaci 

na fotovoltaický systém. Nahrazení elektrokotle tepelným čerpadlem vzduch/voda současně s 

hybridním fotovoltaickým systémem lze získat celkovou dotaci až 160 000 Kč. 

 Do ekonomického zhodnocení byly zahrnuty následující parametry. Celková roční 

potřeba tepla objektu, množství elektrické energie potřebné pro běžný provoz domácnosti, 

množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, cena elektrické energie, 

pořizovací a provozní náklady tepelných čerpadel.  

 Výpočet roční potřeby tepla pro vytápění o ohřev teplé užitkové vody byl proveden 

denostupňovou metodou. Celková roční potřeba tepla činí přibližně 13500 kWh. Elektrická 

energie potřebná pro provoz tepelných čerpadle byla vypočítána z topných faktorů změřených 

výrobcem na již instalovaných systémech s podobnými parametry jako mají systémy navržené 

v této diplomové práci. Pro roční vytápění domu a ohřev teplé užitkové vody pomocí 

tepelného čerpadla IVT AIR X 70 je potřeba přibližně 4500 kWh elektrické energie. Při 

použití tepelného čerpadla IVT PREMIUMLINE EQ C 4,5 je ročně potřeba přibližně 4100 

kWh elektrické energie. 
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 K určení množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou S-POWER 

MAXI+ o výkonu 3,6 kWp byl použit online program PVGIS. Přibližné množství elektrické 

energie vyrobené FV elektrárnou za celý kalendářní rok je 3681 kWh. Cena elektrické energie 

odebírané z distribuční sítě byla stanovena z nabídky společnosti ČEZ Prodej, a.s. Pro tepelné 

čerpadlo a elektrokotel je nejvýhodnější sazba D57d. Výhodou využití levnější sazby určené 

pro tepelné čerpadlo je snížení ceny i pro ostatní spotřebiče v domácnosti, jelikož využívají 

stejnou sazbu. Z tohoto důvodu nezáleží, jestli bude elektřina vyprodukovaná fotovoltaickou 

elektrárnou využita na provoz tepelného čerpadla, nebo pro spotřebiče v domácnosti. Na 

finální cenu elektrické energie to nemá vliv. 

 Ekonomická návratnost jednotlivých variant byla vypočítána v porovnání z již 

instalovaným elektrokotlem PROTHERM RAY 14. Nejkratší ekonomickou návratnost má 

tepelné čerpadlo PREMIUMLINE EQ C 4,5. Při využití dotací je tato návratnost zhruba 7,2 

let. Podobnou návratnost má i tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AIR X 70, kde se návratnost 

pohybuje okolo 7,5 let. Nejhorší ekonomickou návratnost má systém s tepelným čerpadlem 

AIR X 70 současně s fotovoltaickou elektrárnou S-POWER MAXI+. Zde se návratnost blíží 

k jedenácti rokům. Výhodou tohoto řešení je však částečná energetická nezávislost objektu a 

záloha elektrické energie při výpadku distribuční sítě. Pokud by nebylo možné čerpat dotace, 

byla by návratnost u všech variant delší o tři až pět let. 

 Výměna elektrokotle za jedno z popisovaných tepelných čerpadel má u 

posuzovaného rodinného domu smysl. Majitel získá výrazné snížení energetické náročnosti 

objektu, což se vzhledem k postupnému růstu cen energií projeví v budoucnu značnou 

finanční úsporou. Doplnění tepelného čerpadla fotovoltaickou elektrárnou naopak 

ekonomický smysl nemá. Důvodem je nedostatečná životnost některých komponent, které 

bude nutno vyměnit ještě před ekonomickou návratností původní investice. To je u obou typů 

tepelných čerpadel téměř vyloučeno. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

COP topný faktor 

FV fotovoltaické, fotovoltaický, fotovoltaických 

SCOP sezónní topný faktor 

TČ tepelné čerpadlo 

TUV teplá užitková voda 

 

 měrná hmotnost [kg/m3] 

e součinitel přestupu tepla na vnější straně [W/m2K] 

e výpočtová venkovní teplota [°C] 

i součinitel přestupu tepla na vnitřní straně [W/m2K] 

i součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

i tloušťka jednotlivých vrstev konstrukce [m] 

i výškový korekční činitel [-] 

int,i výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C] 

o účinnost rozvodu [-] 

r součinitel regulace [-] 

T,i návrhová ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W] 

V,i návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

Ag plocha uvažované podlahové konstrukce [m2] 

Ai podlahová plocha vytápěného prostoru [m2] 

Ak plocha stavební části [m2] 

bu teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou nevytápěného 

prostoru a venkovní návrhové teploty [-] 

c měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K] 

cp měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kgK] 

d počet dní otopného období [-] 

ed zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu [-] 

ei nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a přestupem [-] 

ei stínící činitel [-] 
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ek korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při uvažování klimatických vlivů [-] 

et snížení teploty během dne a noci [-] 

fg1 korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty [-] 

fg2 teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou roční venkovní teplotou 

a venkovní výpočtovou teplotou [-] 

fij redukční teplotní činitel [-] 

fRH korekční součinitel který závisí na době zátopu a předpokládaném poklesu vnitřní 

teploty v době útlumu [-] 

Gw korekční činitel zohledňující vliv spodní vody [-] 

HT,ie součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 

pláštěm budovy [W/K] 

HT,ig součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do zeminy v ustáleném 

stavu [W/K] 

HT,ij součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného 

na výrazně jinou teplotu [W/K] 

HT,iue součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 

nevytápěným prostorem [W/K] 

HV,i součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] 

N počet pracovních dní v roce, kdy se připravuje TUV [dnů] 

n50 intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem a 

vnějškem budovy [h-1] 

nmin minimální intenzita výměny vzduchu za hodinu [h-1]  

P obvod uvažované podlahové konstrukce [m] 

Qc tepelná ztráta objektu [W] 

QEL energie ze sítě potřebná pro pohon kompresoru [J] 

QIN energie získaná z vnějšího prostředí při teplotě TIN [J] 

QOUT výsledná energie při vyšší teplotě TOUT [J] 

QTUV,d denní potřeba tepla pro ohřev TUV [Wh/den] 

QTUV,r roční potřeba tepla pro ohřev TUV [Wh/rok] 

QVYT,r roční potřeba tepla na vytápění [Wh/rok] 

R celkový tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla [m2K/W] 

Ri tepelný odpor jednotlivých vrstev konstrukce [m2K/W] 

Rse tepelný odpor při přestupu na vnější straně [m2K/W] 
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Rsi tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně [m2K/W] 

t1 teplota studené vody [°C] 

t2 teplota ohřáté vody [°C] 

te venkovní výpočtová teplota [°C] 

tes průměrná venkovní výpočtová teplota v topném období [°C] 

TIN teplota zdroje tepla [K] 

tis průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] 

TOUT teplota na výstupu [K] 

tsvl teplota studené vody v létě [°C] 

tsvz teplota studené vody v zimě [°C] 

Uequip,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části [W/m2K] 

Uk součinitel prostupu tepla stavebními částmi [W/m2K] 

V2P denní potřeba vody pro přípravu TUV [m3/den] 

Vi objem vytápěné místnosti vypočtený z vnitřních rozměrů [m3] 

V̇i výměna vzduchu ve vytápěném prostoru i [m3/s] 

z tepelné ztráty při ohřevu a distribuci [-] 

휀 opravný součinitel [-] 
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PŘÍLOHA A 
St

av
eb

ní
 

 č
ás

t  

M
at

er
iá

l 

Popis d 𝛌 R U 

Podlaha 1. PP + vinyl [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

PDL1 34 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,17   

5 Podlahový vinyl 0,004 0,12 0,033   
1 Beton hutný 0,06 1,23 0,049   
9 Systémová deska pro podla-

hové vytápění 
0,023 0,04 0,575   

4 Podlahový polystyrén EPS 100 0,15 0,037 4,054   
10 Hydroizolace PENEFOL 0,0015 0,16 0,009   
2 Betonová mazanina vyztu-

žená sítí 
0,15 1,43 0,105   

11 Zhutněný struskový násyp 0,15 1,65 0,091   
0 Vliv tepelných mostů 𝚺𝚫Utbkj 0,02 
  Celkem 0,5385   5,086 0,21660 
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 č

ás
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l 

Popis d 𝛌 R U 

Podlaha 1. PP + dlažba [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

PDL2 34 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,17   

15 Keramický obklad 0,008 1,01 0,008   
1 Beton hutný 0,06 1,23 0,049   
9 Systémová deska pro podla-

hové vytápění 
0,023 0,04 0,575   

4 Podlahový polystyrén EPS 100 0,15 0,037 4,054   
10 Hydroizolace PENEFOL 0,0015 0,16 0,009   
2 Betonová mazanina vyztu-

žená sítí 
0,15 1,43 0,105   

11 Zhutněný struskový násyp 0,15 1,65 0,091   
0 Vliv tepelných mostů 𝚺𝚫Utbkj 0,02 
  Celkem 0,5425   5,061 0,21759 
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l  

Popis d 𝛌 R U 

Strop [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

STR 33 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,1   

3 OSB deska 0,04 0,13 0,308   
4 Podlahový polystyrén EPS 100 0,2 0,037 5,405   
8 Stropní systém Tras s vrstvou 

betonu 4 cm 
0,24 0,83 0,289   

6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   
33 Odpor přestupu tepla na 

vnitřní straně 
    0,1   

0 Vliv tepelných mostů 𝚺𝚫Utbkj 0,02 
  Celkem 0,495   6,227 0,18058 
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Popis d 𝛌 R U 

Stěna obvodová [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

SO1 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,13   

6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   
12 Heluz Family 50 0,5 0,081 6,173   
7 Omítka Profi MK2 0,015 0,6 0,025   

32 Odpor přestupu tepla na 
vnější straně 

    0,040   

0 Vliv tepelných mostů 𝚺𝚫Utbkj 0,02 
  Celkem 0,53   6,393 0,17643 

 

  



 

 

St
av

eb
ní

 
 č

ás
t  
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l  

Popis d 𝛌 R U 

Stěna obvodová + obklad [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

SO2 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,17   

15 Keramický obklad 0,008 1,01 0,008   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

12 Heluz Family 50 0,5 0,081 6,173   
7 Omítka Profi MK2 0,015 0,6 0,025   

32 Odpor přestupu tepla na 
vnější straně 

    0,040   

0 Vliv tepelných mostů 𝚺𝚫Utbkj 0,02 
  Celkem 0,53   6,441 0,17526 
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Popis d 𝛌 R U 

Stěna vnitřní - nosná příčka [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

SN1 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,13   

6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   
13 Heluz Family 25 0,25 0,093 2,688   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,130   

  Celkem 0,28   2,998 0,33354 
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Popis d 𝛌 R U 

Stěna vnitřní - stavební příčka [m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

SN2 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,13   

6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   
14 Heluz 14 0,14 0,268 0,522   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,130   

  Celkem 0,17   0,832 1,20136 
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l  

Popis d 𝛌 R U 

Stěna vnitřní - nosná příčka + 
obklad 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

SN3 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,13   

15 Keramický obklad 0,008 1,01 0,008   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

13 Heluz Family 25 0,25 0,093 2,688   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,130   

  Celkem 0,28   3,006 0,33266 
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Popis d 𝛌 R U 

Stěna vnitřní - stavební příčka 
+ obklad 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

SN4 31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,13   

15 Keramický obklad 0,008 1,01 0,008   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

14 Heluz 14 0,14 0,268 0,522   
6 Omítka Profi MK1 0,015 0,6 0,025   

31 Odpor přestupu tepla na 
vnitřní straně 

    0,130   

  Celkem 0,17   0,840 1,19004 
 

Stavební část Popis Uid [W/m2K] 𝚺𝚫Utbkj [W/m2K] U [W/m2K] 
O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 0,78 0,02 0,8 
DO Dveře venkovní OKNOLAND 1 0,02 1,02 
DN Dveře vnitřní 1,1 0,02 1,12 

 

  



 

 

PŘÍLOHA B 
Místnost: 102 - technická místnost 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

- žádná           
Celkem stavební části 0,000   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 0,0 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 3,88 0,181 0,81 0,569   
Celkem stavební části 0,569   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 0,6 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL2 Podlaha 1. PP + dlažba 3,88 0,22 0,17 0,660   
Celkem ekvivalentní stavební části 0,660   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,39 1 0,566   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 0,4 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

- žádná           
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými tep-
lotami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,0 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 0,9 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 15   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 32   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   30,2 
 



 

 

Místnost: 101 - zádveří 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek 

[W/K] 
  

SO1 Stěna obvodová 2,418 0,176 1 0,427   
DO Dveře venkovní OKNOLAND 2,3 0,87 1 2,001   

Celkem stavební části 2,428   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 2,4 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 6,66 0,181 0,81 0,977   
Celkem stavební části 0,977   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,0 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 6,66 0,22 0,17 1,132   
              
Celkem ekvivalentní stavební části 1,132   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,39 1 0,566   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 0,6 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

- žádná           
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,0 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 4,0 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 15   

Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 32   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   129,5 

 
  



 

 

Místnost: 103 - chodba 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

- žádná           
Celkem stavební části 0,000   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 0,0 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 8,75 0,181 0,81 1,284   
Celkem stavební části 1,284   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,3 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 8,75 0,22 0,17 1,488   
Celkem ekvivalentní stavební části 1,488   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,39 1 0,566   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 0,8 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

- žádná           
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplo-
tami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,0 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 2,1 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 15   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 32   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   68,0 

 

  



 

 

Místnost: 104 - spíž 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

SO1 Stěna obvodová 3,825 0,176 1 0,675   
Celkem stavební části 0,675   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 0,7 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 3,25 0,181 0,84 0,492   
Celkem stavební části 0,492   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 0,5 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 3,25 0,22 0,17 0,553   
Celkem ekvivalentní stavební části 0,553   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 0,4 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

SN2 Stěna vnitřní - stavební 
příčka 

0,135 3,825 1,201 0,621   

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,6 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 2,2 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   80,2 
 

 

 



 

 

Místnost: 107 - obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 [W/m2.K] ek Ak.Uk.ek [W/K]   
SO1 Stěna obvodová 35,585 0,176 1 6,278   
O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 8,525 0,8 1 6,82   

Celkem stavební části 13,098   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 13,1 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 [W/m2.K] bu Ak.Uk.bu[W/K]   
STR Strop 97,03 0,181 0,84 14,681   

Celkem stavební části 14,681   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 14,7 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 97,03 0,22 0,17 16,495   
Celkem ekvivalentní stavební části 16,495   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 11,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

SN1 Stěna vnitřní - nosná 
příčka 

0,135 8,6695 0,334 0,391   

DN Dveře vnitřní 0,135 1,818 1,12 0,275   
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplo-
tami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,7 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 39,8 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   

Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   1471,0 

 

  



 

 

Místnost: 108 - pracovna 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 [W/m2.K] ek Ak.Uk.ek 
[W/K] 

  

SO1 Stěna obvodová 5,4 0,176 1 0,953   
O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 2,25 0,8 1 1,8   

Celkem stavební části 2,753   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 2,8 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 [W/m2.K] bu Ak.Uk.bu[W/K]   
STR Strop 11,25 0,181 0,84 1,702   

Celkem stavební části 1,702   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,7 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 11,25 0,22 0,17 1,913   
Celkem ekvivalentní stavební části 1,913   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 1,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

SN1 Stěna vnitřní - nosná příčka 0,135 5,832 0,334 0,263   
DN Dveře vnitřní 0,135 1,818 1,12 0,275   

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplo-
tami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,5 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 6,3 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   233,3 

 

 



 

 

Místnost: 109 - koupelna 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 [W/m2.K] ek Ak.Uk.ek 
[W/K] 

  

SO2 Stěna obvodová + obklad 6,39 0,175 1 1,120   
O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 0,75 0,8 1 0,6   

Celkem stavební části 1,720   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 1,7 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 [W/m2.K] bu Ak.Uk.bu 

[W/K] 
  

STR Strop 10,41 0,181 0,85 1,605   
Celkem stavební části 1,605   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,6 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL2 Podlaha 1. PP + dlažba 10,41 0,22 0,17 1,770   
Celkem ekvivalentní stavební části 1,770   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,52 1 0,760   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 1,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk  

[W/K] 
  

SN3 SN - nosná příčka + obklad 0,220 5,524 0,333 0,403   
DN Dveře vnitřní 0,220 1,616 1,12 0,398   
SN4 SN - stavební příčka + obklad 0,098 19,125 1,190 2,220   
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  3,0 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 7,7 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 24   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 41   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   315,4 

 



 

 

Místnost: 110 - ložnice 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

SO1 Stěna obvodová 14,9625 0,176 1 2,640   
O3 Okna OKNOLAND - trojsklo 2,25 0,8 1 1,8   

Celkem stavební části 4,440   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 4,4 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 11,25 0,181 0,84 1,702   
Celkem stavební části 1,702   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,7 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 11,25 0,22 0,17 1,913   
Celkem ekvivalentní stavební části 1,913   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 1,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

DN Dveře vnitřní 0,135 1,818 1,120 0,275   
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplo-
tami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,3 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 7,7 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   286,0 

 

  



 

 

Místnost: 111 - WC 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

SO1 Stěna obvodová 2,065 0,176 1 0,364   
O3 Okna OKNOLAND - troj-

sklo 
1,125 0,8 1 0,9   

Celkem stavební části 1,264   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 1,3 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 2,19 0,181 0,84 0,331   
Celkem stavební části 0,331   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 0,3 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL2 Podlaha 1. PP + obklad 2,19 0,22 0,17 0,372   
Celkem ekvivalentní stavební části 0,372   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 0,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

SN2 Stěna vnitřní - stavební 
příčka 

0,135 1,574 1,201 0,256   

DN Dveře vnitřní 0,135 1,616 1,12 0,244   
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplo-
tami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,5 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 2,4 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   87,0 

 



 

 

Místnost: 112 - pokoj 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

SO1 Stěna obvodová 14,58 0,176 1 2,572   
O3 Okna OKNOLAND - troj-

sklo 
2,25 0,8 1 1,8   

Celkem stavební části 4,372   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 4,4 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 10,8 0,181 0,84 1,634   
Celkem stavební části 1,634   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,6 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 
  

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 10,8 0,22 0,17 1,836   
Celkem ekvivalentní stavební části 1,836   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 1,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

DN Dveře vnitřní 0,135 1,818 1,12 0,275   
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplo-
tami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  0,3 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 7,5 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   279,0 

 

  



 

 

Místnost: 113 - pokoj 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
ek Ak.Uk.ek [W/K]   

SO1 Stěna obvodová 5,4 0,176 1 0,953   
O3 Okna OKNOLAND - troj-

sklo 
2,25 0,8 1 1,8   

Celkem stavební části 2,753   
Celkový součinitel tepelné ztráty, do venkovního prostředí HT,ie=Σk.Ak.Uk.ek 2,8 
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 
Stavební část Ak [m2] Uk

 

[W/m2.K] 
bu Ak.Uk.bu[W/K]   

STR Strop 10,8 0,181 0,84 1,634   
Celkem stavební části 1,634   
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=Σk.Ak.Uk.bu 1,6 
Tepelné ztráty zeminou 
  Ag [m2] P[m] B´=2.Ag/P   
Výpočet B´ 126 46 5   
Stavební části Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
Uk

  

[W/m2.K] 
Uequiv,k 

[W/m2.K] 
Ak.Uequiv,k 

[W/K] 

PDL1 Podlaha 1. PP + vinyl 10,8 0,22 0,17 1,836   
Celkem ekvivalentní stavební části 1,836   
Korekční činitelé fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw   

1,45 0,47 1 0,686   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou HT,ig=(Σk.Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw 1,3 
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební část fij Ak [m2] Uk

  

[W/m2.K] 
fij.Ak.Uk [W/K]   

SN2 Stěna vnitřní - stavební 
příčka 

0,135 13,032 1,201 2,116   

DN Dveře vnitřní 0,135 1,818 1,12 0,275   
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými tep-
lotami 
HT,ij=Σk.Ak.Uk 

  2,4 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij [W/K] 8,0 
Teplotní údaje 
Venkovní výpočtová teplota θe[°C] -17   
Vnitřní výpočtová teplota θint,1[°C] 20   
Výpočtový rozdíl teplot θint,1.θe [°C] 37   
Průměrná teplota vzduchu v otopném období θm,e [°C] 2,5   
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,1,θ) [W]   297,3 
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