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ABSTRAKT  
 

Cílem této bakalářské práce je provést návrh kombinované otopné soustavy s tepelným 
čerpadlem. V první části je popsán princip tepelného čerpadla. Jeho funkce je znázorněna 
v příslušných diagramech. V práci je objasněn pojem topný faktor tepelného čerpadla. Tepelná 
čerpadla se rozdělují podle získávání nízkopotenciální tepla z různých okolních prostředí na 
příslušné druhy. U tepelného čerpadla vzduch/voda je znázorněno schéma chladicího okruhu.  

V druhé části jsou popsány požadavky na otopnou soustavu pracující s tepelným čerpadlem. 
Volbou velikosti tepelného výkonu, druhu tepelného čerpadla a velikosti tepelných ztrát 
vytápěného objektu, může být tepelné čerpadlo provozováno v různých provozních režimech. 
Monovalentní a bivalentní provozní režimy jsou popsány a znázorněny v grafech.  

Kombinovaná otopná soustava je složena z dílčích otopných soustav. V třetí části jsou 
popsány dílčí otopné soustavy a jsou zde uvedeny výhody a nevýhody kombinované otopné 
soustavy.  

Cílem systému řízení kombinované otopné soustavy je efektivně a automaticky regulovat 
teplotu ve vytápěných prostorech. Ve čtvrté části jsou popsány možné druhy systému řízení 
kombinované otopné soustavy. 

V páté části je proveden konkrétní návrh kombinované otopné soustavy s tepelným 
čerpadlem v typovém rodinném domě. Podle daných tepelných ztrát vytápěných místností je 
proveden návrh podlahové otopné soustavy. V místnostech, kde podlahová otopná soustava 
nepokryje zbylé tepelné ztráty, je navržena radiátorová otopná soustava. Systém řízení 
kombinované otopné soustavy je popsán a znázorněn na schématu. V návrhu je použito tepelné 
čerpadlo vzduch/voda. S ohledem na tepelné ztráty objektu, průměrné venkovní teploty, 
průměrné vnitřní teploty a objem ohřívané teplé užitkové vody atd., je vypočítaná průměrná roční 
spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla. Návratnost tepelného čerpadla je porovnávána 
s elektrickým a plynovým kotlem. Na době návratnosti tepelného čerpadla se projeví i ostatní 
spotřeba elektrické energie v domácnosti. V návrhu jsou spočítány průměrné roční provozní 
náklady za energie (elektřina, zemní plyn) rodinného domu. Diskontovaná návratnost tepelného 
čerpadla v porovnání s elektrickým kotlem je 6,4 roků. Diskontovaná návratnost tepelného 
čerpadla v porovnání s plynovým kotlem je 9,2 roků. 

   

   

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  kombinovaná otopná soustava; tepelné čerpadlo; topný faktor; 
nízkopotenciální teplo; chladicího okruh; tepelné ztráty; monovalentní 
provozní režim; bivalentní provozní režim; systém řízení; podlahová 
otopná soustava; radiátorová otopná soustava; tepelné čerpadlo 
vzduch/voda; diskontovaná návratnost; elektrický kotel; plynový kotel; 
provozní náklady. 
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ABSTRACT 
 

Objective of this bachelor thesis is to produce a project of combined heating system with 
heat pump. The principle of heat pump is described in the first part of this thesis. Its function is 
depicted in relevant diagrams.Conception of heating factor of the heat pump is explained. Heat 
pumps are divided to respective categories in accordance with extraction of the low-potential heat 
in different environments. The scheme of cooling circulation loop of air/water heat pump is 
depicted. 

In the second part of this thesis are described requirements for the heat system, that works 
with the heat pump. The heat pump can be operated in different operating schedules according to 
the chooice of heat power extent, and category of the heat pump and the extent of heat losses. 
Monovalent and bivalent operating schedules are described and depicted in the relevant graphs. 

Combined heating system consits of separate heating systems. In the third part of the thesis 
are discribed separate heating systems and advantages and disadvantages of combined heating 
systems. 

The objective of control systems of combined heating system is to regulate temperature in 
heat areas efficiently and automatically. In the fourth part are described possible categories of 
combined heating system controling.  

The concrete suggestion of combined heating system with heat pump in the typical family 
house is produced in the fifth part of this thesis in accordance with the heat losses of the rooms. 
The suggestion of flooring heating systems is made. Concept of radiator heating system is made 
in the rooms where flooring heating system doesn’t cover the rest of heat losses. Control system 
of combined heating system is described and is depicted in the scheme. Air/water heat pump is 
used in the concept. Average annual consumtion of electrical heat pump was made in respect to 
the bulding heat losses and average inside and outside temperatures and the volume of heated 
industrial water and so on. The rate of return of the heat pump is compared with an electric 
caldron and gas caldron. The rate of return is influenced by the rest electrical consumtion of the 
household. Average annual operating (electricity and gas) charges are calculated in the study. The 
discount return rate of heat pump is a 6,4 years in comparison with electric caldron and 9,2 years 
in comparison with gas caldron. 

 

 

KEY WORDS:  combined heating system; heat pump; heating factor; low-potential 
heat; cooling circulation loop; heat losses; monovalent operating 
schedule; bivalent operating schedule; control system; flooring heating 
system; radiator heating system; heat pump air/water; discount return; 
electric caldron; gas caldron; operating charges.  
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
 

c – měrné teplo vody 

COP – energetický topný faktor 

COPmin – minimální energetický topný faktor 

D – počet denostupňů  

d – počet dnů v otopné sezóně 

EMV – elektromagnetický ventil 

HDO – signál hromadného dálkového ovládání 

i – entalpie  

K – kompresor  

M – motor  

n – poměr počtu hodin nízkého/vysokého tarifu a počtu hodin v celém roce  

NP – nadzemní podlaží 

NT – nízký tarif 

p – tlak  

Pkom – příkon kompresoru 

Pkot – příkon kotle 

PQ – tepelný výkon tepelného čerpadla, bivalentního zdroje 

Px – příkony tepelného čerpadla při různých teplotách 

q – aktuální zátěž tepelného čerpadla 

Qc – tepelná ztráta objektu 

Qk – tepelný výkon tepelného čerpadla 

Qkon – teplo získané z kondenzátoru 

qkon – měrné teplo získané z kondenzátoru 

Qkot – tepelný výkon kotle 

QTČ – pokrytí potřeby tepla tepelným čerpadlem  

QTČ,biv – výkon tepelného čerpadla v bodě bivalence 

QTČ,jmen – jmenovitý výkon tepelného čerpadla 

QTČ,kryt% – potřeba tepla krytá tepelným čerpadlem 

QTČ,TUV – pokrytí potřeby tepla tepelným čerpadlem na ohřev TUV  

QTČ,v – pokrytí potřeby tepla tepelným čerpadlem na vytápění  

QTUV – potřeba tepla na ohřev TUV 

QTUV,d – denní potřeba tepla na ohřev TUV 

Qv – potřeba tepla na vytápění 
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Qvýp – teplo získané z výparníku 

qvýp – měrné teplo získané z výparníku  

Qz – jmenovitý výkon tepelného čerpadla  

S – kondenzátor   

ŠV – škrtící (expanzní) ventil 

s – entropie  

T – teplota 

tTČ – doba chodu tepelného čerpadla za 1 rok 

tTČ,TUV – doba chodu tepelného čerpadla za 1 rok na ohřev TUV 

tTČ,v – doba chodu tepelného čerpadla za 1 rok na vytápění 

TEV – termostatický expanzní ventil 

Te – teplota  připojení tepelného čerpadla 

te – venkovní výpočtová teplota 

tEK – doba chodu elektrického kotle za 1 rok 

tEK,TUV – doba chodu elektrického kotle za 1 rok na ohřev TUV  

tEK,v – doba chodu elektrického kotle za 1 rok na vytápění  

tes – průměrná venkovní teplota v otopném období 

tg – geometrická venkovní teplota 

ti – průměrná vnitřní teplota 

Tout – venkovní teplota 

ttv – teplota TUV 

ttvl – teplota studené vody v létě 

ttvz – teplota studené vody v zimě 

Tu – teplota připojení náhradního zdroje tepla 

TUV – teplá užitková voda 

tv – teplota otopného média 

T1 – teplota odebraného chladiva z výparníku 

T2 – teplota odváděného otopného média z kondenzátoru 

V – výparník  

VT – vysoký tarif 

VTUV  – objem ohřívané vody 

Wc – celková spotřeba elektrické energie v objektu 

Wel – elektrická spotřebovaná energie 

WEK – spotřeba elektrické energie elektrickým kotlem  

WEK,v – spotřeba elektrické energie elektrickým kotlem na vytápění wt – měrná technická práce 

WEK,TUV – spotřeba elektrické energie elektrickým kotlem na ohřev TUV 
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WNT  – spotřeba elektrické energie v nízkém tarifu 

WNTP – dodané nízkopotenciální teplo 

Wo – ostatní spotřeba elektrické energie v domácnosti  

WTČ – spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem  

WTČ,v – spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem na vytápění  

WTČ,TUV – spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem na ohřev TUV 

WTUV,d – spotřeba elektrické energie na dohřev TUV 

Wusp – úspora energie v objektu  

Wusp,% – úspora energie v objektu v % 

WVT  – spotřeba elektrické energie ve vysokém tarifu 

x – suchost páry chladiva 

ε – skutečný topný faktor odvozený z T-s diagramu 

ε – opravný součinitel 

εt – ideální topný faktor odvozený z Carnotova diagramu 

ηel – účinnost elektromotoru 

ηkot – účinnost kotle 

ηm – účinnost motoru kompresoru 

ηz – celková účinnost transformace energie v elektrárně 

 ρ – hustota vody 

τBR – doba chodu tepelného čerpadla ve spínacím intervalu 

τBRZ – doba spínacího intervalu 
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1 ÚVOD 
 

V dnešní době, kdy cena energie na vytápění jak průmyslových, tak i rodinných domů se 
neustále zvyšuje, je potřeba snížit náklady za energie. Stále více se dostává do popředí získávání 
energií z obnovitelných zdrojů. Tepelné čerpadlo využívá tepelnou energii obsaženou ve 
vzduchu, v zemi a ve vodě. Teplota těchto okolních prostředí je nízká a teplo v nich obsažené 
nelze použít na vytápění přímo. Aby toto nízkopotenciální teplo obsažené v okolním prostředí 
mohlo být použito jako zdroj tepla pro vytápění, je nutné použít tepelné čerpadlo, které svým 
principem dokáže přeměnit teplo z okolního prostředí na vyšší teplotní úroveň.  

V této práci bude objasněn princip tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo pro svou činnost 
potřebuje elektrickou energii na pohon kompresoru. Získaný tepelný výkon je vyšší než 
spotřebovaná elektrická energie kompresorem. Hodnoticím měřítkem tepelného čerpadla je jeho 
topný faktor. Tepelná čerpadla jsou podle zdrojů nízkopotenciálního tepla rozdělena do 
příslušných druhů. Jednotlivé druhy tepelných čerpadel budou objasněny z hlediska reálného 
využití v klimatických podmínkách ČR, s ohledem na jejich provozní výhody a nevýhody.  
Uvedeno bude také porovnání tepelných čerpadel podle jejich energetických topných faktorů.  

Teplota výstupního otopného média, kterou tepelné čerpadlo dokáže poskytnout, je poměrně 
nízká. Otopná soustava pracující s tepelným čerpadlem musí splňovat takové požadavky, aby 
chod tepelného čerpadla byl efektivní. Tepelné čerpadlo může pracovat ve vytápěném objektu 
buď v monovaletním, nebo bivalentním provozním režimu.  

Otopná soustava pracující s tepelným čerpadlem musí být provozována jako nízkoteplotní. 
Nízkoteplotní otopné soustavě odpovídá podlahová otopná soustava, velkoplošná radiátorová 
otopná soustava nebo stěnová otopná soustava, z níž každá má své výhody a nevýhody. 
Požadavek na komfort vytápění se stále zvyšuje, proto se ve vytápěných objektech instalují 
kombinované otopné soustavy složené z kombinací předchozích otopných soustav, jejichž 
použitím se zvyšuje tepelná pohoda ve vytápěných místnostech i při relativně nízkých teplotách. 

Potřebný tepelný výkon dodávaný do otopné soustavy není stále stejný, mění se 
změnou venkovní teploty. Budou popsány možné řídicí systémy kombinované otopné soustavy. 

 V poslední části této práce bude proveden návrh kombinované otopné soustavy na konkrétní 
typový rodinný dům. Podle daných tepelných ztrát vytápěného objektu a tepelných ztrát 
jednotlivých místností bude instalována kombinovaná otopná soustava. Na příslušný vybraný 
druh tepelného čerpadla, který bude zdrojem tepla pro kombinovanou otopnou soustavu a ohřev 
TUV, bude spočítána průměrná roční spotřeba elektřiny. Pro ekonomické porovnání návrhu 
provozu tepelného čerpadla budou spočítány průměrné roční provozní náklady při vytápění 
elektrickým a plynovým kotlem. Na základě průměrných ročních provozních nákladů tří 
vytápěcích zařízení a počátečních nákladů do vytápěcích zařízení bude určena návratnost 
tepelného čerpadla.  
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2 PRINCIP A FUNKCE TEPELNÝCH ČERPADEL - 
ROZDĚLENÍ  

 

2.1 Historie tepelných čerpadel 
 

Základní myšlenku principu tepelného čerpadla vyslovil již v roce 1852 anglický fyzik 
William Thomson (lord Kelvin). K praktickému využití tepelného čerpadla vedla ještě daleká 
cesta. Jeden z prvních použitelných systémů tepelného čerpadla  byl uveden do provozu až v roce 
1924 ve Švýcarsku. Jako chladivo byl použit oxid uhličitý. Tlaky v systému dosahovaly až           
9 MPa. V té době se poprvé objevila nutnost racionálního využití energie.  

K rozsáhlejšímu využití tepelných čerpadel dlouhou dobu bránila jejich vysoká cena ve 
vztahu k nízkým cenám energií. To platilo dlouho i v České republice. Rozšíření tepelných 
čerpadel pro vytápění nastalo až při zvyšování cen energií v osmdesátých letech minulého století. 
Na konci 20. a začátkem 21. století se výrazně zvýšil zájem o úspory energií. Jednou z možností 
jsou právě tepelná čerpadla.   

 

2.2 Fyzikální princip tepelného čerpadla 
 

Tepelné čerpadlo je tepelné strojní zařízení. Stejně jako pro ostatní tepelná strojní zařízení, 
tak i pro tepelné čerpadlo platí termodynamické zákony.   

  

2.2.1 Termodynamické zákony 

 

První zákon termodynamiky 

Zákon o zachování energie. Vyplývá z obecného zákona o zachování hmoty, přičemž energii 
pokládáme za jednu z forem existence hmoty. Zákon o zachování energie nepočítá s přeměnami 
látky v energii, a lze jej proto formulovat tak, že celkové kvantum energie v termodynamické 
soustavě a v jejím okolí je stálé.         [4]  

Druhý zákon termodynamiky 

 Často se nazývá zákonem růstu entropie. Teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa       
o nižší teplotě na těleso o vyšší teplotě. Důležitý je zde pojem samovolného přechodu tepla. 
Teplo totiž můžeme přenést z tělesa o nižší teplotě na těleso o vyšší teplotě. Vždy však jen 
vnějším zásahem, např. přivedením práce.        [4]                                                                                     

Právě z druhého zákona termodynamiky vyplývá, proč se pro přenos tepelné energie 
z chladnějšího do teplejšího prostředí musí použít tepelné čerpadlo.    [4]                                
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Tepelné čerpadlo je tedy zařízení, které umí využívat nízkopotenciální energii 
(nízkopotenciální teplo), kterého je kolem nás dostatek. Dokáže ji převést do užitečné podoby.       
Ke svému provozu potřebuje určité množství energie, obvykle elektrické. Tepelné čerpadlo tedy 
tepelnou energii nevyrábí, pouze přečerpává na vyšší teplotní úroveň.    [6]    

Celkové teplo získané tepelným čerpadlem Qkon je dáno součtem tepla odebraného 
z nízkopotenciálního zdroje Qvýp a nezbytnou přivedenou elektrickou energií na pohon 
kompresoru Wel. 

elvýpkon WQQ +=         (1.1) 

Přeměna energie se uskutečňuje prostřednictvím tepelného oběhu (cyklu). Jím rozumíme 
takovou posloupnost dílčích termodynamických změn, při níž pracovní látka prochází opakovaně 
týmiž termodynamickými stavy. V tom případě hovoříme o tzv. uzavřených obězích.  [4]  

 

2.2.2 Nízkopotenciální teplo 

 

Nejprve budou objasněny pojmy teplo a teplota. Teplo je množství energie a teplota je 
okamžitý stav. Při ochlazení vody v otopném systému, například z 75 °C na 65 °C, se určité 
množství tepla předá do vzduchu, který se jím ohřeje. Ale totéž množství tepla získáme           
ochladíme-li vodu například z teploty jen 10 °C na teplotu 5 °C. Totéž platí i o vzduchu.                       
I mrazivý vzduch lze ještě více ochladit a odebrat z něj určité množství tepla. Je nutné si 
uvědomit, že termodynamické zákony platí při všech teplotách, jen člověk má při různých 
teplotách jiné subjektivní pocity.         [6]         

                                                                                                                                                                                

2.3 Princip funkce tepelného čerpadla 
 

Tepelné čerpadlo můžeme svou funkcí přirovnat k obrácenému chladicímu okruhu 
(chladničce). Obrácenému ve smyslu, že cílem chladicího okruhu je, aby chladil, a cílem 
tepelného čerpadla je získávání tepelného výkonu. Obrácení funkce je provedeno zaměněním 
výměníků, výparníku a kondenzátoru mezi sebou. Pracovní látkou v tepelném čerpadle, stejně 
jako v chladícím okruhu, je chladivo.  

Jako chladiva se používají látky, které je možno vypařovat při nízkých teplotách, ale které 
přitom nemají příliš nízký tlak při bodu varu (na mezi sytosti).     [4] 

Chladivo je uzavřeno v chladicím okruhu, který je složen ze čtyř strojních prvků: 
kompresoru, kondenzátoru, škrtící (expanzního) ventilu, výparníku (viz obr. 2-1). 
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Obr. 2-1 Schéma tepelného čerpadla  

 

2.3.1 Ideální tepelné čerpadlo 

 

Ideální tepelné čerpadlo pracuje podle obráceného (levotočivého) Carnotova diagramu      
(viz obr. 2-2). Za předpokladu, že jsou použity ideální (nekonečně velké) výměníky tepla. Během 
jednoho oběhu chladivo v chladicím okruhu vykoná: 

1-2: adiabatická komprese   

2-3: izotermická kondenzace 

3-4: adiabatická expanze 

4-1: izotermické vypařování 

     



 Princip a funkce tepelných čerpadel - rozdělení 

 

22

 

Obr. 2-2 Carnotův diagram 

 

2.3.2 Skutečné tepelné čerpadlo 

 

Skutečné tepelné čerpadlo podle Carnotova diagramu nepracuje. Oběh chladiva ve 
skutečném tepelném čerpadle se přibližuje průběhu znázorněnému v T-s diagramu (viz obr. 2-3). 
Tento průběh chladiva je také pouze teoretický.        

 

Obr. 2-3 T-s diagram tepelného čerpadla        
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Popis principu tepelného čerpadla je popsán podle (viz obr. 2-1 a obr. 2-3).  

Chladivo ve stavu daného bodem 4, ležící v oblasti mokré páry, se ve výparníku V izobaricky 
(4-1) vypařuje, při čemž odnímá teplo látkám obklopených okolo výparníku nebo látkám 
protékajícím výparníkem na vnější straně jeho trubek, čímž je ochlazuje. Toto měrné teplo qvýp, 
odebrané ve výparníku jedním kilogramem chladiva, je dáno rozdílem měrných entalpií  

41 iiqvýp −= .          (1.2) 

V T-s diagramu (viz obr. 2-3) je znázorněno plochou 4-1-c-b-4. Následuje izoentropická 
komprese (1-2) chladiva ve stavu ze stavu 1 do stavu 2, která se provádí v kompresoru 
K poháněném elektromotorem M. Na tuto kompresi se spotřebuje měrná technická práce  

12 iiwt −= .         (1.3) 

Komprese skončí obvykle v oblasti přehřáté páry, jejíž tlak p2 = p3 musí být tak vysoký, aby 
jemu odpovídající teplota sytosti byla vyšší než teplota chladící vody nebo chladícího vzduchu, 
kterými se ve srážníku (kondenzátoru) S chladivu izobaricky (2-3) odvádí měrné teplo qkon, do 
okolí. Pro toto měrné teplo platí 

.32 iiqkon −=           (1.4) 

V T-s diagramu je toto teplo znázorněno plochou 2-3-a-c-2.  

Když pára chladiva v kondenzátoru zcela zkondenzuje, při tlaku p3, vede se do škrtícího 
ventilu ŠV, v němž se sníží tlak škrcením (3-4) na tlak p4 = p1, přitom se část kapaliny změní 
v páru, takže dostaneme mokrou páru o stavu 4. Pro entalpii v důsledku škrcení platí i3 = i4. 

Mokrá pára o stavu 4 je opět schopna se při teplotě T4 = T1 (a odpovídajícímu tlaku na mezi 
sytosti p4 = p1) ve výparníku vypařovat, a tím znovu odnímat teplo látkám, které chceme 
ochlazovat.            [4]   

V oběhu tepelného čerpadla nalezneme tedy část vysokotlakou a část nízkotlakou, mezi nimi 
jsou kompresor a škrticí ventil jako dělící prvky. 

Termodynamické oběhy tepelného čerpadla je výhodné znázorňovat v diagramech log p-i, 
jak je naznačeno na (viz obr. 2-4). Výhodou tohoto diagramu je, že tři stavové změny v oběhu, tj. 
izobarický odvod tepla 2-3, škrcení 3-4 a izobarické vypařování 4-1, mají přímkový průběh a 
pouze jediná, komprese 1-2, se znázorní jako křivka.      [4] 
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Obr. 2-4 log p-i diagram tepelného čerpadla 

 

2.3.3 Topný faktor tepelného čerpadla   

     

Topný faktor tepelného čerpadla je číslo, které udává poměr mezi množstvím tepelné energie 
získané tepelným čerpadlem a množstvím elektrické energie spotřebované na pohon kompresoru. 
Z (obr. 2-4) je patrné, že tepelná energie získaná tepelným čerpadlem je větší než elektrická 
energie spotřebovaná na pohon kompresoru. Kolikrát je energie získaná větší než energie dodaná 
udává právě topný faktor. 

a) Ideální topný faktor 

Z ideálního Carnotova diagramu, s výměníky nekonečně velké teplosměnné plochy,               
(viz obr 2-2) plyne, že v průběhu jednoho oběhu chladivo odebere z výparníku o teplotě T1 teplo 
Qvýp a kondenzátoru odevzdá teplo Qkon o teplotě T2.  
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Topný faktor tepelného čerpadla je vždy vyšší než 1. Největší topný faktor je, je-li rozdíl 
teplot T1 a T2 co nejmenší.         [6] 

V praxi to znamená, že je výhodnější používat zdroje tepla s co nejvyšší teplotou a teplo 
dodávat do otopných systémů s co nejnižší teplotou, jako je například podlahové vytápění nebo 
nízkoteplotní velkoplošné radiátory.         [6] 
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b) Skutečný topný faktor tepelného čerpadla     

 Skutečná tepelná čerpadla s teoretickým topným faktorem εt vztah (viz (1.5)) nepracují, 
protože tento ideální topný faktor byl odvozen z ideálního Carnotova diagramu. Následně bude 
odvozen topný faktor z T-s diagramu tepelného čerpadla (viz obr. 1-3) a podle vztahů (1.2) a 
(1.3).            
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Toto určení topného faktoru tepelného čerpadla také neodpovídá reálným tepelným 
čerpadlům, protože vztah (viz (1.6)) byl získán z teoretického oběhu tepelného čerpadla 
znázorněného na schématu tepelného čerpadla (viz obr. 2-3). 

Do celkového topného faktoru tepelného čerpadla musí být započítána elektrická energie 
spotřebovaná i ostatními doprovodnými elektrickými zařízeními, které v systému tepelného 
čerpadla jsou. Doprovodnými elektrickými zařízeními jsou především zařízení určená na dopravu 
nízkopotenciálního tepla do výparníku, ventilátory vzduchu, oběhová čerpadla atd.. Čím více je 
doprovodných zařízení, tím je topný faktor systému tepelného čerpadla nižší.    

 

c) Hodnota topného faktoru závisí na: 

a) druhu nízkoteplotního média 

b) teplotě  a vydatnosti nízkoteplotního zdroje 

c) nárocích kladených na vysokoteplotní straně – čím nižší jsou teploty na sekundární straně 
(otopné médium), tím menší je spotřeba elektrické energie na pohon kompresoru, tím vyšší je 
topný faktor za jinak stejných podmínek na primární straně (zdroj nízkopoteciálního tepla) 

d) typu použitého kompresoru 

e) termodynamických vlastnostech chladiva      [20] 

 

d) Minimální požadovaná hodnota topného faktoru tepelného čerpadla 

Minimální topný faktor tepelného čerpadla, takový topný faktor, při němž příkon 
kompresoru Pkom vztažený na primární palivo musí být menší nebo roven palivovému příkonu 
srovnávacího zařízení, například kotle Pkot.       [20] 

kotkom PP ≤            (1.7) [20] 

Pro kotel o stejném tepelném výkonu jako tepelné čerpadlo platí: 

kkot QQ ≤          (1.8) [20] 

kde:  Qkot – tepelný výkon kotle 

   Qk – tepelný výkon tepelného čerpadla     [20] 
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Příkon kotle je: 

kot

k
kot

Q
P

η
=          (1.9) [20] 

Příkon motoru kompresoru je: 

mkom

k
kom

Q
P

ηη ⋅
=         (2.0) [20] 

kde:  ηkom – účinnost kompresoru, u kompresoru scroll je účinnost téměř 100 % 

       ηm – účinnost motoru kompresoru 

V případě kompresoru s elektromotorem v hermetickém provedení scroll je  

zelm ηηη ⋅=          (2.1) [20] 

kde:  ηel – účinnost elektromotoru 98 % 

  ηz – celková účinnost transformace energie v elektrárně 30 % 

Minimální požadovaný topný faktor vyjadřující podmínku energetické efektivnosti  bude: 
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Podmínka energetické efektivnosti bude dosažena, podaří-li se dosáhnout topného faktoru 
tepelného čerpadla minimálně hodnoty 3.        

 

2.4 Druhy tepelných čerpadel 
 

Druhy tepelných čerpadel se rozdělují podle zdroje nízkopotencioálního tepla. V názvech 
systému tepelných čerpadel první slovo určuje zdroj nízkopotenciálního tepla a druhé slovo 
určuje látku, do které se získané teplo předává.  

 

2.4.1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla je vzduch. Vzduch je ventilátorem hnán přes lamelový 
výparník, a tím dochází k přestupu tepla do výparníku. Zdrojem vzduchu může být: 
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a) Venkovní vzduch 

 

Obr. 2-5 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní vzduch    [10] 

 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla je venkovní vzduch, který je dostupný všude. Je téměř 
neomezený, levný a nejekologičtější, protože nezpůsobuje změny okolního prostředí. Okolo 
výparníku dochází sice k ochlazování vzduchu, ale teplý vzduch uniká z vytápěného objektu 
vlivem ztrát. Tím dochází k vyrovnávání teplot vzduchu v okolí vytápěného objektu. Teplota 
vzduchu není stálá, ale kolísá s ročním obdobím, denní dobou, s větrem, slunečním svitem, 
geografickou polohou. Kolísá také jeho vlhkost. Průměrná teplota vzduchu se v topné sezóně 
pohybuje okolo 4 °C, nejnižší teploty mohou dosáhnout -18 °C i více. Tepelné čerpadlo i z takto 
nepříznivých podmínek dokáže teplo ze vzduchu odebrat. Topný faktor se ale snižuje a topný 
výkon klesá, tím klesá také efektivnost tepelného čerpadla.  

Proto tepelná čerpadla vzduch/voda pracují nejčastěji v bivaletním provozu, tj. klesne-li 
teplota venkovního vzduchu pod určitou mez, tepelné čerpadlo nestačí pokrýt celé tepelné ztráty 
objektu, musí být uveden do provozu náhradní (bivalentní) zdroj tepla. Může to být elektrický 
kotel, který bývá součástí těchto tepelných čerpadel, nebo plynový kotel. 

Vlivem stálého ochlazování venkovního vzduchu výparníkem dochází při teplotách 
venkovního vzduchu od -5 °C do 7 °C k tvoření námrazy na výparníku. Tím se snižuje předávání 
tepla, snižuje se samozřejmě topný výkon. Odstranění námrazy je nejčastěji provedeno 
obráceným (reverzním) chodem tepelného čerpadla. Začne fungovat jako chladnička. Z vnitřního 
prostředí odebírá teplo, pomocí kondenzátoru, dodává teplo do výparníku. Tento proces trvá 
pouze krátkou dobu. Při teplotách nižších než -5 °C a vyšších než 7 °C se námraza již netvoří, 
protože vzduch už je suchý. 

Samotné tepelné čerpadlo vzduch/voda obsahuje kromě základních částí uvedených              
v (viz oddíl 2.3), i další konstrukční prvky, důležité pro chod tepelného čerpadla vzduch/voda 
uvedené na následujícím schématu (viz obr. 2-6).  
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Obr. 2-6 Vnitřní zapojení chladicího okruhu tepelného čerpadla vzduch voda [6] 

  

Nejdůležitějším prvkem, a také nejdražším, jakéhokoliv typu tepelného čerpadla je 
kompresor.   

 

Kompresor  

Kompresor je nejdůležitější částí tepelného čerpadla, které slouží ke stlačování par chladiva, 
které vznikají ve výparníku. Stlačené páry se silně zahřejí a přivádějí se do kondenzátoru, kde 
zkapalní a předají teplo do otopného média.       [6] 

Ve většině dnes vyráběných tepelných čerpadel jsou hermetické spirálové kompresory scroll. 

Hermetické provedení kompresoru má ve společné nádobě a na společné hřídeli elektromotor 
a kompresor. Olejová náplň je společná. Výhodou je naprostá těsnost, z nádoby vychází jen sací a 
výtlačné potrubí. Nemůže tedy docházet k únikům chladiva.     [6] 

Kompresor scroll se skládá ze dvou kovových spirál, které jsou vloženy do sebe. Jedna 
(horní) je pevně uchycená a má uprostřed otvor spojený s výtlačným potrubím. Druhý, dolní 
spirálový díl, se neotáčí, ale krouží v horním pomocí excentru, který je na hřídeli motoru. Tím se 
mezi spirálami v místech s odlišným zakřivením vytvářejí plynové kapsy, které se neustále 
posouvají ke středu spirál a zmenšují svůj objem. Jejich cesta končí u středního otvoru horní 
spirály.                   [6] 
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Výhody: 

-     oproti pístovým kompresorům mají vyšší, téměř 100 % objemovou účinnost; 

-     nižší vibrace a tudíž i tišší chod; 

-     jsou jednodušší konstrukce, protože obsahují méně pohyblivých dílů; 

-     jsou odolné proti nasání kapalného chladiva; 

-     nemají žádné ventily a tedy žádné „hluché“ prostory jak tomu je u pístových kompresorů; 

-     vyrábějí se v hermetickém provedení, motor je chlazen parami procházejícího chladiva; 

-     nutné dodržet smysl otáčení motoru, na rozdíl od pístových kompresorů.  [6] 

 

Na sacím a výtlačném potrubí kompresoru jsou umístěny presostaty. 

 

Presostaty 

Presostaty jsou nastavitelné tlakové spínače. Podle použití se rozdělují na sací a výtlačné, 
které se vzájemně liší jen rozsahem možného nastavení vypínacích tlaků. Mají nastavitelnou 
hysterezi, tj. rozdíl mezi tlakem zapnutí a vypnutí.       [6] 

Presostat výtlačný (pro vysoký tlak) 

Aktivuje se tehdy, přeruší-li se odvádění tepla z kondenzátoru tepelného čerpadla vinou 
poruchy oběhového čerpadla nebo i z jiné příčiny, která omezí průtok otopného média v otopné 
soustavě. Teplota v kondenzátoru začne narůstat, a proto se bude zvyšovat i kondenzační tlak. 
Ten může překročit určitou povolenou hranici, například 2,5 MPa, kdy výtlačný presostat vypíná 
kompresor.           [6] 

Presostat sací (pro nízký tlak) 

Plní pojistnou funkci v primárním okruhu tepelného čerpadla. Pokles sacího tlaku je 
způsoben poklesem teploty chladiva, to je opět poruchový stav. Dojde-li například k přerušení 
nebo omezení  proudění vzduchu přes lamely výparníku u tepelného čerpadla vzduch/voda, 
teplota ve výparníku silně poklesne. Pokles teploty ve výparníku je doprovázen poklesem sacího 
tlaku, nízkotlaký presostat vypne kompresor.      [6] 

 

Výměníky tepla 

Výměník tepla je konstrukční prvek, který zajišťuje přenos tepla mezi dvěmi teplonosnými 
médii, tak aby nedošlo k jejích fyzickému kontaktu. Pro funkci výměníku tepla musí platit          
2.Zákon termodynamiky (viz oddíl 2.2.1).  

V tepelném čerpadle slouží výměníky tepla k předávání tepla z vnějšího prostředí, 
z nízkopotenciálního tepla, do chladiva v chladicím okruhu a z něj dále do otopného média 
otopné soustavy. Podle funkce použití jsou nazývány buď výparníky, nebo kondenzátory.   [6] 
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Kondenzátor 

Jedná se o deskový výměník tepla, který je složen ze skupiny nerezových desek, které mají 
speciálně tvarované prolisy. Ty jsou tvarovány tak, že při složení na sebe vytvoří dvě skupiny 
kanálků, kterými pak odděleně od sebe proudí teplonosná média. Desky jsou k sobě na mnoha 
místech spájeny čistou mědí nebo niklem nebo svařeny, takže výměník tvoří kompaktní celek. 
Výhodou deskových výměníků je jejich velká účinnost a vysoký přenášený výkon při relativně 
malých rozměrech. Jsou kompaktní, snadno se instalují a snesou poměrně vysoké tlaky. Jsou 
chemicky odolné a snadno se tepelně izolují.       [6] 

Nevýhody: 

- poměrně malé mezery mezi deskami, mohou se snadno zanést či ucpat nečistotami.  

 

Výparník  

Jedná se o výměníky tepla složené z lamel umístěné v několika řadách. Lamely jsou 
vyrobeny z měděných trubek. Ty jsou obvykle opatřeny hliníkovými lamelami, které zvyšují 
teplosměnnou plochu. Trubkový okruh může být jeden, ale větší výměníky mají obvykle více 
sekcí spojených paralelně.          [6] 

Na vstupu do lamelového výparníku, který má více sekcí, je instalován rozdělovač kapalného 
chladiva, na druhé straně výparníku jsou sekce spojeny obvykle do větší trubky. Rozdělovač 
zajišťuje rovnoměrné rozdělení chladiva z termostatického expanzního ventilu.  [6] 

 

Expanzní ventil 

Termostatický expanzní ventil (TEV), někdy nazývaný také jako vstřikovací ventil. Jeho 
úkolem je vstřikovat do výparníku určité množství kapalného chladiva, tak aby byl výparník 
správně plněn a měl optimální provozní režim. Hlavními částmi TEV je tryska, jež je ovládána 
(otevírána nebo uzavírána) silou vytvořenou vzájemným působením několika veličin. Tyto síly 
jsou vytvářeny tlakem plynů působícím na membránu ventilu a pružinou regulačního šroubu. 
Důležitou částí TEV je teplotní čidlo (tykavka). Jedná se o malou nádobku naplněnou vhodným 
médiem, v které se při zvyšování teploty zvyšuje tlak. Tlak se přenáší pomocí kapiláry na 
membránu TEV. Tlak nad membránou se zvyšuje s rostoucí teplotou tykavky, tlak pod 
membránou roste s rostoucí teplotou. Rozdíl těchto tlaků odpovídá přehřátí chladiva a vytváří 
sílu, která působí proti síle pružiny ventilu a otevírá nebo uzavírá trysku ventilu. Když přehřátí 
chladiva ve výparníku vzroste, ventil se otevírá a opačně.      [6] 

Na trysku TEV tedy působí tři síly: 

1. Síla vyvolaná tlakem na membránu od tykavky, která je funkcí teploty, působí shora 
trysku otevírá.  

2. Vyrovnávací tlak z potrubí působí na membránu zespodu a jím vyvozená síla trysku 
zavírá.  

3. Pružina TEV vyvolává rovněž sílu, která ventil zavírá. Tato síla je ale během provozu 
konstantní a dá se nastavit otáčením regulačního šroubu na TEV.     [6] 
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Zpětný ventil 

Propouští kapalné chladivo pouze jedním směrem. Používá se jako obtokový ventil TEV při 
reverzaci tepelného čerpadla pomocí čtyřcestného ventilu. Zpětný ventil automaticky překlene 
TEV, který není pro daný chod tepelného čerpadla využit a vyřadí jej z činnosti. Proto jsou u 
tepelného čerpadla vzduch/voda použity dva kusy.      [6] 

 

Sběrač kapalného chladiva 

Sběrač kapalného chladiva je tlaková nádoba, která slouží jako zásobník celého objemu 
chladiva v chladicím okruhu tepelného čerpadla. Dále slouží jako odlučovač bublin. Zajišťuje, 
aby do termostatického expanzního ventilu (TEV) přicházela pouze kapalina. Výstup čisté 
kapaliny je tvořen trubkou, která sahá až ke dnu. Na výstupu bývá přivařen trojcestný ventil se 
servisním vývodem, kterým se do chladicího okruhu načerpá chladivo.   [6] 

 

Filtrdehydrátor 

Filtrdehydrátor slouží k pohlcování nežádoucích látek (vody a drobných pevných částic) 
z chladicího okruhu tepelného čerpadla. Objeví-li se v chladicím okruhu vlhkost, musí se 
filtrdehydrátor vyměnit. Na obalu je šipkou vyznačen směr průtoku kapalného chladiva, ten se 
musí dodržet. U tepelných čerpadel vzduch/voda se z důvodu reverzačního chodu tepelného 
čerpadla dává filtrdehydrátor pro obousměrný provoz.      [6] 

 

Elektromagnetický ventil  

Do chladicího okruhu se před TEV zařazuje elektromagnetický ventil EMV, který po 
zastavení kompresoru uzavře přívod kapalného chladiva. Elektromagnetický ventil se znovu 
otevře před spuštění kompresoru.        [6] 

 

Průhledítko 

Je určeno ke sledování toku kapaliny v potrubí. Mívá také indikátor vlhkosti. Přítomnost 
vlhkosti se projeví změnou barvy mezikruží. Změna barvy je vratná, po vysušení chladiva, 
například po výměně filtrdehydrátoru, se barva indikátoru vrátí na původní.  [6] 

 

Čtyřcestný ventil  

Je to speciální elektromagnetický ventil určený pro záměnu funkce tepelného čerpadla.        
U tepelného čerpadla vzduch/voda slouží k přepnutí režimu topení na režim pro odtávání 
námrazy na výparníku. Čtyřcestný ventil zajistí, aby byl funkčně prohozen výparník a 
kondenzátor. Po funkční stránce jde o druh servoventilu, který pro přesuv šoupátek využívá i 
tlakové rozdíly v potrubí.                                       [6] 

Tyto konstrukční části obsahují i ostatní druhy tepelných čerpadel, lišící se pouze případnou 
změnou zapojením v chladicím okruhu.  
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b) Vnit řní vzduch 

 

Obr. 2-7 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnitřní vzduch    [10] 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla je vnitřní vzduch, který je získáván z nuceného větracího 
systému. Relativní teplota vnitřního odpadního vzduchu je vždy vysoká 18-24 °C. Nevýhodou je, 
že vzduchu z větracího systému je pouze omezené množství. Z toho plyne, tepelné čerpadlo musí 
mít další zdroj nízkopotenciálního tepla, např. půdní kolektor. V tom případě musí být půda 
dokonale izolovaná z důvodu možnosti promrzání místností pod půdou.  

Většinou je tento princip získávání nízkopotenciálního tepla využíván tepelnými čerpadly 
vzduch/vzduch. Tepelné čerpadlo je umístěno ve větracím systému. Odpadní vzduch probíhá přes 
rekuperační výměník (zpětné získávání tepla) a toto získané teplo ohřívá vzduch přicházející       
z venkovního prostředí.              

 

2.4.2 Tepelné čerpadlo země/voda  

 

Tepelné čerpadlo země/voda využívá zdroj nízkopotenciálního tepla zemského povrchu 
Země. Nízkopotencionální teplo se předává do nemrznoucí kapaliny (obecně solanka), která 
obíhá v primárním okruhu přes výparník. Teplota solanky musí mít vždy nižší teplotu než okolní 
zemina (viz 2.Zákon termodynamiky), aby mohlo docházet k přenosu tepelné energie. Tato 
tepelná čerpadla získávají teplo ze zemského povrchu způsobem: 

a) Nízkopotenciální teplo z hlubinných vrtů 

 

Obr. 2-8 Tepelné čerpadlo země/voda s vertikálním zemním vrtem   [10] 
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V nitru Země stále probíhá nukleární rozpad prvků. Zemské jádro je žhavé a energie zde 
vznikající prostupuje na povrch ve formě tepla. S rostoucí hloubkou pod povrchem roste i teplota 
hornin. Obvykle se každých 30 m zvýší teplota o 1 °C. V hloubce 100 m je teplota okolo 10 °C. 
Průměrný tepelný tok (množství tepla, které projde jednotkovou plochou na zemském povrchu) 
na Zemi je 60±10 mW/m2.          [5] 

Čerpání tepla je uskutečňováno z hlubinných suchých vrtů o hloubce od 50 m až do 150 m. 

Je-li potřeba více vrtů, je jejich minimální odstup 10-15 m.  

Tepelný výkon, který je možno z vrtu získat, je závislý: na hloubce vrtu, na teplotním rozdílu 
mezi horninou a solankou, na měrné tepelné kapacitě horniny, na hustotě horniny a na měrné 
tepelné vodivosti.  

Známe-li typ a kvalitu horniny, lze pro měrný tepelný tok získaný z 1 m vertikálního vrtu pro 
uvažované průměry trubek použít hodnoty měrného tepelného výkonu v tabulce (viz tab. 2-1). 

 

Tab. 2-1 Měrné tepelné výkony získané z 1 m vertikálního vrtu    [20] 

Hornina s velikým výskytem spodní vody 100 [W/m] 
Pevná hornina o vysoké tepelné vodivosti 80 [W/m] 
Normální pevná hornina 55 [W/m] 
Špatná zemina se suchými usazeninami 30 [W/m] 

 

 Vertikální vrt pro tepelné čerpadlo země/voda je nutné správně dimenzovat s ohledem na 
tepelné ztráty objektu. Vzhledem k poměrně stálé a vysoké teplotě horniny dosahuje topný faktor 
těchto čerpadel hodnot až 4-5.  

 

b) Nízkopotenciální teplo z půdní vrstvy 

 

Obr. 2-9 Tepelné čerpadlo země/voda s horizontálním zemním kolektorem   [10]   

Nízkopotencioální teplo je získáváno z akumulovaného tepla z povrchové vrstvy horniny jak 
vlivem slunečního záření, tak i vlivem akumulované geotermální energie. Teplo z povrchové 
vrstvy horniny je získáváno pomocí horizontálních plošných kolektorů. Protože v hloubce 0,5 m 
průměrná roční teplota horniny silně kolísá, je nutno horizontální zemní kolektory umísťovat do 
„nezámrzné“ hloubky, tj. 1,5-2 m. Teplota v okolí kolektorů není stále stejná. Při získávání tepla 
se hornina v okolí kolektoru ochlazuje, ale geotermální tepelný  tok stačí horninu v okolí 
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kolektoru vyrovnat v důsledku vedení tepla ze vzdálenějších míst horniny. Tímto je nutné 
jednotlivé trubky horizontálního zemního kolektoru ukládat s roztečí 0,5-1 m. V tabulce               
(viz tab. 2-2) jsou uvedeny měrné výkony z 1 m2 půdy horizontálním zemním kolektorem při 
rozteči trubek 0,5 m a uložené v hloubce 1,5 m.  

 

Tab. 2-2 Měrné tepelné výkony získané z 1m2 půdy horizontálním zemním kolektorem      [20] 

Suché nesourodé půdy 10-15 W/m 
Vlhké soudržné půdy 15-20 W/m 

Velmi vlhké soudržné půdy 20-25 W/m 
Půdy obsahující vodu 25-30 W/m 

Půdy s výskytem spodní vody 30-40 W/m 
 

Měrný tepelný výkon se mění v rozmezí  10-40 W/m. Plocha horizontálního zemního 
kolektoru je obvykle 2 až 3 násobek vytápěné plochy. Dále je nutno vzít v úvahu zda je tepelné 
čerpadlo využíváno celoročně, nebo pouze v topném období. Pokud je tepelné čerpadlo 
využíváno pouze v topném období, je možno plochu kolektoru volit menší, protože v letním 
období se hornina v okolí kolektoru regeneruje. Naopak, je-li tepelné čerpadlo využíváno 
celoročně je nutno plochu kolektoru volit větší.  

Vlivem nízkých venkovních teplot v topném období, a tedy nemožnosti regenerace horniny 
v okolí horizontálního zemního kolektoru, dochází na konci topné sezóny ke snižování topného 
faktoru.  

2.4.3 Tepelné čerpadlo voda/voda 
 

Tepelné čerpadlo voda/voda využívá zdroj nízkopotenciální tepla vody. Nízkopotenciální 
teplo se do výparníku předává stejným způsobem jako u tepelných čerpadel země/voda            
(viz oddíl 2.4.2). Tato tepelná čerpadla získávají teplo z vody způsobem: 

a) Nízkopotenciální teplo z podzemní vody  

 

Obr. 2-10 Tepelné čerpadlo voda/voda, podzemní voda      [10] 
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Zdrojem nízkopotencíálního tepla je přímo podzemní voda. K tomuto zdroji 
nízkopotenciálního tepla jsou nutné dvě studny. Jedna čerpací a druhá vsakovací. Voda se 
nejprve čerpá ze studny čerpací, získává se teplo, tím dochází k ochlazení vody. Pak se voda 
vypouští do studny vsakovací. Obě studny by měly být od sebe vzdáleny 10-15 m. Směr proudění 
podzemních vod by měl být od vsakovací studně ke studni čerpací.  

K získávání potřebného tepelného výkonu je nutno znát vydatnost zdroje, ta je provedena 
čerpací zkouškou. Dále nutno stanovit chemický obsah minerálních látek ve vodě, s ohledem na 
nebezpečí koroze a nánosu. Je-li z tohoto hlediska voda vhodná, může být přiváděna přímo do 
výparníku.  

Průměrná teplota podzemní vody je 8-10 °C. Teplota vody je v průběhu roku stálá, proto 
topný faktor těchto tepelných čerpadel dosahuje vysokých hodnot. Výsledný topný faktor bude 
nižší o energie spotřebované na čerpání podzemní vody z čerpací studně.          

     

b) Nízkopotenciální teplo z povrchové vody  

 

Obr. 2-11 Tepelné čerpadlo voda/voda, povrchová voda    [10] 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla je povrchová voda, která musí splňovat chemické složení. 
Nevýhodou povrchové vody je její nízká teplota kolem 0 °C. Jedná-li se o vodní tok, tak jde         
i o kolísající průtok. 

Výparník můžeme přímo umístit do vodního toku. V tomto případě v něm musí být trvale 
tekoucí voda a musí ji být dostatečné množství. Tekoucí voda je ochlazována o 3-4 °C, čímž 
zasahujeme do vodního ekosystému. Každý zásah do vodního toku musí být schválen 
příslušnými úřady. Proto se tento typ nízkopotenciálního tepla využívá minimálně.   

     

2.5 Porovnání tepelných čerpadel podle topného faktoru  
Chceme-li porovnávat samotná tepelná čerpadla podle energetického topného faktoru, 

musíme především vědět v jaké otopné soustavy budou pracovat, tj. jaká bude požadovaná 
teplota vstupujícího otopného média do otopné soustavy. Z toho také vyplývá, jestli bude použita 
pouze velkoplošná radiátorová otopná soustava, nebo pouze podlahová otopná soustava, nebo 
kombinovaná otopná soustava. Obecně však platí, čím vyšší teplota nízkopotenciálního tepla a 
čím nižší teplota vstupujícího otopného média do otopné soustavy, tím bude topný faktor 
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tepelného čerpadla vyšší. Hodnota topného faktoru také závisí na použitém typu chladiva 
v chladicím okruhu tepelného čerpadla. V následující tabulce jsou uvedeny energetické topné 
faktory všech druhů tepelných čerpadel. Při různých teplotách nízkopotenciálního tepla, u 
tepelného čerpadla vzduch/voda, a různých teplotách výstupního otopného média, u všech druhů 
tepelných čerpadel.      

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: 

Tab. 2-3 Energetické topné faktory tepelného čerpadla vzduch/voda   [15] 

Pracovní 
teploty 

7 °C/35 °C 2 °C/35 °C -7 °C/35 °C 7 °C/50 °C 2 °C/50 °C -7 °C/50 °C 

Topný 
faktor 
(COP) 

3,8 3,5 3,0 2,8 2,6 2,2 

 

Tepelné čerpadlo země/voda 

Tab. 2-3 Energetické topné faktory tepelného čerpadla země/voda   [15] 

Pracovní teploty 0 °C/35 °C 0 °C/50 °C 

Topný faktor (COP) 4,2 3,2 

  

Tepelné čerpadlo voda/voda 

Tab. 2-3 Energetické topné faktory tepelného čerpadla voda/voda   [15] 

Pracovní 
teploty 

10 °C/35 °C 10 °C/50 °C 

Topný faktor 
(COP) 

5,4 3,8 
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3 OTOPNÉ SOUSTAVY PRACUJÍCÍ S TEPELNÝM 

ČERPADLEM  
 

Parametry tepelného čerpadla jsou výrazně závislé na vnějších podmínkách, tj. na teplotě 
nízkopotenciálního tepla a na teplotě otopného média v otopné soustavě. Parametry se zlepšují   
se vzrůstem teploty nízkopotenciálního tepla a s poklesem teploty otopného média. Tepelné 
čerpadlo je schopno ohřívat otopnou vodu maximálně na teplotu 50-55 °C, což je dáno 
vlastnostmi použitého chladiva v chladicím okruhu tepelného čerpadla a omezeným tlakem 
kompresoru.              [19]  

Uvedené skutečnosti odlišují tepelné čerpadlo od klasického zdroje. Odlišnostem se musí 
přizpůsobit řešení otopné soustavy i jeho provozní režim. Nevhodné řešení může narušit pohodu 
prostředí ve vytápěném objektu nebo zbytečně zvýšit energetickou náročnost.   [19] 

 

Vlivem těchto omezení jsou formulovány následující požadavky na otopnou soustava. 

 

3.1 Základní požadavky na otopnou soustavu 
 

Otopná soustava by měla být řešena jako nízkoteplotní s pracovním maximálním rozdílem 
teplot 50/45 °C pro otopnou soustavu s velkoplošnými radiátory a 35/30 °C pro podlahové a 
stěnové vytápění. Rozdíl teplot 35/30 °C se nazývá teplotní spád. Např. 35 °C je teplota otopného 
média ohřátá tepelným čerpadlem, 30 °C je teplota ochlazeného otopného média od otopných 
těles. Nejvýhodnější energetické efektivnosti lze dosáhnout co nejmenším rozdílem teplot mezi 
nízkopotenciálním zdrojem tepla a otopnou soustavou. S rostoucí teplotou otopného média klesá 
topný faktor, náklady na provoz tepelného čerpadla se zvyšují. Efektivnost tepelného čerpadla se 
snižuje. 

U tepelných čerpadel je používaný teplotní spád topného média podstatně menší než             
v otopné soustavě s klasickým zdrojem. Pro předání určitého topného výkonu do vytápěného 
objektu se musí použít více než dvojnásobný průtok topného média než v otopné soustavě 
s klasickým zdrojem. To je zohledněno při návrhu oběhových čerpadel i návrhu  otopné soustavy 
pro tepelná čerpadla.  

Průtok tepelným čerpadlem musí být konstantní a nezávislý na průtoku v otopné soustavě. 
Při nesplnění této podmínky dochází k nežádoucímu překračování mezní teploty otopného média 
v tepelném čerpadle při změnách průtoku v otopné soustavě. Podmínku zajišťuje 
termohydraulický rozdělovač neboli akumulační nádrž zařazená v otopné soustavě.  

Při přerušeném provozu tepelného čerpadla vlivem blokovacího signálu HDO (hromadného 
dálkového ovládání) dochází k poklesu teploty otopného média. Otopná soustava musí mít 
určitou akumulační schopnost. Získá ji použitím akumulační nádrže, která zajišťuje schopnost 
dodávat určitý topný výkon do otopné soustavy po dobu, kdy tepelné čerpadlo není v provozu. 
Akumulační nádrž také zajišťuje snížení počtu startů kompresoru, a tak se zvyšuje jeho životnost.   
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Při teplotách blízkých bodu bivalence (viz oddíl 3.2) a pod ní nemá tepelné čerpadlo žádnou 
výkonovou rezervu, za těchto podmínek se musí otopná soustava provozovat bez teplotních 
útlumů. To znamená, jestliže by byla teplota v místnostech vytápěného objektu z nějakého 
důvodu snížena a pak by bylo potřeba ji opět zvýšit, tepelné čerpadlo by muselo dodávat vyšší 
topný výkon. Především se to týká tepelného čerpadla vzduch/voda, protože tepelný výkon 
s venkovní teplotou klesá.      

 

3.2 Bod bivalence 

Bod bivalence prezentuje teplotu nízkopotenciálního zdroje, při které je nutné z důvodů 
energetických nebo ekonomických systém přepnout na náhradní (bivalentní) tepelný zdroj tepla.  

V bivalentním bodě musejí být splněny dvě základní podmínky:  

a)  výkon tepelného čerpadla odpovídá potřebě z hlediska otopné soustavy;              

b) teplota otopného média ohřívaného tepelným čerpadlem odpovídá potřebě otopné 
 soustavy.           [2] 

Provozní hodnota bodu bivalence je závislá na řadě faktorů: 

a) průměrné teplotě v otopné sezóně a počtu topných dní; 

b) tepelné ztrátě objektu; 

c) velikosti a druhu teplosměnné otopné plochy, tím je určená závislost teploty otopného      
média a kondenzační teploty, na teplotě okolí; 

d) druhu a teplotě nízkopotenciálního zdroje, tím je daná teplota vypařovací; 

e) topném výkonu tepelného čerpadla, který závisí na typu a provozních podmínkách,              
  tj. na teplotě vypařovací a teplotě kondenzační.         [2] 

Výkon otopné soustavy i zdroje nízkopotenciálního tepla se  navrhuje tak, aby  ve vytápěném 
objektu byla teplota 20 °C i tehdy, je-li teplota rovna výpočtové, tj -15 °C. Dní, kdy teplota klesá 
pod -15 °C, je v našich klimatických podmínkách během roku poměrně málo. Ještě méně jich je, 
kdy pod tuto hranici klesne průměrná denní teplota.      [5] 

Tepelné čerpadlo se navrhuje na tepelný výkon, který odpovídá 50-80 % tepelné ztráty 
objektu pro bivalentní provoz nebo 100 % tepelné ztráty objektu pro monovalentní provoz. 

 

3.3 Provozní režimy tepelných čerpadel  
 

Provozní režimy tepelných čerpadel jsou dány: 

a)  zdrojem a teplotou nízkopotenciálního tepla; 

 b)  potřebou tepelného výkonu objektu v závislosti na konstrukci otopné soustavy a teplotě   
otopného média; 

c)  energetickými a ekonomickými důvody. 
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3.3.1 Monovalentní provoz tepelného čerpadla 
 

 

Obr. 3-1 Monovalentní provoz tepelného čerpadla 

 

U moderních, dobře izolovaných rodinných domů, kde se tepelná ztráta pohybuje do 10 kW 
je možné navrhnout tepelné čerpadlo jako jediný zdroj tepla. Pracuje po celou dobu topné sezóny 
v celém rozsahu teplot. Je vhodné pro nízkoteplotní otopné soustavy s teplotou otopného média 
do 60 °C. Tepelný výkon tepelného čerpadla musí pokrýt 100 % tepelných ztrát vytápěného 
objektu. Zvýšení investičních nákladů už není tak výrazné. Výhodou je, že tepelné čerpadlo 
nemusí spolupracovat s náhradním zdrojem tepla. Provozní náklady jsou nižší u bivalentního 
provozu. Pak vychází menší příkon elektřiny, a tím i menší jistič, což se promítne do provozních 
nákladů.     

Monovalentní provoz je vhodný pro tepelná čerpadla voda/voda a země/voda, kde                
je zaručena relativně stálá a vysoká teplota nízkopotenciálního zdroje. Zdroj nízkopotenciálního 
tepla je lepší předimenzovat o něco více, aby byla zaručena spolehlivost provozu.  

         

3.3.2 Bivaletní provoz tepelného čerpadla 
 

Potřeba výkonu pro vytápění se během roku mění. Navrhovat tepelné čerpadlo pro 
maximální tepelný výkon je obvykle neekonomické. Je nutné pořídit nejen tepelné čerpadlo 
s vyšším tepelným výkonem, ale i větší zdroj nízkopotenciálního tepla (hlubinný vrt nebo 
horizontální kolektor). Čím se zvyšují investiční náklady.  

Proto se otopná soustava doplňuje dalším špičkovým zdrojem tepla, obvykle je to elektrický 
kotel nebo plynový kotel. Tento zdroj slouží i jako záloha pro případ výpadku tepelného čerpadla. 
            [5]  
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Nevýhodou je, že při použití elektrického kotle se zvyšuje elektrický příkon celého otopného 
zařízení. To se projeví zvýšením hodnoty jističe elektrické přípojky. Náklady na provoz se tím 
zvyšují.  

Instalovaný tepelný výkon tepelného čerpadla je v tomto případě nižší, než je maximální 
potřebný 50-80 %. U správně navrženého systému špičkový zdroj dodává pouze 5-10 % celkové 
roční spotřeby tepla.           [5] 

Při provozu tepelného čerpadla v bivalentním režimu budou náklady na vytápění vyšší než 
při provozu tepelného čerpadla v monovalentním režimu. Naopak investice do tepelného 
čerpadla, které bude provozováno v monovalentním režimu, bude vyšší než u tepelného čerpadla 
v bivalentním režimu. To se bude projevovat na návratnosti tepelného čerpadla.    

 

Bivalentní provoz tepelného čerpadla a náhradního zdroje tepla může být:                

a) Alternativn ě-bivalentní provoz  

 

 

Obr. 3-2 Alternativně-bivalentní provoz tepelného čerpadla 

 

 Tepelné čerpadlo v  alternativně-bivalentním provozu pracuje pouze takovou dobu, kdy 
venkovní teplota je vyšší než teplota při bodu bivalence Tu. Klesne-li teplota pod tuto mez, 
připojuje se náhradní zdroj tepla, který je navržený tak, aby pokryl celkový potřebný výkon 
otopné soustavy. Tepelné čerpadlo je po tuto dobu odstaveno z provozu.  
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b) Paralelně-bivalentní provoz 

 

Obr. 3-3 Paralelně-bivalentní provoz tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo v paralelně-bivalentním provozu pracuje po celou topnou sezónu. Klesne-li 
venkovní teplota pod teplotu bodu bivalence Te, tepelné čerpadlo nestačí dodávat potřebný topný 
výkon do otopné soustavy. Připojuje se náhradní zdroj tepla, který pokryje celkový potřebný 
výkon otopné soustavy. Tepelné čerpadlo a náhradní zdroj pracují současně.        

c) Částečně paralelně-bivalentní provoz 

 

Obr. 3-4 Částečně paralelně-bivalentní provoz tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo v částečně paralelně-bivalentním provozu pracuje pouze po část topné 
sezóny. Klesne-li venkovní teplota pod teplotu bodu bivalence Te, připojuje se náhradní zdroj 
tepla. Je-li ještě venkovní teplota vyšší než teplota Tu, pracují oba zdroje tepla společně. Klesne-li 
venkovní teplota pod teplotu Tu, je tepelné čerpadlo odpojeno úplně a zdrojem tepla je pouze 
náhradní zdroj.  
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4 KOMBINOVANÁ OTOPNÁ SOUSTAVA - VÝHODY, 
NEVÝHODY , POPIS 

 

Jak už plyne názvu, jedná se o kombinaci různých otopných soustav. Kombinovaná otopná 
soustava ve vytápěném prostoru může obsahovat různé konstrukční druhy provedení 
teplosměnných ploch, které zajišťují ohřev vzduchu ve vytápěném prostoru. Jednotlivé 
konstrukční druhy vytápění se od sebe odlišují svými provozními vlastnostmi i konečným 
teplotním efektem ve vytápěném prostoru. Kombinovaná otopná soustava může být složena 
z těchto druhů vytápění.  

 

4.1 Radiátorové vytápění 
 

Otopná soustava s radiátorovým vytápěním je vhodná pro tepelné čerpadlo, za podmínky, že 
je provozována jako nízkoteplotní. Aby radiátorová otopná soustava mohla pracovat jako 
nízkoteplotní s teplotní spádem například 50/45 °C, musí mít radiátorová tělesa velkou 
teplosměnnou plochu, aby byly pokryty tepelné ztráty vytápěného objektu. Použitím velkoplošné 
radiátorové otopné soustavy při tepelném spádu vyšším než 50/45 °C, rozdíl teplot 
nízkopotencionálního tepla a otopného média se zvyšuje, tím se však snižuje topný faktor a 
celková energetická efektivnost takovéto otopné soustavy s tepelným čerpadlem klesá.  

Vytápěním pomocí velkoplošných radiátorových těles je dosaženo nepřirozené rozložení 
teploty v dané vytápěné místnosti. Vzduch ohřátý velkoplošným radiátorovým tělesem stoupá 
nahoru, pak se podél stropu přesouvá na druhou stranu vytápěné místnosti. Chladnoucí vzduch 
klesá k podlaze, a pak studený vzduch se přesouvá podél podlahy zpět k radiátorovému tělesu  
(viz obr. 4-1). Tímto dochází k neustálenému proudění vzduchu ve vytápěné místnosti, což 
způsobuje neustálé víření prachu. 

 

 

Obr. 4-1 Radiátorové vytápění – rozložení teplot 

 



 Kombinovaná otopná soustava - výhody, nevýhody, popis 

 

43

Výhody: 

- umožňuje dynamické zvýšení teploty ve vytápěné místnosti. 

 

Nevýhody: 

- jedná se o bodový zdroj, který neumožňuje rozložení stejné teploty po celé vytápěné 
místnosti; 

- vyšší provozní teplota radiátorového tělesa vede ke stálému vysušování vzduchu, jeho 
zvýšené  cirkulaci (i s prachem), což je nevhodné pro alergiky; 

- vyšší spotřeba otopného média ve srovnání se podlahovým nebo stěnovým vytápěním. 
            [17]   

4.2 Podlahové vytápění 
 

Podlahová otopná soustava je uložena v podlaze s daným konstrukčním provedením. 
Teplosměnná plocha je tvořena zpravidla plastovými trubkami speciální konstrukce určené pro 
uložení do podlahy, respektive do betonu. Podlahová otopná soustava pokrývá zpravidla celou 
podlahovou plochu vytápěné místnosti, a proto získáme větší teplosměnnou plochu než u 
velkoplošné radiátorové otopné soustavy. Tepelný spád podlahové otopné soustavy je nižší  než u 
velkoplošné radiátorové otopné soustavy, například 40/35 °C.  

Podlahovým vytápěním je zaručeno rovnoměrné rozdělení teploty po celé ploše vytápěné 
místnosti. Podlaha má povrchovou teplotu 26-29 °C, několik centimetrů nad povrchem klesá 
teplota vzduchu na 20-22 °C a tato hodnota se nemění až do výšky asi 2 m (viz obr. 4-2). 
Dosažením vysokého podílu sálání je umožněno dosažení optimálního teplotního komfortu ve 
vytápěné místnosti již při teplotách o 2 až 3 °C nižší, jež by bylo dosaženo vytápěním pomocí 
radiátorových těles. Díky těmto přednostem přináší podlahové vytápění v porovnání 
s radiátorovým vytápěním úsporu 8 až 10 % nákladů na vytápění.   

 

Obr. 4-2 Podlahové vytápění – rozložení teplot 
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Výhody: 

- dobrá tepelná pohoda, která je dána rozložením tepla v místnosti, tím i lepší pocit 
tepelného komfortu; 

- zdravotně a hygienicky nezávadné, nedochází zde k víření prachu; 

- ekonomičtější provoz, protože je užíván nízký tepelný spád, nižší je úspora energie někdy 
až 10 %;  

- nezabírá místo v obytném prostoru. 

Nevýhody: 

- ze zdravotních a hygienických důvodů musí být teplota podlahy v obytných místností 
omezena na 29 °C, což nemusí vždy stačit k dostatečnému vytopení místnosti s malou 
podlahovou plochou;  

- pomalejší reakce na změny venkovní teploty, velká setrvačnost.   [17] 

Efekt samoregulace podlahového vytápění  

U podlahového vytápění se pozitivně projevuje efekt samoregulace. Předávání tepla                 
z podlahového vytápění se uskutečňuje pouze tehdy, vzniká-li teplotní rozdíl mezi vzduchem      
v místnosti a podlahou. To znamená, že když teplota vzduchu v místnosti přídavnými zdroji 
tepla, jako je sluneční záření nebo tělesná teplota přítomných osob, stoupne o 1 °C a tím se sníží 
teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a povrchovou teplotou podlahy, sníží se také předávání 
tepla z podlahy o 25 %.          [11] 

 

4.3 Stěnové vytápění 
 

Otopná soustava stěnového vytápění je uložena pod tenkou vrstvou omítky, většinou ve 
zdech, které sousedí s venkovním prostředím. Vytápěná stěna pak představuje velkoplošné 
otopné těleso, ohřáté na teplotu kolem 35 °C, které vyzařuje do místnosti teplo. Sáláním vzduchu 
dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy (viz obr. 4-3). 

Toto sálání tepla je uskutečňováno i u kachlových kamen. Tímto má člověk pocit tepelné 
pohody i při teplotě vzduchu kolem 18 °C, tedy o 2-3 °C nižší než u vytápění pomocí 
velkoplošný radiátorových těles.  
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Obr. 4-3 Stěnové vytápění – rozložení teplot  

Výhody: 

- vyšší tepelná pohoda oproti podlahovému topení; 

- nezávadné jak zdravotně, tak hygienicky; 

- ekonomičtější provoz - protože je užíván nízký tepelný spád, nižší je úspora energie 
někdy až 10 %; 

- teplota stěn může dosahovat až 35 °C; 

- nezabírá místo v obytném prostoru. 

Nevýhody: 

- neumožňuje dynamické zvýšení teploty ve vytápěné místnosti.   [17] 

 

4.4 Kombinovaná otopná soustava 
 

Kombinovaná otopná soustava může obsahovat jednotlivé druhy otopných systémů 
popsaných (v oddílech 4.1, 4.2, 4.3). Kombinovaná otopná soustava je navržena takovým 
způsobem, který je pro daný vytápěný objekt nejideálnější, a to z hlediska požadované teplotní 
pohody ve vytápěných místnostech. Různá tepelná pohoda je žádána v koupelně nebo v kuchyni 
a jiná v obývacím pokoji nebo na chodbě. Při návrhu kombinované otopné soustavy musí být 
respektována také vlastní konstrukce budovy, mezi niž především patří zateplení vytápěného 
objektu.  

Nejčastěji používaná kombinovaná otopná soustava je taková, která obsahuje podlahové 
vytápění a velkoplošné radiátorové nebo podlahové vytápění a stěnové vytápění. Podlahová 
otopná soustava má velkou setrvačnost, tj. teplota ve vytápěné místnosti reaguje na změnu 
v otopné soustavě s velkým časovým zpožděním. Požadavek na změnu teploty ve vytápěné 
místnosti musí tedy být dán s velkým časovým předstihem. Velkoplošná radiátorová otopná 
soustava má naopak velmi malou setrvačnost, proto reaguje na změny teploty ve vytápěné 
místnosti relativně rychle. Vlivem těchto předpokladů je podlahová otopná soustava určena pro 
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pokrytí základní potřeby tepla. Radiátorové vytápění je určeno k rychlým změnám teploty ve 
vytápěné místnosti, slouží tedy k pokrytí požadovaných tepelných špiček.  

 

Systémy napájení otopného média velkoplošné radiátorové otopné soustavy a podlahové 
otopné soustavy: 

 

a) samostatné okruhy napájení otopného média pro radiátorovou a podlahovou 
otopnou soustavu    

   Při tomto principu zapojení kombinované otopné soustavy jsou použity samostatné okruhy 
napájení otopného, pro velkoplošnou radiátorovou otopnou soustavu a podlahovou otopnou 
soustavu. Teplota otopného média je pro obě otopné soustavy rozdílná. Velkoplošná radiátorová 
otopná soustava využívá teplotu otopného média o stejné teplotě jakou poskytuje akumulační 
nádrž. Podlahová otopná soustava používá teplotu otopného média nižší než radiátorová otopná 
soustava. K jejímu snížení se používají směšovací třícestné ventily, které směšují teplou vodu 
z akumulační nádrže s vodou ochlazenou vracející se z podlahové otopné soustavy.  

 

a) využívání tepla ze z vratného potrubí z velkoplošné radiátorové otopné soustavy 

Tohoto principu je využíváno pouze, je-li podlahová otopná soustava instalována například 
pouze v jedné místnosti. Bude-li teplotní spád otopného média při vytápění velkoplošnou 
radiátorovou otopnou soustavou např. 50/40 °C, vratná voda o teplotě 40 °C lze použít na 
vytápění podlahové otopné soustavy. Mezi vratným potrubím z velkoplošné radiátorové otopné 
soustavy a podlahovou otopnou soustavou je vložen směšovací ventil, který zajišťuje teplotu pro 
podlahovou otopnou soustavu například na 35 °C.  
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5 SYSTÉM ŘÍZENÍ PRO KOMBINOVANOU SOUSTAVU S  TČ 
 

Kombinovaná otopná soustava je složena z velkoplošné radiátorové otopné soustavy nebo 
stěnové otopné soustavy a podlahové otopné soustavy. Velkoplošná radiátorová soustava 
vyžaduje teplotní spád 50/45 °C otopného média. Podlahová otopná soustava vyžaduje teplotní 
spád 40/35 °C otopného média za předpokladu, že není překročena maximální teplota podlahy  
29 °C. Teplota napájecího otopného média (vody) bude tedy odlišná u velkoplošné radiátorové 
otopné soustavy a u podlahové otopné soustavy. Jaká bude vstupní teplota otopného média do 
jednotlivých otopných soustav je dáno potřebným tepelným výkonem kombinované otopné 
soustavy, respektive požadovanou teplotou ve vytápěných prostorech, což reguluje systém řízení 
kombinované otopné soustavy. Systém řízení je zpravidla součástí samotného tepelného čerpadla. 
Určující veličinou systému řízení je teplota. 

Řídicí systém otopné soustavy obecně reguluje (snižuje nebo zvyšuje) tepelný výkon tak, že 
reguluje teplotu otopného média. Hlavní snahou řídicích systémů je najít rovnováhu mezi 
dodávaným tepelným výkonem a tepelnou ztrátou objektu, tj. snaha najít optimální teplotu 
otopného média. Prostorová teplota je potom důsledkem cirkulující teploty otopného média 
jednotlivými otopnými soustavami kombinované otopné soustavy. Protože tepelná ztráta objektu 
není zatím měřitelná veličina, musí se nahradit jinou veličinou. Pokud ji nahradíme venkovní 
teplotou, na které je závislá, jedná o ekvitermní regulaci.     [14] 

 

5.1 Ekvitermní regulace podle venkovní teploty 

Řídicí veličinou ekvitermní regulace je teplota venkovního vzduchu, která je měřena 
venkovním snímačem teploty. Hodnota na výstupu ze snímače teploty obsahuje záznam o teplotě, 
který je přiváděn do řídícího systému tepelného čerpadla. 

Se snižující se venkovní teplotou vzrůstá potřebný tepelný výkon otopné soustavy, tím bude 
také vzrůstat požadovaná teplota otopného média vstupujícího do otopné soustavy, aby byla 
zajištěna stálá teplota vzduchu ve vytápěných prostorech. Výsledek řízení teploty otopného média 
ekvitermní regulací je závislý na otopné křivce. 

Otopná křivka je závislost venkovní teploty a teploty otopného média. Fyzikálně popisuje 
vytápěný prostor a otopnou soustavu. V případě kombinované otopné soustavy je požadována 
různá teplota pro velkoplošnou radiátorovou otopnou soustavu a podlahovou otopnou soustavu. 
V řídícím systému tepelného čerpadla je nastavena pouze jedna otopná křivka, která bude svým 
průběhem odpovídat potřebné teplotě otopného média pro velkoplošnou radiátorovou otopnou 
soustavu. Teplota otopného média bude regulována pomocí směšovacích ventilů, nejčastěji 
třícestným směšovacím ventilem. Ten reguluje teplotu ohřátého otopného média vystupující 
z akumulační nádrže tím, že k němu přimíchává ochlazené otopné médium, které se zpět vrací 
z otopné soustavy. Směšovací ventily jsou elektricky ovládané pomocí systému řízení tepelného 
čerpadla.    
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Výhody:  

-     pro celý vytápěný objekt stačí pouze jeden regulátor.            

Nevýhody:  

-     neumožňuje zohlednit tepelné zisky nebo ztráty v jednotlivých místnostech.  

Ekvitermní regulace se proto nepoužívá samostatně, ale doplňuje se například 
termostatickými regulačními ventily. 

Termostatický regulační ventil 

Termostatický dvoucestný regulační ventil je přímo instalován na vstupu otopného média do 
otopného tělesa. Umožňuje nastavit požadovanou teplotu v místnosti buď manuálně, nebo 
elektronicky. V případě tepelných zisků nebo ztrát uzavírá nebo otevírá přívod otopného média. 
Jedná se tedy o regulaci průtoku otopného média otopným tělesem.  

Volba otopných křivek (viz obr. 5-1) se provádí  s ohledem na výpočtovou venkovní teplotu 
(například -15 °C) a otopný systém, velkoplošná radiátorová otopná soustava s teplotním spádem  
50/45 °C nebo podlahová otopná soustava s teplotním spádem 40/35 °C. Postup je vidět               
z obrázku, tj. červená křivka se strmostí 12,5 pro otopnou soustavu s velkoplošnými radiátory a 
modrá křivka se strmostí 7,5 pro podlahovou otopnou soustavu.    [14] 

 

Obr. 5-1 Příklad otopných křivek ekvitermní regulace 
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5.2 Regulace podle vnitřní teploty 
 

V tomto případě je snímána teplota vzduchu ve vytápěném prostoru a jako řídicí veličina 
přiváděná do řídicího systému. Snímač teploty je umístěn v referenční místnosti, podle této 
referenční teploty jsou ovládány teploty vzduchu v ostatních místnostech. Snímač teploty 
v referenční místnosti musí být umístěn na místě, kde nebude ovlivněn místními zdroji tepla. 
Vzniklá změna teploty v referenční místnosti zapříčiní změnu teploty přívodního otopného média 
do jednotlivých otopných soustav kombinované otopné soustavy, a proto se začne vyrovnávat 
teplota i v ostatních místnostech, i když to v některých není nutné. 

Tato regulace není vhodná pro použití pouze podlahové otopné soustavy, protože změna 
teploty ve  vytápěné místnosti se vlivem velké akumulační schopnosti podlahové otopné soustavy 
projeví s velkým zpožděním. Tato regulace je vhodná v případech, kdy podlahová otopná 
soustava zajišťuje základní zdroj tepla, vytápí prostor například na 19 °C, a zbylé dotopení 
prostoru například na 20 °C provede jiná otopná soustava, například velkoplošná radiátorová 
soustava.           [7] 

Tento řídící systém je výhodný při osazení termostatických regulačních ventilů. V referenční 
místnosti osazeny termostatické regulační ventily nebudou, jelikož by se oba systémy 
ovlivňovaly a stávaly se neúčinné.         [8] 

Výhody: 

-   možnost nastavení teplotního útlumu teploty. Při dosažení nejnižší hraniční teploty se 
začne opět vytápět, tím se zohlední tepelná kapacita budovy a zajistí se hospodárný 
provoz zařízení.         [7] 

Nevýhody:  

-  ve všech místnostech vytápěného objektu bude stejná teplota jako teplota v referenční  
místnosti.          [7] 

 

5.3 Ekvitermní regulace se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu 
 

Je možnou variantou optimalizace regulačního procesu předchozích dvou řídicích systémů. 
Vzhledem k vnějším a vnitřním tepelným ziskům vstupuje do ekvitermní regulace zpětná vazba 
z vytápěného prostoru. Nejedná se tedy o čisté ekvitermní řízení, ale o ekvitermní řízení se 
zpětnou vazbou na vnitřní teplotu. Regulátor zjišťuje aktuální teplotu v referenční místnosti a 
upravuje systém ekvitermní regulace.        [8] 

Aby byly dosaženy požadované výsledky, je třeba použít tzv. samoadaptivní regulátor se 
schopností „učit se“. Regulátor si na základě dříve uložených a vyhodnocovaných dat sám 
opravuje otopnou křivku v souladu s předjímaným časovým průběhem teplot. Dá například povel 
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k nastavení trojcestné směšovací armatury například o 2 hodiny dříve, na základě vyhodnocení 
průběhů venkovní a vnitřní teploty z minulých dní a předpokládaného současného trendu vývoje 
teplot. Zároveň zpětně opravuje své rozhodnutí na základě aktuálně snímaných teplot a 
přizpůsobuje se na nové podmínky.        [8] 

 

5.4 Regulace podle zátěže 
 

Regulace podle zátěže nebo také regulace podle potřeby tepla představuje řízení teploty 
otopného média v závislosti na potřebě tepla, a to bez použití venkovního nebo prostorového 
čidla teploty v referenční místnosti. S přibývající kvalitou budov, lepšími tepelně-technickými 
vlastnostmi, má venkovní teplota na skutečnou potřebu tepla stále menší vliv. Řešení vycházejí    
z tvorby křivky zátěže nebo také křivky potřeby tepla.     [7] 

Potřebu tepla regulátor vypočítá přes poměr spínacích časů tepelného čerpadla jako aktuální 
zátěž tepelného čerpadla q. 

BRZ

BRq
τ
τ

=          (5.1) [7] 

kde τBR je doba chodu tepelného čerpadla ve spínacím intervalu 

  τBRZ je doba spínacího intervalu 

 

Obr. 5-2 Určení zátěže tepelného čerpadla      [7] 

Požadovaná teplota otopného média přiváděná do soustavy je řízena podle křivek zátěže   
(viz obr. 5-3). 
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Obr. 5-3 Křivky zátěže         [7] 

Výhody: 

-     rychlá odezva na potřebu tepla u dobře tepelně izolovaných budov; 

-  výroba pouze aktuálně potřebného množství tepla a zohlednění tepelných zisků ve 
vytápěných prostorech.        [7] 

Nevýhody:  

-    nutnost použití místní regulace pomocí termostatických regulačních ventilů; 

- přímo připojená otopná soustava.       [7] 

 

5.5 Ekvitermní regulace s vlivem zátěže 

K obvyklému způsobu ekvitermního řízení se navíc zohledňuje aktuální potřeba tepla. Při 
tomto způsobu řízení je požadovaná teplota přívodního otopného média tvořena kombinací 
ekvitermního řízení a řízení podle zátěže. Požadovaná teplota přívodního otopného média do 
otopné soustavy je dána střední hodnotou otopné a zátěžové křivky. 

K zajišťování optimálního řízení je nezbytné znát informace o dynamických a statických 
vlastnostech řízené otopné soustavy. Využití informací o dynamice a požadavcích na řídící 
systém pak znamená, při návrhu regulačních obvodů, vždy jiné zadání, které vede například        
k určení matematického modelu, duálního systému či tzv. samoadaptivních regulátorů se 
schopností „učit se“.          [7] 
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6 NÁVRH  KOMBINOVANÉ OTOPNÉ SOUSTAVY V ČETNĚ 

ŘÍZENÍ PRO TYPOVÝ DOMEK  
 

Návrh kombinované otopné soustavy včetně jejího řízení je proveden pro typový domek 
Aktuál 26 od projekční firmy Euroline. Jedná se o dvoupodlažní typový domek určený pro čtyř až 
pětičlennou rodinu. Vhodně je rozdělena denní a noční část rodinného domu, svým moderním 
vzhledem je vhodný i na malé stavební pozemky.  

Hlavní stavební konstrukce: 

Nosné zdivo celého objektu je navrženo z cihel KERATHERM.  
Obvodové zdivo je z cihel KERATHERM tloušťky 380 mm. 
Vnitřní nosné zdivo je z cihel KERATHERM tloušťky 250 mm. 
Stropní konstrukce nad přízemím je navržena z keramických stropních nosníků a 
keramických stropních vložek POROTHERM. 
Konstrukce krovu je navržena jako dřevěná hambálková soustavu s fošnovými krokvemi 
tloušťky 75 mm. 
Střešní krytina je navržena z betonové tašky BRAMAC.  
Venkovní omítka je navržená 1x „THERMO OMÍTKA“ tloušťky 4 cm, opatřená 
povrchovou omítkou vrstvou světležluté barvy. 
Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem.  [1] 
  

 

Obr. 6-1 Aktuál 26         [12] 

Tento typový domek má celkové tepelné ztráty 10 kW. Tepelné ztráty v jednotlivých 
místnostech a požadovaná teplota ve vytápěných místnostech jsou uvedeny v následujících 
tabulkách (viz tab. 6-1, 6-2).  
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Tab. 6-1 Tepelné ztráty a vnitřní teplota v místnostech 1. NP     [1] 

Číslo 
místnosti 

Místnost 
Plocha 
[m2] 

Teplota 
[°C] 

Celková tepelná 
ztráta [W] 

101 Zádveří 3,61 20 718 
102 Chodba 4,85 20 404 
103 Schodiště 4,40 20 v míst.č. 102 
104 Spíž 1,90 15 3 
105 Kuchyň 10,09 20 1451 
106 Obývací pokoj + jídelna 29,59 20 2858 
107 Technická místnost 3,62 20 320 
108 WC 1,63 20 291 

 

Tab. 6-2 Tepelné ztráty a vnitřní teplota v místnostech 2. NP           [1] 

Číslo 
místnosti 

Místnost 
Plocha 
[m2] 

Teplota 
[°C] 

Tepelná 
ztráta [W] 

201 Pokoj 13,96 20 922 
202 Pokoj 15,51 20 1240 
203 Pokoj 10,09 20 596 
204 Chodba 3,97 20 349 
205 WC 2,46 20 118 
206 Koupelna 7,42 24 714 
207 Balkón 4,88 - - 

 

 

6.1 Návrh kombinované otopné soustavy 
 

Návrh podlahové otopné soustavy byl proveden pomocí výpočetního programu              
WinPedo [22] – Systém pro výpočet podlahového vytápění PEDOTHERM. Podlahová otopná 
soustava je navržena tak, aby splňovala předepsané požadavky. V některých místnostech není 
možné pokrýt tepelné ztráty pouze podlahovou otopnou soustavou, dáno příliš malou plochou, 
nebo by byla překročena povrchová teplota podlahy, proto jsou v těchto místnostech instalovány 
velkoplošné radiátory. Návrh byl proveden pomocí programu KORADO [21]. Pokrytí tepelných 
ztrát v místnostech jednotlivými otopnými soustavami, konstrukce podlahové otopné soustavy a 
výběr radiátorových těles jsou uvedeny v následujících tabulkách (viz tab. 6-3, 6-4, 6-5) pro       
1. NP a v tabulkách (viz tab. 6-6, 6-7, 6-8) pro 2. NP. 
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Tab. 6-3 Pokrytí tepelných ztrát jednotlivými otopnými soustavami 1. NP 

Číslo 
místnosti 

Místnost 
Plocha 
[m2] 

Teplota 
[°C] 

Celková tepelná 
ztráta [W] 

Tepelný 
výkon 

podlah.[W] 

Tepelný 
výkon 

radiátor.[W] 

101 Zádveří 3,61 20 718 268 450 
102 Chodba 4,85 20 404 362 446 
103 Schodiště 4,40 20 v míst.č. 102 - - 
104 Spíž 1,90 15 3 - - 
105 Kuchyň 10,09 20 1451 754 697 
106 Obýv. p.+ jídelna 29,59 20 2858 2238 620 
107 Technic. místnost 3,62 20 320 320 - 
108 WC 1,63 20 291 95 196 

 

Tab. 6-4 Návrh velkoplošné radiátorové otopné soustavy 1. NP  

Č. m. Místnost 
Tepelný výkon 

radiátorového tělesa [W] 
Typ radiátorového 

tělesa 
101 Zádveří 456 33-6070-5 klasik 
102 Chodba 456 33-6070-5 klasik 
105 Kuchyň 707 33-9080-5 klasik 

106 Obýv. p + jídelna 651 
33-6040-5 klasik 
33-6060-5 klasik 

108 WC 198 22-5050-5 klasik 
 

Pozn. Například označení 33-6070-5 klasik, jedná se o desková radiátorová otopná tělesa 

kde:  33 – uvádí typ radiátorového tělesa – šířka    

        6070 – uvádí rozměry výška x délka (600 x 700 mm) 

        

  Tab. 6-5 Návrh podlahové  otopné soustavy 1. NP 

Č. m. Místnost 
Tepelný výkon 

podlahové otopné 
soustavy [W/m2] 

Plocha otop-
né soustavy 

[m2] 

Délka trubek 
[m];  rozteč 

[cm] 

Druh 
podlahy 

101 Zádveří 74,6 3,5 17; 24 Laminátová p. 
102 Chodba 74,6 4,5 21; 24 Laminátová p. 
105 Kuchyň 74,6 7 32; 24 Laminátová p. 
106 Obýv. p. + jídelna 74,6 2 x 15 2 x 66; 24 Laminátová p. 
107 Technická místnost 94,5 3,4 23; 16 Keram. dlažba 
108 WC 79,4 1,2 7; 24 Keram. dlažba 

 

Schéma kombinované otopné soustavy pro 1. NP je zobrazeno (viz příloha A Kombinovaná 
otopná soustava 1. NP). 
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Tab. 6-6 Pokrytí tepelných ztrát jednotlivými otopnými soustavami 2. NP 

Číslo 
místnosti 

Místnost 
Plocha 
[m2] 

Teplota 
[°C] 

Tepelná 
ztráta [W] 

Tepelný 
výkon 

podlah. [W] 

Tepelný 
výkon 

radiátor. [W] 

201 Pokoj 13,96 20 922 922 - 
202 Pokoj 15,51 20 1240 1240 - 
203 Pokoj 10,09 20 596 596 - 
204 Chodba 3,97 20 349 349 - 
205 WC 2,46 20 118 118 - 
206 Koupelna 7,42 24 714 606 135 
207 Balkón 4,88 - -   

 

Tab. 6-7 Návrh velkoplošné radiátorové otopné soustavy 2. NP  

Č. m. Místnost 
Tepelný výkon 

radiátorového tělesa [W] 
Typ radiátorového 

tělesa 
206 Koupelna 135 KLC 930.750 

 

Pozn. Označení 930.750, jedná se o trubkové radiátorové otopné těleso 

kde:  KLC 930 – uvádí typ trubkového radiátorového otopného tělesa   

        750 – uvádí výšku (750 mm) 

 

Tab. 6-8 Návrh podlahové  otopné soustavy 2. NP  

Č. m. Místnost 
Tepelný výkon 

podlahové otopné 
soustavy [W/m2] 

Plocha otopné 
soustavy [m2] 

Délka trubek 
[m]; r ozteč 

[cm] 
Druh podlahy 

201 Pokoj 74,6 12,4 55; 24 Laminátová p. 
202 Pokoj 88,0 14,1 91; 16 Laminátová p. 
203 Pokoj 74,6 8 37; 24 Laminátová p. 
204 Chodba 88,0 3,4 25; 16 Laminátová p. 
205 WC 79,5 1,5 9; 24 Keram. dlažba 
206 Koupelna 85,0 5,2 80; 8 Keram. dlažba 
 

Schéma kombinované otopné soustavy pro 2. NP je zobrazeno (viz příloha B Kombinovaná 
otopná soustava 2. NP). 

 

Pro podlahovou otopnou soustavu byl navržen tepelný spád otopného média 42/36 °C. 
Tepelný spád otopného média pro radiátorovou otopnou soustavu byl navržen také  na 42/36 °C 
vzhledem k instalaci radiátorových těles pouze v některých místnostech 1. NP a v koupelně         
2. NP a také za účelem snížení teploty otopného média a zvýšení topného faktoru tepelného 
čerpadla. 
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6.2 Řízení kombinované otopné soustavy 
Schéma zapojení tepelného čerpadla v kombinované otopné soustavě je uvedeno na 

následujícím schématu (viz obr. 6-2). 

 

Obr. 6-2 Schéma zapojení tepelného čerpadla do otopné soustavy   [15] 
   

Použité tepelné čerpadlo (viz oddíl. 6.3.1) obsahuje elektronický řídicí systém, který je složen 
ze dvou regulátorů.  

A) Regulátor Micro TC 

Tento regulátor řídí chod samotného tepelného čerpadla. Jsou do něj přiváděny signály 
z měřicích čidel, která snímají provozní parametry tepelného čerpadla. Překročením některého 
parametru hlásí řídicí systém tepelného čerpadla poruchu, a tepelné čerpadlo se vypne. Pomocí 
regulátoru Micro TC se nastavují některé provozní hodnoty tepelného, jako jsou: 

- nastavení chodu kompresoru; 

- nastavení minimální a maximální výstupní teploty ohřívaného média; 

- nastavení maximální teploty na výstupu při ohřevu TUV; 

- nastavení minimální venkovní teploty pro funkci tepelného čerpadla; 

- nastavení parametrů pro odtávání výparníku reverzačním způsobem; 

- nastavení snížení, zvýšení výkonu ventilátorů na výparníku za účelem snížení hluku; 

- nastavení blokovacích signálů pro chod bivalentního zdroje.   [3] 
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B) Regulátor RVS 

Základní funkce regulátoru RVS: 

- čtyřstupňový regulátor teploty (kompresor + 3 stupně elektrokotle) s možností regulace 
v závislosti na venkovní teplotě; 

- řízení cirkulačních čerpadel jednotlivých okruhů otopné soustavy; 

- řízení servoventilu pro směšování s možností regulace v závislosti na venkovní teplotě; 

- regulace ohřevu vody (TUV); 

- možnost řízení vytápěcího systému signálem z prostorového termostatu; 

- možnost efektivního blokování regulace signálem distributora elektrické energie (HDO).                               

[3] 

Tepelné čerpadlo natápí podle obrázku (viz obr. 6-2) akumulační nádrž. Akumulační nádrž je 
vybavena bivalentním zdrojem tepla (elektrický kotel). Akumulační nádrž obsahuje separátní 
výměník, v němž je předehřívána TUV a předehřátá vstupuje do bojleru, kde je podle potřeby 
dohřívána na požadovanou teplotu. Z akumulační nádrže je napájena kombinovaná otopná 
soustava. Teplejší voda vstupuje do topenářského rozdělovače. Jeden výstup vstupuje přímo do 
radiátorové otopné soustavy. Druhý výstup vstupuje přes směšovací třícestný ventil  a teplotní 
sondu B13 do dalšího topenářského rozdělovače, z něj vystupují dva výstupy pro napájení 
podlahové otopné soustavy, pro každé patro zvlášť. V obou výstupech jsou oběhová čerpadla. 
Chladnější voda přicházející z otopných soustav je přiváděna přes topenářský rozdělovač zpět do 
akumulační nádrže. Akumulační nádrž obsahuje dvě teplotní sondy, horní je určena na snímání 
teploty předehřevu TUV B12 a spodní je určena pro snímání teploty vratné vody z radiátorové 
otopné soustavy B11.  

Prostorové termostaty jsou dva, pro každé patro zvlášť. V 1.NP je prostorový termostat 
umístěn v obývacím pokoji. V 2.NP je prostorový termostat umístěn v pokoji s číslem 201. 

Tepelné čerpadlo v provozu vytápění  

Je-li požadavek na vytápění, signál z prostorových termostatů povolil vytápění, a nepůsobí-li 
blokovací signál HDO, tepelné čerpadlo začne natápět akumulační nádrž na teplotu otopného 
média, která odpovídá venkovní teplotě, podle otopné křivky. Zapínají se oběhová čerpadla 
jednotlivých otopných soustav. Je-li požadavek od prostorového termostatu na vytápění pouze   
1. NP, oběhové čerpadlo podlahové otopné soustavy je pro 2. NP odpojeno. Je-li požadavek od 
prostorového termostatu vytápět pouze 2. NP, jsou odpojena oběhová čerpadla podlahové otopné 
soustavy pro 1. NP a radiátorové otopné soustavy. Překročí-li teplota vratné vody, měřeno 
teplotní sondou B11, nastavenou hodnotu, tepelné čerpadlo se vypíná. Oběhová čerpadla jsou 
stále v provozu, využívá se naakumulované teplo v akumulační nádrži. Dosáhne-li pokojová 
teplota hodnoty nastavené na prostorových termostatech, vypínají se příslušná oběhová čerpadla. 
Směšovací třícestný ventil podlahové otopné soustavy je podle potřeby tepla ve vytápěných 
místnostech ovládán.  

Tepelné čerpadlo a bivalentní zdroj tepla v provozu vytápění   

Klesne-li venkovní teplota pod teplotu bivalence (viz oddíl 6.3.2 C) -1,8 °C, tepelné čerpadlo 
se snaží natopit akumulační nádrž na potřebnou teplotu. Není-li dosažena teplota po určité době 
připojuje se 1. elektrická topná spirála, nenatopí se akumulační nádrž po určité době, připojuje se 
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další 2. elektrická topná spirála. Nenatopí-li se akumulační nádrž ani na 2 elektricky topné 
spirály, připojuje se 3. elektrická topná spirála, která je jinak trvale blokována, a současně se 
vypíná kompresor. Tepelné čerpadlo je odpojeno, teplo dodává pouze elektrický kotel.  

Tepelné čerpadlo v provozu ohřev TUV 

Teplota ohřevu TUV se měří v separátním zásobníku akumulační nádrže teplotní sondou 
B12. Pokud je teplota v zásobníku nižší než potřebná a není-li požadavek na vytápění, je  
přepinací ventil nastaven do polohy ohřevu TUV, tepelné čerpadlo je v provozu a ohřívá TUV. 
Pokud je náhle požadavek na vytápění, přepinací ventil se přepne do polohy vytápění a tepelné 
čerpadlo zůstává v provozu pro vytápění. Pokud není požadavek na vytápění, ohřeje se TUV až 
na požadovanou teplotu. Pokud požadavek na vytápění má větší prioritu, je TUV ohřívána na 
teplotu topné vody. Platí však, jestliže se ukončí provoz pro vytápění, automaticky se ohřeje TUV 
na požadovanou teplotu, pak se tepelné čerpadlo odstaví z provozu. V případě bivalentního 
provozu tepelného čerpadla a elektrického kotle je TUV ohřívána také elektrickým kotlem.      [3]
   

6.3 Energetická bilance vytápění tepelným čerpadlem 
 

6.3.1 Technické parametry instalovaného tepelného čerpadla 
 

Typ tepelného čerpadla: tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Označení: HP3AW 08 SC, výkon tepelného čerpadla 8 kW 

Výrobce: PZP KOMLET a.s.        [15] 

Energetické parametry: 

Tab. 6-9 Energetické parametry tepelného čerpadla vzduch/voda   [15] 

Pracovní 
teploty 

A15/W35 A7/W35 A2/W35 A-7/W35 A15/W50 A7/W50 A2/W50 A-7/W50 

Výkon 11 9,3 8,3 6,6 9,9 8,4 7,5 6 
Příkon 2,6 2,5 2,4 2,0 3,2 3,0 2,9 2,7 
COP 4,2 3,8 3,5 3,0 3,1 2,8 2,6 2,2 

Pozn. Parametr A15/W50, tj. teplota vzduchu 15 °C/ teplota otopného média 35 °C.  

 

Bivalentní elektrický kotel:  standardně instalovaný 10 kW  

Elektrické parametry: napájecí napětí: 3x400/50 

              náběhový proud kompresoru: 20 A 

                         jištění hlavního přívodu: C 25 A  

Kompresor: typ Scroll 

Chladivo: R 404A 

Rozsah teplot nízkopoteciálního zdroje tepla – vzduchu: - 25 až + 35 °C  [15] 
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6.3.2 Výpočet energetické bilance 

 

Výpočet energetické bilance je proveden při těchto hodnotách: 

Výpočtová teplota, při níž je určena tepelná ztráta objektu 10 kW, je: - 15 °C ;      [1] 

Průměrná vnitřní teplota ve vytápěném objektu: 20 °C; 

Začátek topné sezony je určen denní venkovní teplotou, která je naměřena 3 dny za sebou, je: 
13 °C;  

Počet dnů v otopné sezoně je: 246; 

Průměrná teplota v otopné sezóně je: 5 °C; 

Průměrná roční teplota: 9 °C; 

Lokalita umístění: Nové Město nad Metují; 

Teplotní spád otopného média při výpočtové teplotě -15 °C: 42/36 °C; 

Teplotní spád otopného média při průměrné teplotě v otopné sezóně: 32/26 °C (určeno 
z otopné křivky ekvitermní regulace); 

Ohřev TUV a její spotřeba: Bojler 200 l s elektrickým dohříváním, spotřeba 200 l/den; 

Průměrná teplota TUV: 40 °C, popřípadě dohřívaná na teplotu 50 °C;  

Akumulační nádrž: lQObjem z 12081515 =⋅=⋅= , nejbližší vyšší objem 150 l. [15] 

 

Roční potřeba tepla: 

A) Roční spotřeba tepla na vytápění 

Počet denostupňů D – je dán součinem dnů d, kdy je třeba vytápět, a rozdílem průměrné 

vnitřní teploty ti a průměrné venkovní teploty ve vytápěcím období tes. 

)( esi ttdD −⋅=         (6.1) [13] 

kde:  d je počet dnů v otopné sezoně          

 denCttdD esi ⋅°=−⋅=−⋅= 3630)520(242)(     (6.2) 

Potřeba tepla na vytápění Qv – je dána následujícím vztahem 

ei

c
v tt

DQ
Q

−
⋅⋅⋅

=
ε24

        (6.3) [13] 

kde:  Qc – je tepelná ztráta objektu 

        ε – je opravný součinitel, zvolena hodnota 0,9 

  D – je počet denostupňů 

  ti – je vnitřní teplota 

  te – je venkovní výpočtová teplota 
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)15(20

36309,010102424 −⋅=
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⋅⋅⋅
= rokkWh
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ε
  (6.4) 

 

B) Roční spotřeba tepla pro ohřev TUV 

Potřeba tepla na ohřev TUV (teplé užitkové vody) QTUV – je dána následujícím vztahem 
zahrnující teplo potřebné pro ohřev TUV v otopné sezoně a teplo potřebné pro ohřev TUV mimo 
otopnou sezonu. 

)365(8,0 ,, d
tt

tt
QdQQ

svztv

svltv
dTUVdTUVTUV −

−
−

⋅⋅+⋅=     (6.5) [13] 

kde: QTUV,d – je denní potřeba tepla pro ohřev TUV 

  ttv – teplota TUV 

  ttvl – teplota studené vody v létě 

  ttvz – teplota studené vody v zimě 

Denní potřeba tepla pro ohřev TUV 

3600

)(
,

svtvTUV
dTUV

ttVc
Q

−⋅⋅⋅
=

ρ
      (6.6) [13] 

 kde: ρ – je hustota vody 

  c – měrné teplo vody 

1
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3600

)1040(2,0186,41000
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   (6.8)  

 

Celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV: 

124753235022403 −⋅=+=+= rokkWhQQQ TUVvc    (6.9) 

 

C) Potřeba tepla krytá tepelným čerpadlem 

Tepelné ztráty objektu klesají se zvyšující se venkovní teplotou, s výkonem tepelného 
čerpadla je to naopak. Průsečíkem přímek představujícím tepelné ztráty a tepelný výkon 
tepelného čerpadla získáme teplotu bivalence, -1,8 °C. Do této teploty je schopno tepelné 
čerpadlo samo pokrýt tepelné ztráty objektu. 
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Tepelné ztráty objektu a tepelný výkon tepelného čerpadla v závislosti na 
venkovní teplot ě
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Obr. 6-3 Určení bodu bivalence 

Potřebu tepla krytou tepelným čerpadlem QTČ,kryt získáme podílem výkonu tepelného 
čerpadla v bodě bivalence QTČ,biv a jmenovitým výkonem tepelného čerpadla QTČ,jmen udávaného 
při teplotě 2 °C. 

   %2,93100
3,8

75,7
100

,

,

%, =⋅=⋅=
jmenTČ

bivTČ

krytTČ Q

Q
Q        (6.10)  

Tepelné čerpadlo pokrývá: 

1
,, 22870199020880 −⋅=+=+= rokkWhQQQ TUVTČvTČTČ   (6.11) 

Na vytápění: 

1
%,, 20880932,022403 −⋅=⋅=⋅= rokkWhQQQ krytTČvvTČ    (6.12) 

Na ohřev TUV: 

Tepelné čerpadlo pokrývá potřebu tepla na ohřev TUV z 85 % 

1
%,, 199085,02350 −⋅=⋅=⋅= rokkWhQQQ krytTČTUVTUVTČ    (6.13) 

 

D) Spotřeba elektrické energie pro tepelné čerpadlo WTČ 

Pro výpočet spotřebované elektrické energie pro tepelné čerpadlo je potřeba znát topný 
faktor (COP) tepelného čerpadla. Výrobce tepelného čerpadla udává topné faktory při různých 
teplotách venkovního vzduchu a při teplotě otopného média 35 °C a 50  °C. Tepelné čerpadlo 
pracuje v otopném období s průměrnou teplotou otopného média 32 °C. Pro tuto teplotu byl 
vypočten výkon tepelného čerpadla, příkon a topný faktor (COP), hodnoty vyneseny do grafu  
(viz obr. 6-4).  
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Tepelný výkon, p říkon a COP tepelného čerpadla p ři výstupní teplot ě 32 °C 
v závislosti na venkovní teplot ě
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Obr. 6-4 Parametry TČ při teplotě otopného média 32 °C 

 

Tepelné čerpadlo ohřívá TUV na teplotu 40 °C i mimo otopné období. Pro tuto teplotu byl 
vypočten výkon tepelného čerpadla, příkon a energetický topný faktor (COP), hodnoty vyneseny 
do grafu (viz obr. 6-5).  

Tepelný výkon, p říkon a COP tepelného čerpadla p ři výstupní teplot ě 40 °C 
v závislosti na venkovní teplot ě
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Obr. 6-5 Parametry TČ při teplotě otopného média 40 °C 
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Energetické topné faktory (COP) tepelného čerpadla: 

Pro vytápění: 

Při průměrné teplotě 5 °C v otopné sezóně je: COP5 = 3,75 

Pro ohřev TUV: 

Při průměrné teplotě 9 °C je: COP9 = 3,4 

 

Tyto energetické topné faktory (COP) samotného tepelného čerpadla vycházejí uvažováním 
pouze  spotřebované elektrické energie kompresorem. Energetický topný faktor vytápěcí 
soustavy lze získat podílem tepelného výkonu tepelného čerpadla a příkonu kompresoru 
navýšeným o příkony přídavných zařízení.  

 

Příkon při průměrné teplotě 5 °C v otopné sezóně: P5 = 2,4 kW 

Při průměrné roční teplotě 9 °C: P9 = 2,75 kW 

 

Příkony přídavných prvků: 

ventilátor výparníku: 150 W 

sekundární cirkulační čerpadlo: 70 W 

cirkulační čerpadlo do otopné soustavy: 150 W 

řídící obvody: 60 W 

celkem: Pc = 450 W               

 

Topné výkony tepelného čerpadla: 

Při průměrné teplotě 5 °C v otopné sezóně: QTČ5 = 9 kW 

Při průměrné roční teplotě 9 °C: QTČ9 = 9,4 kW 

 

Topné faktory vytápěcího systému: 

Při průměrné teplotě 5 °C v otopné sezóně a průměrné výstupní teplotě otopného média 32 °C: 

2,3
45,04,2
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5

5
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+
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+
=
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PP

Q
COP       (6.14)  

Při průměrné roční teplotě 9 °C a průměrné výstupní teplotě otopného média 40 °C.   
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Spotřeba elektrické energie pro tepelné čerpadlo:  

  17285 −⋅= rokkWhWTČ        (6.16) 

Na vytápění: 

1

5

,

, 6608
2,3

20880 −⋅=== rokkWh
COP

Q
W vTČ

vTČ      (6.17) 

Ohřev TUV: 

1

9

,

, 677
3

1990 −⋅=== rokkWh
COP

Q
W TUVTĆ

TUVTČ     (6.18) 

 

Spotřeba elektrické energie pro elektrický kotel: 

118832287024753 −⋅=−=−= rokkWhQQW TČcEK    (6.19) 

Na vytápění: 

1
,, 15232088022403 −⋅=−=−= rokkWhQQW vTČvvEK    (6.20) 

Na ohřev TUV: 

1
,, 36019902350 −⋅=−=−= rokkWhQQW TUVTČTUVTUVEK   (6.21) 

 

Spotřeba elektrické energie v objektu Wc: 

1916818837285 −⋅=+=+= rokkWhWWW EKTČc     (6.22) 

Dodané nízkopotenciální teplo: 

115585728522870 −⋅=−=−= rokkWhWQQ TČTČNTP    (6.23) 

Úspora energie v objektu: 

115585916824753 −⋅=−=−= rokkWhWQW ccusp    (6.24) 

Úspora energie v objektu v %: 

%63100
24753

15580
100,% =⋅=⋅=

c

usp
usp Q

W
W      (6.25) 

 

F) Určení doby chodu tepelného čerpadla a elektrického kotle: 

 

Doba chodu tepelného čerpadla za 1 rok: 

1
,, 30012472754 −⋅=+=+= rokhttt TUVTČvTČTČ     (6.26) 
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Na vytápění:  

1

5

,

, 2754
4,2

6608 −⋅=== rokh
P

W
t vTČ

vTČ      (6.27)  

Ohřev TUV: 

1

9

,

, 247
75,2

677 −⋅=== rokh
P

W
t TUVTČ

TUVTČ      (6.28) 

 

Doba chodu elektrického kotle za 1 rok  

Příkon elektrického kotle je PEK =10 kW 

1
,, 18936153 −⋅=+=+= rokhttt TUVEKvEKEK     (6.29) 

Na vytápění:  

1,
, 153

10

1523 −⋅=== rokh
P

W
t

EK

vEK
vEK       (6.30) 

Na ohřev TUV: 

1,
, 36

10

360 −⋅=== rokh
P

W
t

EK

TUVEK
TUVEK       (6.31) 

 

6.4 Ekonomická bilance vytápění tepelným čerpadlem 
 

Spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem je:  

17285 −⋅= rokkWhWTČ  

Spotřeba elektrické energie elektrickým kotlem je: 

11883 −⋅= rokkWhWEK  

Spotřeba elektrické energie ostatních spotřebičů v objektu je:  

14000 −⋅= rokkWhWo           

 

Roční spotřeba elektrické energie na dohřev TUV bude: 

Teplota vody v bojleru je ohřívána tepelným čerpadlem na průměrnou teplotu 40 °C. Pomocí 
elektrické topné spirály bude voda v bojleru dohřívána na průměrnou teplotu 50 °C. 

1
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Pro vytápění tepelným čerpadle je poskytována sazba elektřiny D56d od elektrárenské 
společnosti ČEZ. Nízký tarif je 22 hodin/den a vysoký tarif je 2 hodiny/den. Tento tarif platí i pro 
celou domácnost, pro dohřev TUV v elektrickém bojleru. Tepelné čerpadlo je ve vysokém tarifu 
blokováno, stejně tak i bivalentní elektrický kotel a dohřev TUV. 

 

Spotřeba elektrické energie v nízkém tarifu 

Poměr počtu hodin nízkého tarifu po celý rok a počtu hodin celého roku: 

917,0
24365

22365 =
⋅
⋅=n         (6.33) 

1

,

1328645018837285917,04000 −⋅=+++⋅=

=+++⋅=

rokkWh

WWWnWW dTUVEKTČoNT
   (6.34) 

Spotřeba elektrické energie ve vysokém tarifu 

Poměr počtu hodin vysokého tarifu po celý rok a počtu hodin celého roku: 

083,0
24365

2365 =
⋅
⋅=n         (6.35) 

1332083,04000 −⋅=⋅=⋅= rokkWhnWW oVT     (6.36) 

Hodnota hlavního jističe je: 25 A       [15] 

Roční náklady za elektrickou energii jsou složeny ze stálých nákladů a nákladů v nízkém 
tarifu a vysokém tarifu.         [9] 

Stálé náklady: 

Měsíční náklady za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem + 
pevná cena za silovou elektřinu.        [9] 

Stálé náklady Kč8,4427)45,6545,303(12 =+⋅=     (6.37) 

Náklady za spotřebu ve vysokém tarifu (VT): 

Spotřeba ve VT [MWh] (distribuce + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu 
elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + silová elektřina VT).    [9] 

Náklady za spotřebu ve VT = 

 Kč9,856)58,230665,549,4889,17541,44(332,0 =++++⋅=   (6.38) 

Náklady za spotřebu v nízkém tarifu (NT): 

Spotřeba ve NT [MWh] (distribuce + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu 
elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + silová elektřina VT).    [9] 

Náklady za spotřebu v NT = 

Kč21,27689)82,182565,549,4889,17524,28(286,13 =++++⋅=    (6.39)    

Roční náklady za elektrickou energii Kč3297421,276898568,4427 =++=  (6.40) 
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6.5 Ekonomická bilance vytápění elektrickým kotlem 
Pro vytápění elektrickým kotlem je poskytována sazba elektřiny D45d od elektrárenské 

společnosti ČEZ. Nízký tarif je 20 hodin/den a vysoký tarif je 4 hodiny/den. Tento tarif platí i pro 
celou domácnost i pro ohřev TUV v elektrickém bojleru. Provoz elektrického kotle a ohřev TUV 
v bojleru je v době vysokého tarifu blokován.  

Spotřeba elektrické energie v nízkém tarifu 

Poměr počtu hodin nízkého tarifu po celý rok a počtu hodin celého roku: 

833,0
24365

20365 =
⋅
⋅=n         (6.41)   

1

,

28535450235022403833,04000 −⋅=+++⋅=

=+++⋅=

rokkWh

WWWnWW dTUVTUVvoNT
   (6.42) 

Spotřeba elektrické energie ve vysokém tarifu 

Poměr počtu hodin vyského tarifu po celý rok a počtu hodin celého roku: 

167,0
24365

4365 =
⋅
⋅=n         (6.43) 

1668167,04000 −⋅=⋅=⋅= rokkWhnWW oVT     (6.44) 

Hodnota hlavního jističe je: 40 A  

Roční náklady za elektrickou energii jsou složeny ze stálých nákladů a nákladů v nízkém 
tarifu a vysokém tarifu. 

Stálé náklady: 

Měsíční náklady za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem + 
pevná cena za měsíc silové elektřiny.       [9] 

Stálé náklady Kč64,6611)45,6552,485(12 =+⋅=     (6.45) 

Náklady za spotřebu ve vysokém tarifu (VT): 

Spotřeba ve VT [MWh] (distribuce + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu 
elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + silová elektřina VT).    [9] 

Náklady za spotřebu ve VT = 

 Kč9,856)08,236665,549,4889,17541,44(668,0 =++++⋅=   (6.46) 

Náklady za spotřebu v nízkém tarifu (NT): 

Spotřeba ve NT [MWh] (distribuce + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu 
elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + silová elektřina VT).    [9] 

Náklady za  spotřebu v NT = 

Kč63,59367)25,182265,549,4889,17524,28(535,28 =++++⋅=  (6.47) 

Roční náklady za elektrickou energii Kč6683763,593678566611 =++=  (6.48) 
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6.6 Ekonomická bilance vytápění plynovým kotlem 
 

Spotřeba plynu na vytápění a ohřev TUV: 

1
, 25203 −⋅= rokkWhW TUVv  

Stálé měsíční náklady za zemní plyn: 

Stálé platby Kč92,292366,24312 =⋅=      (6.49) [16] 

Náklady za spotřebu zemního plynu na vytápění a ohřev TUV: 

Cena za 1 kWh 0,97187 Kč        [16] 

Platba za spotřebu zemního plynu Kč04,244942520397187,0 =⋅=   (6.50)  

Roční náklady za spotřebu zemního plynu: 

Celkem za spotřebu zemního plynu = 

Kč2741804,2439492,2923 =+=       (6.51) 

Náklady za spotřebu elektrické energie: 

Při vytápění zemním plynem je sazba elektrické energie D02d. Neobsahuje žádný nízký a 
vysoký tarif.  

Hodnota hlavního jističe je: 20 A  

Roční náklady za elektrickou energii jsou složeny ze stálých nákladů a nákladů v tarifu. 

Stálé náklady: 

Měsíční náklady za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem + 
pevná cena za silovou elektřinu.        [9] 

Stálé náklady Kč52,1556)45,6526,64(12 =+⋅=     (6.52) 

Náklady za spotřebu: 

Spotřeba ve VT [MWh] (distribuce + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu 
elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + silová elektřina VT).    [9] 

Náklady za spotřebu = 

Kč44,18918)89,188865,549,4889,17569,2610(4 =++++⋅=   (6.53) 

Roční náklady za elektrickou energii Kč2047544,1891852,1556 =+=  (6.54) 

Celkem za energie (elektřina a zemní plyn): 

Celkem za energie Kč478932047527418 =+=     (6.55) 

 



 Návrh  kombinované otopné soustavy včetně řízení pro typový domek 

 

69

6.7 Ekonomické zhodnocení investice do tepelného čerpadla 
Tepelné čerpadlo provozované v tomto objektu bude provozováno bez státní dotace, která 

poskytuje příspěvek na náklady investice do technologie tepelného čerpadla. Získání státní dotace 
na investici do tepelného čerpadla musí splňovat použité tepelné čerpadlo a vytápěný objekt 
relativně přísné požadavky. Informace potřebné k získání státní dotace na investici tepelného 
čerpadla jsou popsány na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (viz [17]). 

Návratnost investice do tepelného čerpadla bude v tomto případě porovnávána s elektrickým 
kotlem a plynovým kotlem jako zdrojem tepla. K určení návratnosti tepelného čerpadla je potřeba 
znát počáteční investice (tepelného čerpadla, elektrického kotle a plynového kotle) a dále 
průměrné provozní náklady objektu za jeden rok (viz tab. 6-10). 

Tab. 6-10 Počáteční investice a průměrné roční provozní náklady 

Zařízení 
Počáteční investice 

do zařízení 
Průměrné roční provozní 

náklady objektu 
Tepelné čerpadlo 289100 Kč 32974 Kč 
Elektrický kotel 34000 Kč 66837 Kč 
Plynový kotel 110000 Kč 47893 Kč 

 

Průměrné roční provozní náklady objektu nebudou během doby provozu vytápěcího zařízení 
stále stejné. Budou se zvyšovat s růstem cen energií (elektřina, zemní plyn). Do provozních 
nákladů objektu je nutno zahrnout i náklady na servisní údržby zařízení a případné jednoduché 
opravy. Pro určení návratnosti investice do tepelného čerpadla je uvažováno zvyšování 
průměrných provozních nákladů objektu o 3 % ročně – diskont.    
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Obr. 6-6 Graf diskontní návratnosti tepelného čerpadla 
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V grafu (viz obr. 6-6) jsou patrné průběhy průměrných provozních nákladů objektu 
s tepelným čerpadlem, elektrickým kotlem a plynovým kotlem. Diskontní návratnost investice do 
tepelného čerpadla v porovnání s elektrickým kotlem je 6,4 roků. Diskontní návratnost investice 
do tepelného čerpadla v porovnání s plynovým kotlem je 9,2 roků. 

Ekonomické zhodnocení návrhu tepelného čerpadla lze určit z čisté součastné hodnoty 
projektu (NPV). Čistá součastná hodnota vyjadřuje jakou hodnotu bude mít projekt po uvažované 
době provozu, respektive životnosti projektu. Čistá součastná hodnota může nabývat hodnot: 

NPV > 0 investice do projektu je výhodná. Návratnost počátečních investic do projektu je 
před skončením životnosti projektu. Do skončení životnosti, projekt představuje zisk.  

NPV = 0 investice do projektu je na hranici výhodnosti. Návratnost počátečních investic do 
projektu se navrátí právě s končící dobou životnosti projektu.  

NPV < 0 investice do projektu je nevýhodná. Počáteční investice do projektu se za dobu 
životnosti projektu nevrátí.      

Tab. 6-11 Ekonomické zhodnocení investice do tepelného čerpadla bez dotace 

Počáteční investice do tepelného čerpadla 289100 Kč 
Doba životnosti tepelného čerpadla 25 roků 

Celkové průměrné roční příjmy (úspora za energie) 14919 Kč 
Diskontní sazba 3 % 

Index růstu příjmů a výdajů 4 % 

Roky provozu [rok] Příjmy [K č] Zisky (cash flow) [Kč] NPV [K č] 
0 0 -289100 -289100 
1 14919 14919 14484 
2 15516 15516 14625 
3 16136 16136 14767 
4 16782 16782 14910 
5 17453 17453 15055 
6 18151 18151 15201 
7 18877 18877 15349 
8 19632 19632 15498 
9 20418 20418 15648 
10 21234 21234 15800 
11 22084 22084 15954 
12 22967 22967 16109 
13 23886 23886 16265 
14 24841 24841 16423 
15 25835 25835 16582 
16 26868 26868 16743 
17 27943 27943 16906 
18 29061 29061 17070 
19 30223 30223 17236 
20 31432 31432 17403 
21 32689 32689 17572 
22 33997 33997 17743 
23 35357 35357 17915 
24 36771 36771 18089 
25 38242 38242 18265 

Suma [Kč] 621315 332215 118514 
Čistá součastná hodnota projektu TČ  118514 Kč 

Prostá návratnost 15 roků 
Diskontovaná návratnost 19 roků 

Vnit řní výnosové procento 6 % 
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Ekonomické zhodnocení investice do tepelného čerpadla je patrné (viz tab. 6-11). Celkové 
roční příjmy jsou dány rozdílem celkových průměrných ročních provozních nákladů plynového 
kotle a tepelného čerpadla. Diskontní sazba je výnos v procentech, který by byl obdržen, kdyby 
finanční hotovost byla vložena například na bankovní účet. Index růstu příjmů a výdajů 
představuje zvyšování cen energií. Diskontní sazba a index růstu příjmů a výdajů jsou 
uvažovány, za dobu provozu projektu, stále konstantní. Příjmy z projektu se každým rokem 
zvyšují o index růstu příjmu a výdajů. Jsou počítány podle:  

Příjmy t)04,01(14919 +⋅=  kde t – příslušný rok provozu   (6.56) 

Peněžní zisky z projektu (cash flow - CF) jsou v nultém roce záporné, představují počáteční 
investici do tepelného čerpadla. V dalších rocích jsou peněžní zisky kladné a jsou shodné 
s příjmy. Nejsou uvažovány žádné odpisy z projektu.  

Čistou součastnou hodnotu projektu získáme podle:  

∑
= +

=
T

T
tr

CF
NPV

0 )1(
        (6.57) [23] 

kde: CF – peněžní zisk (cash flow) 

  r – diskontní sazba 

t – příslušný rok provozu 

T – životnost provozu  

Prostá návratnost investice do projektu je určena stejně jako diskontní návratnost investice do 
projektu z grafu (viz obr. 6-7).  

Graf prosté a diskontní návratnosti investice do te pelného čerpadla
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Obr. 6-7 Graf prosté a diskontní návratnosti investice do tepelného čerpadla 
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Prostá a diskontní návratnost investice do tepelného čerpadla je dána průsečíkem průběhu 
peněžního zisku a průběhu diskontovaného peněžního zisku s přímkou představující nulovou 
čistou součastnou hodnotu projektu.  

Vnitřní výnosové procento IRR je určeno pomocí výpočetního programu Finanční kalkulátor 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic [23]. Je-li vnitřní výnosové procento vyšší než 
diskontní sazba, je investice do projektu výhodnější než uložení finanční hotovosti na bankovní 
účet, a naopak. Čím vyšší hodnota vnitřního výnosového procenta u daného projektu, tím je 
investice do daného projektu výhodnější.   

Tato investice do tepelného čerpadla je výhodná. Počáteční investice do tepelného čerpadla 
bude navrácena v případě prosté návratnosti za 15 roků, v případě diskontované návratnosti za  
19 roků. Čistá součastná hodnota projektu, podle které se rozhodujeme v době investování do 
daného projektu je NPV = 118514 Kč. Vnitřní výnosové procento z investice do projektu je    
IRR = 6 %.  

 

Pro porovnání je uvedeno ekonomické zhodnocení investice do tepelného čerpadla s dotací, 
kde dotace na investici do tepelného by byla v součastné nejvyšší možné míře 60000 Kč.  

 

Tab. 6-12 Ekonomické zhodnocení investice do tepelného čerpadla s dotací    

 

Počáteční investice do tepelného čerpadla 229100 Kč 
Doba životnosti TČ 25 roků 

Celkové průměrné roční příjmy (úspora za energie) 14919 Kč 
Diskontní sazba 3 % 

Index růstu příjmů a výdajů 4 % 
Čistá součastná hodnota projektu TČ  178514 Kč 

Prostá návratnost 13 roků 
Diskontovaná návratnost 15 roků 

Vnit řní výnosové procento 8 % 

 

 Investice do tepelného čerpadla s dotací bude rozhodně lepší, než investice do tepelného 
čerpadla bez dotace. To je dáno snížením počátečních investic do tepelného čerpadla. Státní 
dotace na tepelná čerpadla není v součastné době poskytována na tepelná čerpadla umístěná 
v novostavbách. Je poskytována v objektech, kde bude kotel spalující fosilní paliva nahrazen 
tepelným čerpadlem.    
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 Tab. 6-13 Shrnutí energetické a ekonomické bilance tepelného čerpadla 

Roční energetická bilance vytápění tepelným čerpadlem 
Potřeba tepla 

Celkem 24753 kWh.rok-1 

Vytápění 22403 kWh.rok-1 
Ohřev TUV 2350 kWh.rok-1 

Celková potřeba tepla krytá tepelným čerpadlem 
Celkem 22870 kWh.rok-1 
Vytápění 20880 kWh.rok-1 

Ohřev TUV 1990 kWh.rok-1 
Spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla 

Celkem 7285 kWh.rok-1 
Vytápění 6608 kWh.rok-1 

Ohřev TUV 677 kWh.rok-1 
Spotřeba elektrické energie elektrického kotle 

Celkem 1883 kWh.rok-1 
Vytápění 1523 kWh.rok-1 

Ohřev TUV 360 kWh.rok-1 
Spotřeba elektrické energie TČ a EK 9168 kWh.rok-1 

Dodané nízkopotenciální teplo 15585 kWh.rok-1 
Úspora energie ve vytápěném objektu 15585 kWh.rok-1 

Úspora energie ve vytápěném objektu v % 63 % 
Doba chodu tepelného čerpadla 

Celkem 3001 h.rok-1 
Vytápění 2754 h.rok-1 

Ohřev TUV 247 h.rok-1 
Doba chodu elektrického kotle 

Celkem 189 h.rok-1 
Vytápění 153 h.rok-1 

Ohřev TUV 36 h.rok-1 
Roční ekonomická bilance vytápění tepelným čerpadlem 

Spotřeba elektrické energie  
Tepelného čerpadla 7285 kWh.rok-1 
Elektrického kotle 1883 kWh.rok-1 

Ostatní spotřeba elektrické energie 4000 kWh.rok-1 
Dohřev TUV 450 kWh.rok-1 

Náklady za elektrickou energii, tarif D56d, jistič 25 A 32974 Kč.rok-1 
Roční ekonomická bilance vytápění elektrickým kotlem 

Náklady za elektrickou energii, tarif D45d, jistič 40 A 66837 Kč.rok-1 
Roční ekonomická bilance vytápění plynovým kotlem 

Platba za zemní plyn VČP, skupina RWE 27418 Kč.rok-1 
Náklady za elektrickou energii, tarif D02d,jistič 20 A 20475 Kč.rok-1 

Diskontní návratnost investice do TČ v porovnání s elektrickým kotlem 
Návratnost TČ 6,4 roků 

Diskontní návratnost investice do TČ v porovnání s plynovým kotlem 
Návratnost TČ 9,2 roků 
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7 ZÁVĚR 
 

O využívání obnovitelných zdrojů energie je v součastné době hodně diskutováno. Jednak 
z důvodu neustáleného zvyšování cen primárních energií, ale také z důvodu možného vyčerpání 
neobnovitelných primárních zdrojů energie. Mezi které patří zejména fosilní paliva. Spotřeba 
energie ve vyspělých státech se neustále zvyšuje, a tím se snižuje doba, kdy budou primární 
neobnovitelné zdroje vyčerpány. Jednou z možností využívání obnovitelné energie je využíváním 
principu tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla jsou v součastné době určena především 
k vytápění budov. Instalovány jsou nejčastěji tepelná čerpadla vzduch/voda, to je především dáno 
jednoduchou instalací tepelného čerpadla, vhodnými klimatickými podmínkami, ale také dobrými 
provozními vlastnostmi, které jsou dány používáním kompresoru typu Scroll. Tepelná čerpadla 
vzduch/voda, ve kterých je použit kompresor typu Scroll ve spojení s vhodným chladivem, 
dokáží odebírat teplo ze vzduchu při teplotě vzduchu -25 °C.  

Cílem této bakalářské práce bylo provést návrh kombinované otopné soustavy, kde zdrojem 
tepla bude tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo nelze přirovnat ke klasickému zdroj tepla, jeho 
maximální výstupní teplota je obvykle 55 °C. Otopná soustava, ve které tepelné čerpadlo bude 
pracovat, musí splňovat provozní požadavky tepelného čerpadla, konstantní průtok tepelným 
čerpadlem, určitou akumulační schopnost v době blokování provozu a omezení častého spínání 
kompresoru. Těchto požadavků je dosaženo, je-li mezi tepelným čerpadlem a otopnou soustavou 
zařazena akumulační nádrž. Otopná soustava provozovaná tepelným čerpadlem musí být 
provozována jako nízkoteplotní. Nízkoteplotní otopná soustava může být podlahová otopná 
soustava nebo radiátorová otopná soustava. Aby radiátorová otopná soustava mohla být 
provozována jako nízkoteplotní, je potřeba zvětšit jejich teplosměnnou plochu. Při provozu 
podlahové otopné soustavy nesmí teplota podlahy překročit dovolenou teplotu, která je daná 
zdravotními a hygienickými požadavky. Výkon podlahové otopné soustavy je tedy limitován 
teplotou otopného média, plochou podlahové plochy a samotnou konstrukcí podlahy. Výhodou 
podlahové otopné soustavy je její velká akumulační schopnost. Při použití velkoplošné 
radiátorové soustavy je jistým omezením velká plocha radiátoru a problém jejího umístění. 
Stěnová otopná soustava právě využívá velké teplosměnné plochy umístěné v omítce stěny.  
Kombinovaná otopná soustava může obsahovat kombinaci různých otopných soustav. 
V nejčastějším případě je to kombinace podlahové otopné soustavy a velkoplošné radiátorové 
otopné soustavy nebo podlahové otopné soustavy a stěnové otopné soustavy. Úkolem řídícího 
systému kombinované otopné soustavy je dodávat do vytápěných prostorů takové množství tepla, 
které je v danou chvíli potřeba. Konkrétní návrh kombinované otopné soustavy byl proveden pro 
typový rodinný dům od projekční firmy Euroline. Na základě celkových tepelných ztrát 10 kW a 
na základě známých tepelných ztrát v jednotlivých místnostech, byla navržena kombinovaná 
otopná soustava. Podlahová otopná soustava je instalovaná ve všech místnostech, a provozována 
bude tak, aby nebyla překročena dovolená povrchová teplota podlahy. V některých místnostech 
není možné pokrýt tepelné ztráty pouze podlahovou otopnou soustavou, a proto je v těchto 
místnostech navržena radiátorová otopná soustava. Navržený tepelný spád kombinované otopné 
soustavy je 42/36 °C při výpočtové teplotě -15 °C. Vlivem ekvitermní regulace kombinované 
otopné soustavy bude průměrný tepelný spád při průměrné teplotě v otopné sezoně 32/26 °C. 
Řízení kombinované otopné soustavy je ekvitermní podle venkovní teploty s vazbou na vnitřní 
teplotu. V každém patře je instalován jeden prostorový termostat. Teplota otopného média je 
řízena regulací průtoku. Teplota otopného média pro podlahovou otopnou soustavu je podle 
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potřeby regulována pomocí směšovacího třícestného ventilu. V návrhu bylo zvoleno tepelné 
čerpadlo vzduchu/voda, protože je požadavek celoročního ohřev TUV v elektrickém bojleru 
s předehřevem v akumulační nádrži. Použité tepelné čerpadlo je do firmy PZP Komplet a.s. 
s typovým označením HP3AW 08 SC. Tepelný výkon je 8 kW. Tepelné čerpadlo bude 
provozováno v bivalentním režimu, kde bivalentním zdrojem je elektrický kotel. Mezi tepelným 
čerpadlem a otopnou soustavou je instalovaná akumulační nádrž o objemu 150 l. Obsahuje 
elektrické topné spirály o celkovém tepelném výkonu 10 kW, které slouží jako bivalentní zdroj 
tepla. Dále akumulační nádrž obsahuje separátní výměník, ve kterém je předehřívána TUV. 
Předehřátá TUV je přiváděna do elektrického bojleru, kde je podle potřeby dohřívána na vyšší 
teplotu, než na kterou ji je schopno ohřát tepelné čerpadlo. Pro průměrnou energetickou bilanci 
provozu tepelného čerpadla vzduch/voda jsou důležité průměrné teploty v otopné sezoně a 
průměrné roční teploty, vnitřní výpočtová teplota. Navržené tepelné čerpadlo vzduch/voda 
pokrývá 93 % tepelných ztrát, zbylých 7 % pokrývá elektrický kotel. Použitím tepelného čerpadla 
jako zdroje tepla v tomto typovém rodinném domě, je dosaženo úspory nákladů za energie 63 %. 
Návratnost tepelného čerpadla je porovnávána s elektrickým kotlem a plynovým kotlem, které by 
sloužily jako zdroj tepla v typovém domě, kdyby nebylo použito tepelné čerpadlo. Do 
průměrných ročních provozních nákladů za spotřebu elektrické energie a dále k určení 
návratnosti investice do technologie s tepelným čerpadlem se výrazným způsobem projeví i 
ostatní spotřeba elektrické energie v domácnosti, v tomto návrhu je uvažována 4000 kWh.rok-1. 
Pro provoz tepelného čerpadla je poskytován tarif elektřiny D56d, který platí pro celou 
domácnost. Celkové průměrné roční náklady za energie v domácnosti jsou při provozu tepelného 
čerpadla 32974 Kč.rok-1, při provozu elektrického kotle jsou 66837 Kč.rok-1 a při provozu 
plynového kotle jsou 47893 Kč.rok-1. Tyto provozní náklady jsou spočítány při současných 
cenách energií. Ke stanovení průměrné návratnosti tepelným čerpadlem je uvažováno zvyšování 
celkových ročních provozních nákladů o 3 % ročně. Zvyšování průměrných celkových 
provozních nákladů bude dáno zvyšováním cen za energie, náklady za servisní kontroly a 
případně jednoduché opravy. Počáteční investice tepelného čerpadla jsou 289100 Kč, 
elektrického kotle jsou 34000 Kč a plynového kotle jsou 110000 Kč. Uvažováním počátečních 
investic do jednotlivých zařízení a uvažováním zvyšování průměrných celkových provozních 
nákladů je diskontní návratnost tepelného čerpadla 6,4 roků v porovnání s elektrickým kotlem a 
9,2 roků v porovnání s plynovým kotlem. Další ekonomické zhodnocení investice do tepelného 
čerpadla bylo provedeno, určením čisté součastné hodnoty projektu. Tepelné čerpadlo vykazuje 
úsporu provozních nákladů oproti plynovému kotli. Tato úspora provozních nákladů představuje 
zisk z projektu (tepelného čerpadla) neboli cash flow. Výpočtem čisté součastné hodnoty 
projektu, lze v době rozhodování investice do projektu určit, zda se počáteční investice do 
projektu za dobu životnosti projektu (25 roků) vrátí a zda investicí do projektu lze počítat se 
ziskem navíc nebo nikoliv. Prostá návratnost počáteční investice do projektu bude 15 let, 
v případě diskontované návratnosti to bude 19 let. Čistá součastná hodnota projektu je             
118514 Kč. Investice do tepelného čerpadla je výhodná a ještě výhodnější by byla investice do 
tepelného čerpadla s dotací. Ekonomická výhodnost tepelný čerpadel bude výhodná i při 
neustálém zvyšování cen energií, neboť zisk z provozu tepelného čerpadla se bude také zvyšovat. 

Využívání obnovitelné energie je stále více využíváno, což je dáno požadavky evropské unie. 
V lokální oblasti, kde je použito tepelné čerpadlo, je považováno za ekologický zdroj tepla, 
samotné tepelné čerpadlo neprodukuje žádné škodlivé emise. Počet instalací tepelného čerpadla 
se stále zvyšuje.   
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