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Souhrn 

Tématem bakalářské práce je dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla. 

V této práci je popsán princip, základní části a typy tepelných čerpadel. V této bakalářské 

práci jsou porovnány tři výpočtové metody. Výpočty byly provedeny pro tři různé 

rodinné domy. Jednotlivé rodinné domy se liší tepelnou ztrátou. Pro každý dům byla 

navržena zemní sondy pro tři různé teplotní úrovně otopné vody. 
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Summary 

The topic of this bachelor thesis is dimensioning the ground heat exchangers for heat 

pumps. The thesis describes the principle, basic parts and types of heat pumps. The thesis 

compares three calculation methods.  Calculations were made for three different family 

houses. The houses differ in their heat losses. Ground probes for three different heating 

water temperatures have been designed for each house. 
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Soupis použitého značení  

c  měrná tepelná kapacita vody [J/(kg.K)] 

d  počet dní v měsíci [-] 

fH,COP  součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro režim vytápění [-] 

fW,COP  součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro režim přípravy 

teplé vody [-] 

q̇  měrný odběrový tok [W/m] 

t1  teplota studené vody [°C] 

t2  teplota teplé vody [°C] 

z  poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci teplé vody [-]  

ρ  hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m3] 

EE,POM  potřeba elektrické energie pro oběhová čerpadla, regulaci a další   

 pomocná zařízení [kWh] 

EE,TC   potřeba elektrické energie pro pohon tepelného čerpadla [kWh] 

EE,ZZ   potřeba elektrické energie záložního zdroje [kWh] 

COP  topný faktor tepelného čerpadla [-] 

COPN  jmenovitá hodnota topného faktoru pro tepelné čerpadlo [-] 

COPW  roční topný faktor pro režim přípravy teplé vody [-] 

COPH  roční topný faktor pro režim vytápění [-] 

L  hloubka zemní sondy [m] 

Paux elektrický příkon pro překonání tlakové ztráty a regulaci tepelného 

čerpadla [W] 
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Pe   elektrický příkon kompresoru [W] 

SPF  Sezónní topný faktor [-] 

  tepelný výkon tepelného čerpadla [W] 

Q  teplo dodané soustavou pro vytápění a přípravu teplé vody [kWh] 

QdTV  potřeba tepla pro přípravu teplé vody [kWh/rok] 

Qdvyt  potřeba tepla pro vytápění [kWh/rok] 

Qtč  teplo dodané tepelným čerpadlem [kWh] 

Q2pměsíc  teplo dodané ohřívačem teplé vody [kWh/měsíc] 

V2p  celková potřeba teplé vody [m3/den] 

𝛷𝑣  chladící výkon výparníku tepelného čerpadla [W] 

Φtč  tepelný výkon tepelného čerpadla [W] 

𝜏𝑡č  doba provozu tepelného čerpadla [h] 

 

PE polyethylen 

RC resistence to crack (odolnost proti šíření trhlin). 

RD rodinný dům 

TV  teplá voda 

WPC typové označení tepelného čerpadla od firmy STIEBEL ELTRON 
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1. Úvod 

Tepelná čerpadla se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, které získávají tepelnou energii 

z okolního prostředí. Nejčastěji odebírají teplenou energii vzduchu, vodě nebo zemskému 

masivu. Získanou energii převádí na vyšší teplotní úroveň za přísunu elektrické energie. 

Tepelná čerpadla mohou sloužit k vytápění objektů, přípravě teplé vody nebo mohou být 

použity jako zdroj chladu. 

První zmínky o tepelných čerpadlech se objevily již v 19. století. Tehdy Lord Kelvin jako 

první popsal funkci tepelného čerpadla. Tepelným čerpadlem v praxi se začal zabývat 

jako první Robert Weber ve čtyřicátých letech 20. století. Nárůst počtu instalací nastal 

v roce 1980 během ropné krize. Další velké rozšíření nastalo na konci 20. století a tento 

růst trvá dodnes. [1] 

Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat tři různé výpočtové metody, které lze 

použít pro návrh zemního vrtu pro tepelné čerpadlo. Výpočet bude proveden pro tři různé 

rodinné domy. Pro každý dům bude výpočet proveden pro tři různé otopné soustavy, které 

pracují s různou teplotou otopné vody. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, ve které jsou popsány základní typy 

tepelných čerpadel a základní části tepelného čerpadla. Dále je popsán princip činnosti 

tepelných čerpadel. V teoretické části jsou také popsány vlastnosti zemského masivu. 

V analytické části jsou popsány jednotlivé výpočtové metody, ukázkové výpočty dle 

jednotlivých metod. Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách a znázorněny graficky. Na 

konci práce jsou jednotlivé metody zhodnoceny a porovnány. 
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2. Tepelná čerpadla 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění objektů a pro přípravu teplé vody. 

Může pracovat buď pouze v režimu vytápění, nebo jen pro přípravu teplé vody, ale 

nejčastěji pracuje v kombinovaném režimu. Tepelná energie je odebírána okolnímu 

prostředí, v němž je umístěn výparník tepelného čerpadla nebo jeho výměník. Pro odběr 

tepla se využívá mnoho zdrojů: jako například voda, vzduch, země nebo odpadní teplo 

z technologických procesů. Teplo odebrané z okolního prostředí je převáděno na vyšší 

teplotní hladinu. Pro tento proces je nutno přivádět elektrickou energii. Tepelné čerpadlo 

je řazeno mezi alternativní zdroje energie. [2] 

2.1. Konstrukce tepelných čerpadel 

Konstrukce jednotlivých typů tepelných čerpadel je odlišná. Hlavní části jsou však 

totožné. 

Kompresor 

V kompresoru dochází ke stlačování par chladiva, které se před tím vypařilo 

ve výparníku. Při stlačování roste jak tlak, tak i teplota par chladiva. Nejčastěji 

se používají pístové nebo rotační kompresory, které jsou hermeticky 

uzavřené, aby nedocházelo k úniku chladiva do okolního prostředí. 

Výparník 

Funkcí výparníku je odebírání tepla nízkopotenciálnímu zdroji. Pro konstrukci tepelných 

čerpadel se používají dva typy výparníku a to kapalinový a vzduchový. Kapalinové jsou 

nejčastěji deskové letované. Vzduchové výparníky se vyrábějí jako žebrované trubky. 

Výparníky se liší v konstrukci a použitých materiálech podle toho pro jaký typ tepelného 

čerpadla. V případě odebírání tepla okolnímu vzduchu je výparník vyroben jako soustava 

měděných trubek s hliníkovými lamelami. Pro lepší přestup tepla jsou tyto lamely 

ofukovány pomocí ventilátoru. Výparník pro tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z vody, 

či země se používají deskové výměníky nejčastěji z ocelových plechů.  

Kondenzátor 

Kondenzátorem je předáváno teplo z chladiva do teplonosné látky, která je dále 

využívána pro vytápění nebo pro přípravu teplé vody. Jako u výparníku je důležité, 
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z jakého materiálu je vyroben. Kondenzátory jsou většinou pájené nebo svařované 

deskové výměníky tepla, nebo se používají trubkové výměníky, jejichž teplosměnná 

plocha je rozšířena pomocí připájených žeber. 

Expanzní ventil 

Úkolem expanzního ventilu je zajistit tlakový rozdíl mezi výparníkem a kondenzátorem 

a regulovat množství protékajícího chladiva. Expanzní ventily v tepelných čerpadlech 

jsou řízeny buď termostaticky, nebo elektronicky. [2], [3] 

2.2. Princip tepelného čerpadla 

1. fáze – Vypařování 

Chladivo, které proudí tepelným čerpadlem, se ve výparníku musí vypařit. To se děje při 

nízké teplotě a tlaku. Pro uskutečnění tohoto děje je výparná teplota chladiva vždy nižší, 

než teplota okolního prostředí, kterému je teplo odebíráno. Vypařování neprobíhá celé 

pouze ve výparníku. K částečnému vypařování chladiva dochází již v expanzním ventilu 

díky snížení tlaku. Na vstupu do výparníku je tedy přiváděna směs kapalného chladiva 

a par chladiva. Je důležité, aby došlo k úplnému odpaření chladiva před vstupem 

do kompresoru. Cílem je dosažení přehřáté páry. Při nedokonalém odpaření by kapičky 

obsažené v páře chladiva mohly poškodit kompresor. K vypaření chladiva dojde díky 

tomu, že odejme teplo z okolního prostředí (vzduch, voda, země …).  

2. fáze – Komprese 

Odpařené chladivo je nasáváno kompresorem, který páry chladiva stlačí. Tím naroste tlak 

a teplota chladiva. Teplota, která je dosahována na výtlaku kompresoru, se může 

pohybovat až kolem 100 °C.  

3. fáze – Kondenzace 

Stlačené a ohřáté páry chladiva se z kompresoru přivádějí do kondenzátoru. Páry chladiva 

se zchladí až na teplotu kondenzace při daném tlaku a chladivo dále kondenzuje 

na kapalné chladivo. Pro uskutečnění tohoto děje musí být kondenzační teplota chladiva 

vždy vyšší, než teplota teplonosné látky. Při tomto ději dochází k předávání tepla 

do teplonosné látky na sekundární straně výměníku.  
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Celý proces kondenzace lze rozdělit na tři části. V první fázi dojde ke zchladnutí 

přehřátých par chladiva, které jsou na vstupu kondenzátoru. V této fázi ještě nedochází 

k samotné kondenzaci, dostáváme se pouze na teplotu nasycených par. 

Druhá fáze samotná kondenzace započne, když je dosaženo kondenzačního tlaku 

a kondenzační teploty chladiva. Kondenzace probíhá vždy za konstantního tlaku. Teplota 

může být stabilní (azeotropní chladiva) nebo může docházet k teplotnímu skluzu 

(zeotropní chladiva). V této fázi je účinnost přenosu tepla nejvyšší.  

Poslední fáze je podchlazení kondenzátu pod kondenzační teplotu chladiva. K tomu 

dochází částečně na konci kondenzátoru a následně v dochlazovači. Dochlazování 

chladiva se používá především kvůli tomu, aby bylo zabráněno tvorbě parních bublinek, 

které by mohli poškodit a zablokovat expanzní ventil.  

4. fáze – Expanze 

Zkapalněné chladivo přichází do expanzního ventilu za vysokého tlaku. V expanzním 

ventilu dochází ke snížení tlaku a chladivo je opět přiváděno do výparníku. [2],[3] 

Princip funkce tepelného čerpadla je znázorněn na Obr. 1. 

 

Obrázek 1 Schéma tepelného čerpadla [4] 

2.3. Rozdělení tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla lze rozdělit na několik základních typů. Mezi nejběžnější, které 

se používají, patří typy vzduch/voda, voda/voda, země/voda a vzduch/vzduch. 

Z jednotlivých zkratek je poznat s jakými látkami dané tepelné čerpadlo pracuje. První 
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údaj odkazuje na to, odkud dané tepelné čerpadlo odebírá teplo okolnímu prostředí, druhý 

údaj udává jaká teplonosná látka je použita pro vytápění objektu případně pro přípravu 

teplé vody.  

2.3.1 Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda  

V tomto případě je jako nízkopotenciální zdroj tepla použit venkovní vzduch. Energie 

se předává pomocí chladiva do vody, kterou je daný objekt vytápěn.  

 

Obrázek 2  Příklad instalace tepelného čerpadla vzduch/voda [5] 

U tepelného čerpadla typu vzduch/voda jsou používány kompresory s konstantními 

otáčkami nebo s proměnnými otáčkami. Pro změnu otáček jsou používány frekvenční 

měniče a kompresory s invertorem. Změnou otáček kompresoru dochází ke změně 

výkonu tepelného čerpadla. Řízení otáček je důležité hlavně pro omezení opakovaného 

vypínání a zapínání tepelného čerpadla. Při častém spínání kompresoru by došlo 

k výraznému zkrácení jeho živostnosti. Další regulace, která se používá, je řízení teploty 

otopné vody podle ekvitermní teploty. V tomto případě je regulována teplota topné vody 

dle venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě potřebujeme pokrýt větší tepelnou ztrátu 

objektu a proto je potřeba, aby do otopné soustavy proudila topná voda o vyšší teplotě. 

Dále je možno rozdělit tepelná čerpadla vzduch/voda podle provedení na jednotky typu 

monoblok a jednotky typu split. U provedení jednotky jako monoblok je celé tepelné 

čerpadlo sestaveno v jednom zařízení. Monoblok je většinou umisťován na vnější stranu 

budovy, ale je možné umístit monoblokové tepelné čerpadlo do vnitřních prostor budovy. 

Je nutné, aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu k výparníku tepelného čerpadla 
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pomocí vzduchotechnického potrubí. Teplená čerpadla v provedení split jsou rozdělena 

na dvě menší samostatné jednotky, které jsou navzájem propojeny potrubím s chladivem. 

Výparník bývá umístěn na vnější straně budovy a kondenzátor uvnitř budovy. 

 

 

Výhody: 

 Jednoduchost instalace 

 Univerzálnost použití 

 Poměr cena/výkon 

[3], [6], [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhody: 

 Hlučnost od venkovní jednotky 

 Při nízkých teplotách klesá účinnost 

 Nestálý topný faktor 

 

Obrázek 3 Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda [8] 
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2.3.2. Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch 

 

Obrázek 4 Příklad instalace tepelného čerpadla vzduch/vzduch [5] 

Jak u tepelného čerpadla typu vzduch/voda tak i u tepelného čerpadla typu vzduch/vzduch 

je teplo odebíráno z venkovního vzduchu. Je možno využívat i odpadní vzduch. Pro 

vytápění objektu je použito teplovzdušné vytápění. Tepelné čerpadlo může být s jednou 

vnitřní jednotkou - typ split, nebo s více vnitřními jednotkami - typ multisplit. Jedna 

vnitřní jednotka vždy slouží k vytápění jedné místnosti. Některá tepelná čerpadla 

vzduch/vzduch umožňují v letních měsících reverzaci chodu a tím dochází k chlazení 

vnitřního prostoru. 

  

Obrázek 5 Venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch [9]

Výhody: 

 Nízká pořizovací cena 

 Jednoduchá instalace 

 Kompaktní provedení 

 Reverzní chod 

 [3], [6], [10] 

Nevýhody: 

 Hlučnost od venkovní jednotky 

 Nižší výkon  

 Nestálý topný faktor 

 Nelze použít pro přípravu teplé 

vody 
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2.3.3 Tepelné čerpadlo typu voda/voda 

Pro provoz tepelného čerpadla typu voda/voda se používá buď spodní voda nebo 

povrchová voda. Pro tepelné čerpadlo typu voda/voda se dříve používali v drtivé většině 

případů deskové výparníky. V posledních letech se začali do tepelných čerpadel typu 

voda/voda používat trubkové výparníky z mědi s rozšířenou vnitřní teplosměnnou 

plochou. 

 

Obrázek 6 Trubkový výparník s rozšířenou teplosměnnou plochou [11] 

Využití spodní vody 

Pro provoz tepelného čerpadla, které jako zdroj nízkopotenciálního tepla využívá spodní 

vodu je potřeba vybudovat dvě studny. Z jedné studny je voda odebírána a následně 

se z ní ve výparníku odebírá teplo. Následně je voda vypouštěna do druhé vsakovací 

studny. Obě studny musejí být od sebe v dostatečné vzdálenosti a pokud možno seřazeny 

za sebou ve směru proudění spodní vody. Pro správnou funkci tepelného čerpadla je 

potřeba zajistit dostatečný průtok spodní vody výparníkem. Minimální doporučené 

hodnoty průtoku se liší podle výrobce daného tepelného čerpadla. Obvykle se pohybují 

od 90 do 200 l/hod na jeden kW výkonu tepelného čerpadla. Velký rozdíl hodnot je 

způsoben použitím trubkového nebo deskového výparníku. Před instalací musí být 

provedena čerpací zkouška, aby byl zajištěn dostatečný přísun spodní vody pro tepelné 

čerpadlo. Dále je třeba získat povolení od příslušného vodohospodářského úřadu. Dalším 

nezbytným vybavením tepelného čerpadla, které jako zdroj nízkopotencionální energie 

používá spodní vodu je filtr. Ten bývá umisťován těsně před výparníkem tepelného 

čerpadla. K zajištění správné funkce musí být filtr umístěn na přístupném místě, aby bylo 

umožněno jeho čištění. Častěji se ale používají filtry s možností automatického čištění. 

Velkou výhodou využití spodní vody je to, že se její teplota v průběhu roku významně 
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nemění. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 10 °C. Před instalací je potřeba zjistit 

chemické složení vody, aby nedocházelo k zanášení výměníku a potrubí.  

 

Obrázek 7 Příklad instalace tepelného čerpadla voda/voda s využitím spodní vody [5] 

Využití povrchové vody 

Jako zdroje nízkopotencionálního tepla jsou používány rybníky, řeky a moře. Ve všech 

případech je potřeba vypracovat energetickou bilanci. Tento typ instalace není příliš 

rozšířený vzhledem k tomu, že objekt s instalací tepelného čerpadla, které by odebíralo 

teplo povrchové vodě, musí ležet v těsné blízkosti vodní plochy. Dále je potřeba vzít 

v úvahu, jestli na vodní ploše nedochází k aktivitám, které by mohli mít za následek 

poškození kolektoru, například lodní doprava. Kolektory se většinou umisťují ke dnu 

vodní plochy nebo těsně nad něj aby nedocházelo k zanášení nečistotami, které jsou 

obsaženy ve vodě. Dalším důvodem pro umisťování kolektorů ke dnu vodních ploch je 

to, že teplota vody je zde vyšší, což nám dává lepší provozní parametry. Při velkých 

mrazech je velmi pravděpodobné, že nedojde ke kompletnímu zamrznutí vodní plochy. 

Kompletní zamrznutí vody by mělo za následek poškození kolektoru. Voda 

z povrchových zdrojů nám poskytuje relativně stabilní zdroj tepla, u kterého nedochází 

k poklesu teploty pod 4 °C. Kolektory umístěné ve stojatých vodách nemusí být vždy 

kotveny ke dnu. Na dně vodní plochy se dokáží udržet díky vlastní váze, ale musíme 

uvažovat vztlakovou sílu, která je způsobena při námraze na kolektoru. Pokud je kolektor 

umístěn v proudící vodě, je ho vždy potřeba přikotvit ke dnu pomocí závaží pokládané 

na trubky kolektoru. 
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Obrázek 8 Příklad instalace tepelného čerpadla voda/voda s využitím povrchové vody [5] 

 

Výhody: 

 Relativně nízká počáteční 

investice 

 Vysoký a konstantní topný faktor 

 Rychlá návratnost počátečních 

investic 

[3],[6],[12] 

Nevýhody: 

 Požadavky na chemické složení vody 

 Vhodnost dané lokality

2.3.4. Tepelné čerpadlo typu země/voda 

Jako zdroj tepla se v tomto případě využívá nízkopotenciální energie akumulovaná 

v zemině.  

Plošný kolektor 

Jedna z možností provedení tepelného čerpadla typu země/voda je využití plošného 

neboli horizontálního kolektoru. Kolektor se skládá z plastového potrubí nebo hadic. 

V praxi se nejčastěji používají dva základní druhy uložení plošného kolektoru a to buď 

meandrovité uložení nebo uložení v plošných spirálách.  
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Obrázek 9 Příklad instalace tepelného čerpadla země/voda s meandrovitým plošným výměníkem 

[5] 

Suché vrty (zemní sondy) 

Druhá možnost pro získávání energie ze zeminy je hlubinný vrt. Kolektor, který bývá 

zhotoven z platových trubek nebo hadic, je uložen ve vrtu. Do jednoho vrtu jsou většinou 

umisťovány dvě kolektorové smyčky ve tvaru písmene U. Celá soustava je obvykle 

tvořena více než jedním vrtem.  

 

Obrázek 10 Příklad instalace tepelného čerpadla země/voda se zemním vrtem [5]

Výhody: 

 Dlouhá životnost kolektoru 

 Tiché a bezúdržbové řešení 

[3], [6] 

Nevýhody: 

 Vysoké investiční náklady  

 Nutnost stavebního povolení (vrty) 

 Potřeba velké plochy (plošné kolektory) 
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2.4 Parametry tepelných čerpadel 

Pro návrh a hodnocení kvality a výkonosti tepelného čerpadla se používají různé parametry. 

Mezi základní parametry patří především jmenovitý výkon, jmenovitý topný faktor, sezónní 

topný faktor a hladina akustického tlaku. 

2.4.1 Jmenovitý topný faktor COP (coefficient of performance) 

Jmenovitý topný faktor udává poměr výkonu tepelného čerpadla k elektrickému příkonu, který 

je potřeba pro provoz. Topný faktor se v průběhu roku mění v závislosti na venkovních 

podmínkách a požadované teplotě na výstupu z tepelného čerpadla. 

𝐶𝑂𝑃 =
𝛷𝑡č

𝑃𝑒+𝑃𝑎𝑢𝑥
 [−]         (1) 

kde je:  

tč   tepelný výkon tepelného čerpadla [W]; 

Pe    elektrický příkon kompresoru [W]; 

Paux elektrický příkon pro překonání tlakové ztráty a regulaci tepelného 

čerpadla [W]; 

Hodnoty COP, výkonu a příkonu tepelného čerpadla se stanovují měřením v laboratořích pro 

různé podmínky. V normě jsou stanoveny pro každý typ tepelného čerpadla jmenovité a další 

hodnoty teplot na vstupu do výparníku a výstupu z kondenzátoru, při kterých probíhá měření. 

Jmenovité hodnoty pro měření parametrů tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu 

tepelného čerpadla.  

Pro tepelné čerpadlo typu vzduch/voda jsou jmenovité podmínky A7/W35. Toto označení 

udává, že při měření je teplota vzduchu na vstupu do výparníku je 7 °C a teplota otopné vody 

na výstupu z kondenzátoru je 35 °C. Pro tyto jmenovité podmínky je obvykle dosahován topný 

faktor nejméně 3,1. 

U tepelného čerpadla typu země/voda jsou jmenovité podmínky B0/W35. Označení udává, 

že tepelné čerpadlo je testováno za teploty nemrznoucí směsi na vstupu do výparníku 0 °C 

a teplotě otopné vody na výstupu z kondenzátoru 35 °C. U tohoto typu tepelného čerpadla se 

za těchto jmenovitých podmínek dosahují topné faktory vyšší než u tepelných čerpadel typu 

vzduch/voda. Typické hodnoty se pohybují minimálně kolem 4,3. 
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Jmenovité podmínky pro tepelné čerpadlo typu voda/voda jsou W10/W35. Tepelné čerpadlo je 

testováno při teplotě vody na vstupu do výparníku 10 °C. A teplotě otopné vody na výstupu 

z kondenzátoru 35 °C. Tento typ tepelného čerpadla obvykle dosahuje nejvyšších hodnot 

topného faktoru ve srovnání s předchozími dvěma typy tepelných čerpadel. Typické hodnoty 

topného faktoru bývají vyšší než 5. [13] 

2.4.2 Sezónní topný faktor SPF (seasonal performance factor) 

Sezónní topný faktor udává poměr tepla dodaného do soustavy tepelným čerpadlem (včetně 

záložního zdroje) za rok k celkové spotřebě elektrické energie tepelného čerpadla, záložního 

zdroje a pomocné energie pro provoz tepelného čerpadla za rok podle vztahu 

𝑆𝑃𝐹 =
𝑄

𝐸𝐸,𝑇𝐶+𝐸𝐸,𝑍𝑍+𝐸𝐸,𝑃𝑂𝑀
 [−]       (2) 

kde je: 

Q   teplo dodané soustavou pro vytápění a přípravu teplé vody [kWh]; 

EE,TC    potřeba elektrické energie pro pohon tepelného čerpadla [kWh]; 

EE,ZZ    potřeba elektrické energie záložního zdroje [kWh]; 

EE,POM   potřeba elektrické energie pro oběhová čerpadla, regulaci a další  

  pomocná zařízení [kWh]. 

Doporučené a minimální hodnoty sezónního topného faktoru jsou uvedeny v příloze C3 normy 

ČSN 14 450. Jednotlivé hodnoty sezónního topného faktoru udávaného normou se liší 

v závislosti na použitém typu tepelného čerpadla. Dále je zohledněno, jestli je soustava 

s tepelným čerpadlem umístěna v novostavbě nebo byla zbudována při rekonstrukci objektu. 

Při použití tepelného čerpadla jen pro přípravu teplé vody jsou v normě udány sezónní topné 

faktory zvlášť.  

Pro soustavu s tepelným čerpadlem odebírajícím teplo ze vzduchu je minimální sezónní topný 

faktor 2,5. Doporučený sezónní topný faktor je 2,8. Při použití soustavy s tepelným čerpadlem 

odebírajícím teplo ze zemského masivu, je minimální sezónní topný faktor 3,3 a doporučený 

3,7. Při odebírání tepla z vody, je minimální sezónní topný faktor 3,5 a doporučený 4,2. Tyto 

hodnoty jsou pro instalace soustav v novostavbách a soustavy jsou určeny jak pro vytápění, tak 

pro přípravu teplé vody. Při instalaci soustavy při renovaci objektu jsou minimální i doporučené 

sezónní topné faktory vyšší o dvě až tři desetiny oproti sezónním topným faktorům u instalací 
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v novostavbách. Pokud je soustava použita jen pro přípravu teplé vody, jsou předepsané sezónní 

topné faktory o dvě až tři desetiny nižší než u instalací v novostavbách s použitím, jak pro 

vytápění objektu, tak i pro přípravu teplé vody. [14] 
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3. Zemní výměníky pro tepelná čerpadla 

3.1 Podloží jako zdroj tepla 

Zemské podloží dokáže akumulovat značné množství slunečního záření a je tudíž velmi dobrým 

zdrojem pro získávání nízkopotenciální energie pro využití tepelnými čerpadly. Tepelná 

energie akumulovaná ve vrchních vrstvách zemského podloží pochází ze dvou zdrojů. 

Významnějším zdrojem je sluneční záření, které má na celkové akumulaci podíl až 98 %. 

V letních měsících dopadá na zemský povrch až 1000 W/m2, v zimních měsících na zemský 

povrch dopadá maximálně 200 W/m2. Tyto hodnoty se mění se zeměpisnou délkou a šířkou.  

Méně významným zdrojem je teplo uvolňované vlivem tektonických a vulkanických aktivit 

zemského jádra. Pro správnou funkci zemní kolektoru tepelného čerpadla je potřeba znát 

složení podloží, rozložení teploty v zemském masivu, tepelnou vodivost podloží λ [W/m2.K] 

a geotermický gradient. 

Pro správnou funkci zemního plošného kolektoru je důležitá teplota okolní zeminy. Na obrázku 

číslo 1 jsou vidět průběhy teplot v jednotlivých ročních období. Z obrázku je patrné, že teplota 

zemského masivu zpočátku s přibývající hloubkou roste nebo klesá v závislosti na ročním 

období. Ale od 10 metrů je teplota zemského masivu po celý rok téměř stabilní kolem 10 °C. 

[16] 

 

Obrázek 11 Průběh teplot v zemském masivu pro jednotlivá roční období [15] 
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Geotermický gradient 

Geotermický gradient vyjadřuje vzrůst teploty v zemském masivu pod povrchovou vrstvou v 

závislosti s rostoucí hloubkou. Geotermický gradient s rostoucí hloubkou klesá směrem k jádru 

planety. Udává se v K/m nebo v K/km.  Hodnota geotermického gradientu se pohybuje kolem 

3 K na 100 m. Od geotermického gradientu je odvozen geotermický stupeň, který je 

převrácenou hodnotou geotermického gradientu. A udává, při jakém přírůstku hloubky se 

teplota zemského masivu zvýší o 1 K. Velikost geotermického stupně je přibližně 33 m/K. 

Přesné hodnoty geotermického gradientu a geotermického stupně závisí na složení zemského 

masivu. [17] 

3.2.1 Plošné kolektory 

Plošné zemní kolektory pro tepelná čerpadla se ukládají vodorovně buď do meandrů nebo 

se používá uložení typu Slink. Plošný kolektor, který se využívá pro získávání teplené energie 

ze zeminy, je potrubí uložené v zemině. Potrubí se ukládá do výkopu v hloubkách od 

1 až 2 metrů. Plošný kolektor se obvykle skládá z několika smyček spojených ve sběrači 

a rozdělovači. 

 

Obrázek 12 Výkop pro plošný výměník tepelného čerpadla pokládka bez pískového obsypu [18] 
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3.2.2 Měrný odběrový tepelný tok 

Měrný odběrový tok je hlavní údaj pro stanovení velikosti zemního plošného výměníku. Pro 

správnou funkci je lepší podloží, které je nasyceno vodou. Měrný odběrový tok dále také závisí 

na hloubce uložení plošného kolektoru použité rozteči trubek a na průměru trubek. V Tab. 1 

jsou uvedeny přibližné hodnoty měrného odběrového tepelného toku, kterého lze dosáhnout.   

tabulka č 1 Obecné hodnoty měrného odběrového toku pro zemní plošné výměníky [14] 

 

 

 

 

3.2.3 Meandrovité plošné kolektory 

Při tomto typu uložení zemního kolektoru je potrubí uloženo v meandrech. Plošný kolektor lze 

rozdělit do několika větví, aby se snížila tlaková ztráta. Meandrovité kolektory se ukládají 

do hloubek od 1 do 1,5 metru s roztečí okolo 1 metru. Délka jednotlivých smyček je v řádech 

desítek až stovek metrů. 

 

Obrázek 13 Tvorba drážky pro plošný výměník tepelného čerpadla [18] 

Druh zemského masivu 

Měrný odběrový tepelný tok 

doba provozu 
1800 h/rok 

doba provozu 
2400 h/rok 

suchá, nesoudržná půda 10 W/m2 8 W/m2 

vlhká, soudržná půda 20 až 30 W/m2 16 až 24 W/m2 

vodou nasycený písek nebo 
štěrk 

40 W/m2 32 W/m2 
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3.2.4 Plošný kolektor typu SLINK 

Toto řešení je vhodné, pokud není k dispozici dostatečný prostor pro meandrovitý kolektor. Pro 

uložení potrubí je potřeba výkop o větší šíři než pro meandrovitý kolektor. Typická šířka 

se pohybuje okolo jednoho metru, délka bývá volena dle potřebného výkonu kolektoru typicky 

desítky metrů. Hloubka uložení kolektoru SLINK je větší než u meandrovitého kolektoru, 

obvykle cca 2 metry. Pokud je použito více než jedna větev, každá větev je uložena 

v samostatném výkopu a jejich osová vzdálenost musí být alespoň 5 metrů. 

 

Obrázek 14 Uložení plošného zemního výměníku typu SLINK [19] 

3.3 Zemní sondy (suché vrty) 

Délka (hloubka) zemních sond bývá několik desítek metrů (do 100 m). Zemní sondy pro tepelná 

čerpadla nelze zaměňovat s geotermálními vrty. Rozdíl mezi těmito vrty je především 

v hloubce. Geotermální vrty bývají prováděny od hloubek stovek metrů do několika kilometrů 

a čerpají skutečně geotermální teplo. Tyto vrty bývají používány pro průmyslové využití nebo 

vytápění velkých územních celků. 
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V závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla se používají systémy s jednou zemní 

sondou nebo více sondami. Dále je možno do každého vrtu umístit jednu nebo dvě kolektorové 

smyčky, což umožňuje rozdělení průtoku. Použití dvou kolektorových smyček se využívá 

především u delších vrtů, aby byla snížena tlaková ztráta.  

 

Obrázek 15 Zemní sonda pro tepelné čerpadlo [21] 

 

V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty měrného odběrového toku pro jednotlivé druhy zemského 

masivu pro dvě základní provozní doby tepelného čerpadla. V Tab. 3 jsou pak hodnoty 

rozepsány pro různé druhy hornin. Tyto tabulky jsou uvedeny v příloze A normy ČSN 14 450.  
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tabulka č 2 Obecné hodnoty měrného odběrového toku pro zemní svislé výměníky [14] 

Druh zemského masivu 

Měrný odběrový tepelný tok 

Doba provozu 
1800h/rok 

Doba provozu 
2400h/rok 

suchá, nesoudržná půda 25 W/m 20 W/m 

vlhká, soudržná půda 60 W/m 50 W/m 

vodou nasycený písek nebo 
štěrk 

84 W/m 70 W/m 

 

tabulka č 3 Hodnoty měrného odběrového toku hornin pro zemní svislé výměníky [14] 

Horniny 

Měrný odběrový tepelný tok 

Doba provozu 
1800h/rok 

Doba provozu 
2400h/rok 

písek, štěrk vlhký 65 až 80 W/m 55 až 65 W/m 

jíl, vlhká hlína 35 až 50 W/m 30 až 40 W/m 

vápenec 55 až 70 W/m 45 až 60 W/m 

Pískovec 65 až 80 W/m 55 až 65 W/m 

Žula 65 až 85 W/m 55 až 70 W/m 

Čedič 40 až 65 W/m 35 až 55 W/m 

[3],[6],[19],[20] 

3.4 Základní části zemního kolektoru 

Každý zemní kolektor musí obsahovat základní části, jako jsou kolektorové potrubí, šachtice 

a teplonosná látka. Dalším vybavením může být rozdělovač, sběrač a sběrné potrubí. Tyto 

základní části zemního kolektoru se používají jak pro plošné kolektory, tak i pro zemní sondy. 

Konstrukce jednotlivých prvků se může lišit podle typu zemního výměníku. 

Potrubí pro výměníky 

Potrubí pro výměníky se používá plastové, z vysokohustotního polyetylenu. Pro zemní plošné 

kolektory je možno využít potrubí z běžného vysokohutnostního polyetylenu 

PE (80, 100, 100+). Tento typ potrubí je ale nutno ukládat ve výkopu do pískového lože, aby se 

zabránilo k porušení potrubí o ostré kameny. Pískové lože také vytváří kolem zemního plošného 

výměníku drenáž, kterou je od kolektoru odváděna vlhkost. Tím dochází k vysychání okolní 

zeminy a tím ke zhoršení jejích vlastností. Proto se začalo používat potrubí z polyetylenu 

PE 100 RC, které má lepší mechanické vlastnosti než klasické polyetylenové potrubí PE 100. 

Zkratka RC v označení potrubí znamená resistence to crack (odolnost proti šíření trhlin). 
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Vzhledem ke zlepšeným vlastnostem potrubí PE 100 RC není nutno pokládat potrubí 

do pískového lože a tím dochází k lepšímu přenosu tepla. 

Šachtice 

Existuje velké množství šachtic různých provedení. Jako nejednoduší šachtice může posloužit 

betonová skruž. Šachtice slouží k uložení sběrače a rozdělovače ve venkovním prostředí. 

Výhoda uložení sběrače a rozdělovače ve venkovní šachtici je ten, že ke spojení/rozdělení dojde 

před vnější obvodovou konstrukcí objektu a do budovy je potřeba vybudovat pouze jeden 

prostup pro potrubí. Jednotlivé větve zemního výměníku jsou také kratší a mají menší celkovou 

tlakovou ztrátu. 

Teplonosná látka 

Teplonosná látka slouží k odebírání tepelné energie ze zemského podloží a dále ji předává 

ve  výparníku tepelného čerpadla chladivu. Teplonosnou látkou je zpravidla nemrznoucí směs 

na bázi směsi lihu a vody nebo propylenglykolu a vody v poměru odpovídajícím požadované 

teplotě tuhnutí (cca -15 °C). Dalším požadavkem na teplonosnou látku je neškodnost vůči 

životnímu prostředí. 

Rozdělovač a sběrač 

Slouží k rozvodu teplonosné látky do jednotlivých větví zemního výměníku tepelného čerpadla. 

Na rozdělovači i sběrači jsou osazeny vyvažovací ventily pro nastavení průtoku teplonosné 

látky jednotlivými větvemi zemního výměníku. Rozdělovač a sběrač dále slouží k odvzdušnění 

zemního výměníku a dále je díky osazeným armaturám možnost uzavřít jednotlivé větve, 

aby mohlo dojít k odstávce porušené větve a následné opravě.  

Rozdělovač a sběrač může být umístěn buď vně nebo uvnitř objektu. Pokud je rozdělovač 

společně s rozdělovačem umístěn vně objektu usazuje se do šachtic. Pro toto uložení je důležité 

použit materiály, které nekorodují. Dnes se nejčastěji používá vysokohustotního polyethylenu 

PE 100. 

[19], [22], [3]  
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4. Popis rodinných domů 

Pro výpočty byly vybrány tři rodinné domy (RD), které mají shodnou půdorysnou plochu 75 m2 

s obytnou plochou 150 m2. První rodinný dům, který splňuje standardy pasivního domu 

s tepelnou ztrátou 3 kW a měrnou potřebou tepla na vytápění 19 kWh/(m2.rok). Druhý rodinný 

dům splňující nízkoenergetický standard s tepelnou ztrátou 6 kW a měrnou potřebou tepla 

na vytápění 59 kWh/(m2.rok). Třetí rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW a měrnou potřebou 

tepla na vytápění 125 kWh/(m2.rok).  

Do jednotlivých rodinných domů byly navrženy tři různé otopné soustavy s rozdílnými 

teplotami otopné vody. Pro návrhovou teplotu otopné vody 35 °C je uvažováno podlahové 

vytápění Pro návrhové teploty otopné vody 45 °C a 55 °C je uvažováno vytápění pomocí 

otopných těles. Součinitele prostupu tepla U [W/(m2. K)] jsou uvedeny v Tab. 4. Výpočty, které 

jsou uvedené v kapitole 5, jsou provedeny pro zemní sondy. 

tabulka č 4 Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí pro jednotlivé RD 

 

 

 

 

 

4.1 Potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody 

V Tab. 5 jsou uvedeny potřeby tepla pro vytápění jednotlivých rodinných domů. Hodnoty 

potřeb tepla pro jednotlivé rodinné domy jsou převzány ze zadání bakalářské práce a byly 

stanoveny podle ČSN EN ISO 13 790. 

 

 

 

 Pasivní RD Nízkoenergetický RD Běžný RD 

Ustěny  [W/m2*K] 0,12 0,25 0,39 

Ustřechy [W/m2*K] 0,12 0,20 0,29 

Upodlahy [W/m2*K] 0,45 0,45 0,45 

Uoken [W/m2*K] 0,70 1,20 2,80 
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tabulka č 5 Potřeba tepla pro vytápění v MWh pro jednotlivé RD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Potřeba tepla na přípravu teplé vody byla stanovena dle vzorce (3) pro každý měsíc zvlášť. Pro 

výpočet byl uvažován rodinný dům, ve kterém žijí 4 osoby. Průměrná spotřeba teplé vody je 

40 litrů na osobu a den. Maximální teplota vody v zásobníku je 55 °C. Potřeby tepla pro ohřev 

teplé vody pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v Tab. 6. 

𝑄2𝑝,𝑚ě𝑠í𝑐 = (1 + 𝑧) ∙  
𝑉2𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ( 𝑡2 − 𝑡1 )

3600 ∙ 1000
∙ 𝑑 [𝑘𝑊ℎ]   (3) 

kde je 

Q2p,měsíc   teplo dodané ohřívačem teplé vody [kWh/měsíc]; 

z   poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci teplé vody [-]; 

V2p   celková potřeba teplé vody [m3/den]; 

ρ   hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m3]; 

c   měrná tepelná kapacita vody [J/(kg.K)]; 

t1   teplota studené vody [°C]; 

Měsíc Pasivní RD Nízkoenergetický RD Běžný RD 

leden 0,79 2,06 4,03 

únor 0,44 1,45 2,98 

březen 0,15 0,94 2,21 

duben 0,01 0,26 0,88 

květen 0,00 0,02 0,12 

červen 0,00 0,00 0,00 

červenec 0,00 0,00 0,00 

srpen 0,00 0,00 0,00 

září 0,00 0,05 0,27 

říjen 0,05 0,46 1,24 

listopad 0,49 1,42 2,85 

prosinec 0,90 2,15 4,12 

celkem 2,836 8,80 18,70 
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t2   teplota teplé vody [°C]; 

d   počet dní v měsíci [-]. 

[23] 

Ukázkový výpočet pro leden: 

𝑄2𝑝𝑚ě𝑠í𝑐 = (1 + 0,3) ∙  
0,16 ∙ 995 ∙ 4187 ∙ ( 55 − 10)

3600 ∙  1000
∙ 31 = 337,5  𝑘𝑊ℎ  

tabulka č 6 Potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

Měsíc Počet dní 
Denní potřeba 

tepla Q2p 
[kWh/den] 

Měsíční potřeba tepla 
pro přípravu TV 

kWh/měsíc 

leden 31 10,9 337,5 

únor 28 10,9 304,8 

březen 31 10,9 337,5 

duben 30 10,9 326,6 

květen 31 10,9 337,5 

červen 30 10,9 326,6 

červenec 31 10,9 337,5 

srpen 31 10,9 337,5 

září 30 10,9 326,6 

říjen 31 10,9 337,5 

listopad 30 10,9 326,6 

prosinec 31 10,9 337,5 

 

4.3 Bilance celkové potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody 

V grafech číslo 1, 2 a 3 jsou znázorněny celkové potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé 

vody pro jednotlivé rodinné domy po měsících. Vstupní data grafů viz Tab. 5 a Tab. 6.  
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graf 1Potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody pro pasivní rodinný dům 

 

graf 2 Potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody pro nízkoenergetický rodinný dům 

 

graf 3 Potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody pro běžný rodinný dům 
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4.4 Charakteristika použitých tepelných čerpadel 

Pro návrh jednotlivých zemních sond tepelných čerpadel byla použita tepelná čerpadla od firmy 

STIEBEL ELTRON. Pro pasivní rodinný dům bylo použito tepelné čerpadlo WPC 04, pro 

nízkoenergetický rodinný dům tepelné čerpadlo WPC 07 a pro běžný rodinný dům bylo použito 

tepelné čerpadlo WPC 10. V Tab. 7, 8 a 9 jsou uvedeny topné výkony a topné faktory pro 

jednotlivá tepelná čerpadla.  

tabulka č 7 Topné faktory a výkony pro tepelné čerpadlo wpc 04 

 
Topný výkon [kW] při teplotě na 

výstupu z kondenzátoru 
Topný faktor [-] při teplotě otopné 

vody 

35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 

Te
p

lo
ta

 n
a 

vs
tu

p
u

 d
o

 
vý

p
ar

n
ík

u
 

-5 °C 4,02 3,84 3,66 3,48 4,16 3,15 2,39 2,01 

-0 °C 4,60 4,39 4,19 3,91 4,80 3,61 2,73 2,26 

5 °C 5,30 5,01 4,72 4,49 5,35 4,17 3,06 2,60 

10 °C 6,00 5,64 5,28 5,06 5,90 4,66 3,39 2,87 

15 °C 6,70 6,27 5,94 5,60 6,45 5,18 3,80 3,15 

20 °C 7,40 7,01 6,64 5,29 7,00 5,76 4,19 3,50 

 

tabulka č 8 Topné faktory a výkony pro tepelné čerpadlo wpc 07 

 

Topný výkon [kW] při teplotě na 
výstupu z kondenzátoru 

Topný faktor [-] při teplotě otopné 
vody 

35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 

Te
p

lo
ta

 n
a 

vs
tu

p
u

 d
o

 v
ýp

ar
n

ík
u

 

-5 °C 6,50 6,14 5,77 - 4,28 3,20 2,36 - 

-0 °C 7,60 7,07 6,64 - 5,00 3,68 2,74 - 

5 °C 8,70 8,08 7,56 7,29 5,60 4,21 3,14 2,68 

10 °C 9,80 9,16 8,54 8,20 6,20 4,80 3,55 3,02 

15 °C 10,90 10,24 9,56 9,18 6,80 5,36 3,97 3,41 

20 °C 12,00 11,26 10,56 10,18 7,40 5,79 4,32 3,72 
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tabulka č 9 Topné faktory a výkony pro tepelné čerpadlo wpc 10 

 

Topný výkon [kW] ] při teplotě na 
výstupu z kondenzátoru 

Topný faktor [-] při teplotě otopné 
vody 

35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 

Te
p

lo
ta

 n
a 

vs
tu

p
u

 d
o

 
vý

p
ar

n
ík

u
 

-5 °C 8,95 8,06 - - 4,34 2,99 - - 

-0 °C 10,40 9,57 8,67 8,16 5,00 3,56 2,44 2,03 

5 °C 11,85 11,11 10,13 9,54 5,60 4,14 2,96 2,42 

10 °C 13,30 12,76 11,73 10,92 3,20 4,79 3,43 2,80 

15 °C 15,05 14,44 13,26 12,50 6,80 5,46 3,86 3,22 

20 °C 16,80 16,22 14,90 14,07 7,40 6,13 4,31 3,59 

[24] 
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5. Výpočtové metody 

5.1 Zjednodušená metoda výpočtu  

Jako první výpočtovou metodu pro dimenzování zemních výměníků pro tepelné čerpadlo typu 

země/voda byla použita zjednodušená metoda. U této metody bylo podle celkové tepelné ztráty 

rodinného domu navrženo tepelné čerpadlo, s odpovídajícím tepelným výkonem, dle podkladu 

výrobce. Z Tab. 7, 8 a 9 byl odečten topný výkon a jmenovitý topný faktor tepelného čerpadla 

pro příslušné provozní podmínky (B0/W35, B0/W45 a B0/W55). Z těchto hodnot byl následně 

spočítán chladicí výkon výparníku tepelného čerpadla. Pomocí chladicího výkonu výparníku 

tepelného čerpadla a měrného odběrového toku, který je uveden v Tab. 2, byla stanovena 

hloubka zemní sondy pro tepelné čerpadlo. 

Vzorce pro výpočet: 

Chladící výkon výparníku tepelného čerpadla se stanoví 

𝛷𝑣 =  𝛷𝑡č  ∙  ( 1 −  
1

𝐶𝑂𝑃
 ) [𝑊]      (4) 

kde je  

Φtč   tepelný výkon tepelného čerpadla [W]; 

COP   topný faktor tepelného čerpadla [-]. 

Hloubka sondy tepelného čerpadla se následně stanoví 

𝐿 =  
𝛷𝑣

�̇�
 [𝑚]          (5) 

kde je 

q̇   měrný odběrový tok [W/m]. 

Ukázkový výpočet pro pasivní dům při podmínkách B0/W35 

 𝛷𝑣 =  4600 ∙  ( 1 −  
1

4,8
 ) = 3642 𝑊    

𝐿 =  
3642

50
= 72,8 𝑚 
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V Tab. 10, 11 a 12 jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé rodinné domy podle 

zjednodušené metody.  

tabulka č 4 Výsledky zjednodušené metody pro pasivní rodinný dům 

Návrhová výstupní teplota 
otopné vody [°C] Φtč [W] COP [-] Φv[W] L [m] 

35 4600 4,8 3642 72,8 

45 4390 3,6 3174 63,5 

55 4190 2,7 2655 53,1 
 

tabulka č 5 Výsledky zjednodušené metody pro nízkoenergetický rodinný dům 

Návrhová výstupní teplota 
otopné vody [°C] Φtč [W] COP [-] Φv[W]  L [m] 

35 7600 5 6080 121,6 

45 7070 3,7 5149 103,0 

55 6640 2,7 4217 84,3 
 

tabulka č 6 Výsledky zjednodušené metody pro běžný rodinný dům 

Návrhová výstupní teplota 
otopné vody [°C] Φtč [W] COP [-] Φv[W] L [m] 

35 10400 5 8320 166,4 

45 9570 3,6 6882 137,6 

55 8670 2,4 5117 102,3 

 

5.2 Normová metoda výpočtu 

Jako druhá metoda výpočtu byla použita normová metoda výpočtu. Pro výpočet jsou použity 

normy TNI 73 0331 a ČSN 14 450. Nejprve byly stanoveny potřeby tepla na vytápění a přípravu 

teplé vody. Potřeby tepla pro vytápění pro jednotlivé rodinné domy jsou uvedeny v tabulce číslo 

5. Potřeby tepla pro přípravu teplé vody jsou uvedeny v tabulce číslo 6. Topné faktory 

COPH (roční topný faktor pro režim vytápění) a COPW (roční topný faktor pro režim přípravy 

teplé vody) byly stanoveny z jmenovitých topných faktorů, které udává výrobce a jsou uvedeny 

v tabulkách číslo 7, 8  a 9 a součinitelů fH,COP (součinitel ročního provozu tepelného čerpadla 

pro režim vytápění) a fW,COP (součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro režim přípravy 

teplé vody). Hodnoty součinitelů provozu tepelného čerpadla jsou uvedeny v Tab. 13. Dále bylo 

spočítáno množství odebrané energie zemním výměníkem tepelného čerpadla. Z množství 

odebrané energie a provozní doby tepelného čerpadla byl stanoven tepelný výkon tepelného 



3 – BS – 2019   RICHARD BENDA 

 

38 

 

čerpadla. Výsledná hloubka zemní sondy byla spočítána z tepelného výkonu tepelného čerpadla 

a měrného odběrového toku, který byl určen dle Tab. 2. 

tabulka č 7 Součinitele ročního provozu tepelného čerpadla [25] 

Návrhová výstupní teplota 
otopné vody [°C] 

fH,COP fW,COP 

35 1,07 0,86 

45 0,94 0,66 

55 0,81 0,45 

 

Roční topný faktor tepelného čerpadla COPH v režimu vytápění se stanoví podle vztahu 

𝐶𝑂𝑃𝐻 =  𝑓𝐻,𝐶𝑂𝑃 ∙  𝐶𝑂𝑃𝑁 [−]        (6) 

kde je 

fH,COP   součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro vytápění [-]; 

COPN   jmenovitá hodnota topného faktoru pro tepelné čerpadlo [-]. 

Roční topný faktor tepelného čerpadla COPW  v režimu přípravy teplé vody se stanoví podle 

vztahu 

𝐶𝑂𝑃𝑊 =  𝑓𝑊,𝐶𝑂𝑃  ∙  𝐶𝑂𝑃𝑁 [– ]       (7) 

kde je 

fW,COP   součinitel ročního provozu tepelného čerpadla pro přípravu teplé  

   vody [-]; 

COPN   jmenovitá hodnota topného faktoru pro tepelné čerpadlo [-]. 

 

 

Množství odebraného tepla 𝑄V ze zemního masivu se stanový podle vztahu 

𝑄𝑉 =  𝑄𝑑𝐻 ∙ ( 1 −  
1

𝐶𝑂𝑃𝐻
 ) +  𝑄2𝑝,𝑟𝑜𝑘 ∙ ( 1 −  

1

𝐶𝑂𝑃𝑊
 ) [𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘]   (8) 
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kde je 

Qdvyt   potřeba tepla pro vytápění [kWh/rok]; 

Q2p,rok   potřeba tepla pro přípravu teplé vody [kWh/rok]; 

COPH   roční topný faktor pro vytápění [-]; 

COPW   topný faktor pro přípravu teplé vody [-]. 

Průměrný výkon odebíraný tepelným čerpadlem z podloží (chladicí výkon) v se stanoví jako  

𝛷𝑉 =  
𝑄𝑉

𝜏𝑡č
 [𝑊]          (9) 

kde je 

QV   odebraná tepelná energie zemním výměníkem [Wh/rok]; 

𝜏𝑡č   doba provozu tepelného čerpadla [h]. 

Hloubka sondy tepelného čerpadla se potom stanoví 

𝐿 =  
𝛷𝑉

�̇�
 [𝑚]          (10) 

kde je 

ΦV   tepelný výkon tepelného čerpadla [W]; 

q̇   měrný odběrový tok [W/m]. 

Ukázkový výpočet pro pasivní rodinný dům 

𝐶𝑂𝑃𝐻 =  1,07 ∙  4,8 = 5,1  

𝐶𝑂𝑃𝑊 =  0,56 ∙ 4,8 = 2,7  

𝑄𝑉 =  2836 ∙ ( 1 −  
1

5,1
 ) +  3970 ∙ ( 1 −  

1

2,7
 ) = 4777 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘  

𝛷𝑉 =  
4777 ∙  103

2400
= 1990 𝑊 

𝐿 =  
1990

50
= 39,8 𝑚 
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V Tab. 14, 15 a 16 jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé rodinné domy podle normové 

metody. 

tabulka č 8 Výsledky normové metody pro pasivní rodinný dům 

Návrhová výstupní 
teplota otopné vody 

[°C] 

COPN 

[-] 
COPvyt 

[-] 
COPtv 

[-] 
Qv 

[kWh/rok] 
Qv̇ 

[W] 
hloubka sondy L 

[m] 

35 4,80 5,1 2,7 4777 1990 39,8 

45 3,61 3,4 2,0 4006 1669 33,4 

55 2,73 2,2 1,5 2927 1219 24,4 

 

tabulka č 9 Výsledky normové metody pro nízkoenergetickýí rodinný dům 

Návrhová výstupní 
teplota otopné vody 

[°C] 

COPN 

[-] 
COPvyt 

[-] 
COPtv 

[-] 
Qv 

[kWh/rok] 
Qv̇ 

[W] 
hloubka sondy L 

[m] 

35 5,00 5,4 2,8 9706 4044 80,9 

45 3,68 3,5 2,1 8298 3458 69,2 

55 2,74 2,2 1,5 6217 2590 51,8 

 

tabulka č 10 Výsledky normové metody pro běžný rodinný dům 

Návrhová výstupní 
teplota otopné vody 

[°C] 

COPN 

[-] 
COPvyt 

[-] 
COPtv 

[-] 
Qv 

[kWh/rok] 
Qv̇ 

[W] 
hloubka sondy L 

[m] 

35 5,00 5,4 2,8 17761 7400 148,0 

45 3,56 3,3 2,0 15094 6289 125,8 

55 2,44 2,0 1,4 10305 4294 85,9 

[14], [25] 

5.3 Podrobná metoda výpočtu 

Jako třetí metoda výpočtu byla použita podrobná metoda. V této metodě byla použita výpočtová 

tabulka BilanceTC, kterou mi poskytnul vedoucí mé bakalářské práce 

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Pomocí této výpočtové tabulky byla provedena bilance 

soustavy s tepelným čerpadlem. Jako vstupní údaje byly použity potřeby tepla na vytápění 

a přípravu teplé vody z Tab. 5 a 6. Dále byla ve výpočtové tabulce zadefinována otopná 
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soustava, typ tepelného čerpadla a matice topného faktoru a topného výkonu. Z výpočtové 

tabulky BilanceTC byly získána následující výstupní data teplo dodané tepelným čerpadlem, 

spotřebu elektrické energie soustavy, dobu provozu tepelného čerpadla a roční topný faktor. 

Na další straně je zobrazen příklad výpočtové tabulky BilanceTC pro pasivní dům při 

podmínkách B0/W35. Zbylé výstupy z výpočtové tabulky jsou uvedeny v příloze. Z těchto 

výstupních hodnot byla dále spočítána odebraná energie zemním výměníkem, tepelný výkon 

tepelného čerpadla a hloubku sondy pomocí měrného odběrového toku. Měrný odběrový tok 

byl pro jednotlivé podmínky přepočítán pomocí lineární interpolace/exterpolace pro příslušnou 

provozní dobu tepelného čerpadla. 

Výpočtová tabulka BilanceTC využívá pro výpočet intervalovou metodu výpočtu, která je 

podrobněji popsána v ČSN EN 15316-4-2. Postup využívá histogramu četnosti teplot 

venkovního vzduchu v měsíčním a ročním rozlišení. 
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Obrázek 16 Výpočtová tabulka pro pasivní RD s teplotou otopné vody 35 °C 
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Roční topný faktor COProk se vypočítá podle vztahu 

𝐶𝑂𝑃𝑟𝑜𝑘 =  
𝑄𝑡č

𝐸𝑡č
 [– ]         (11) 

kde je 

Qtč   teplo dodané tepelným čerpadlem [kWh]; 

Etč   spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem [kWh]. 

Množství odebraného tepla 𝑄V ze zemního masivu se stanový podle vztahu 

𝑄𝑣 =  𝑄𝑡č ∙ ( 1 −  
1

𝐶𝑂𝑃𝑟𝑜𝑘
 ) [𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘]      (12) 

kde je 

Qtč   teplo dodané tepelným čerpadlem [kWh/rok]; 

COProk roční topný faktor tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody 

[-]. 

Tepelný výkon tepelného čerpadla se následně stanoví jako 

𝛷𝑉 =  
𝑄𝑉

𝜏𝑡č
 [𝑊]           (13) 

kde je 

QV   odebraná tepelná energie zemním výměníkem [Wh/rok]; 

𝜏𝑡č   doba provozu tepelného čerpadla [h]. 

Hloubka sondy tepelného čerpadla se potom stanoví 

𝐿 =  
�̇�𝑉

�̇�
 [𝑚]           (14) 

kde je 

Q̇V   tepelný výkon tepelného čerpadla [W]; 

q̇   měrný odběrový tok [W/m]. 
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Ukázkový výpočet pro pasivní rodinný dům. 

𝐶𝑂𝑃𝑟𝑜𝑘 =  
6800

2275
= 3  

𝑄𝑣 =  6800 ∙ ( 1 −  
1

3
 ) = 4525 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

�̇�𝑉 =  
4525 ∙ 103

1608
= 2814 𝑊 

𝐿 =  
2814

63,2
= 44,2 𝑚 

V Tab. 17, 18 a 19 jsou uvedeny výsledky výpočtů pro jednotlivé rodinné domy podle podrobné 

metody. 

tabulka č 11 Výsledky podrobné metody pro pasivní rodinný dům 

Návrhová výstupní 
teplota otopné 

vody [°C] 

Qtč 
[kWh] 

Etč 
[kWh] 

COProk  
[-] 

Qv 
[kWh] 

Tautč 
[h] 

𝛷 v 
[kW] 

q̇ 
[W/m] 

L [m] 

35 6800 2275 3,0 4525 1608 2,814 63,2 44,5 

45 6800 2387 2,8 4413 1624 2,72 63,0 43,1 

55 6800 2528 2,7 4272 1646 2,60 62,6 41,5 

 

tabulka č 12 Výsledky podrobné metody pro pasivní nízkoenergetický dům 

Návrhová výstupní 
teplota otopné 

vody [°C] 

Qtč 
[kWh] 

Etč 
[kWh] 

COProk 

[-] 
Qv 

[kWh] 
Tautč 
[h] 

𝛷 v 
[kW] 

q̇ 
[W/m] 

L [m] 

35 12800 3338 3,8 9462 1752 5,40 60,8 88,8 

45 12800 3697 3,5 9103 1808 5,03 59,9 84,1 

55 12800 4137 3,1 8663 1861 4,66 58,9 79,0 

 

tabulka č 13 Výsledky podrobné metody pro běžný rodinný dům 

Návrhová výstupní 
teplota otopné 

vody [°C] 

Qtč 
[kWh] 

Etč 
[kWh] 

COProk 

[-] 
Qv 

[kWh] 
Tautč 
[h] 

𝛷 v 
[kW] 

q̇ 
[W/m] 

L [m] 

35 22700 5469 4,2 17231 2258 7,63 52,4 145,6 

45 22700 6286 3,6 16414 2336 7,03 51,0 137,8 

55 22700 7423 3,1 15277 2435 6,27 49,4 127,0 

[26] 
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6. Porovnání výpočtových metod a výsledků 

6.1 Zhodnocení zjednodušené metody výpočtu 

Zjednodušená metoda výpočtu je velmi jednoduchá. K použití této metody výpočtu nejsou 

potřeba téměř žádné vstupní hodnoty kromě jmenovitého topného výkonu tepelného čerpadla 

a teplotu otopné vody. Nevýhodou této metody je to, že tepelné čerpadlo je vybíráno z podkladů 

výrobce teplených čerpadel jen podle jmenovitého tepelného výkonu. Do výpočtu dále vůbec 

nevstupuje množství energie, která je odebírána ze zemního masivu. 

6.2 Zhodnocení normového výpočtu 

Výpočet hloubky zemní sondy při použití norem TNI 73 0331 a ČSN 15 450 je mírně složitější 

než výpočet dle zjednodušené metody výpočtu. Tato metoda řeší dimenzování zemního 

výměníku na základě tepla, které je potřeba odebrat zemskému masivu za rok. Množství 

odebrané energie zemskému masivu se stanoví jako součet potřeb tepla pro vytápění a přípravu 

teplé vody. Pro oba režimy provozu jsou uvažovány různé topné faktory spočítané pomocí 

jmenovitého topného faktoru COPN a součinitele ročního provozu tepelného čerpadla pro 

přípravu teplé vody fW,COP nebo součinitele ročního provozu tepelného čerpadla pro vytápění 

fH,COP. Tyto hodnoty získáme z normy TNI 73 0331. Tyto topné faktory nám dají mnohem 

přesnější informaci o odebraném teple zemním výměníkem. Nevýhodou této metody je, že při 

výpočtu tepelného výkonu tepelného čerpadla používáme provozní dobu tepelného čerpadla 

z normy ČSN 14 450 a není použita skutečná doba provozu tepelného čerpadla.  

6.3 Zhodnocení podrobné metody výpočtu 

Výpočet dle podrobné metody výpočtu je z těchto třech metod nejsložitější a nejnáročnější 

na vstupní data do výpočtu. Tato metoda počítá topný faktor z vypočtených hodnot tepla 

dodaného tepelným čerpadlem a spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla, která byla 

získána z výpočtové tabulky BilanceTC. Tím dostáváme přesnější hodnotu topného faktoru pro 

další výpočty. Z výpočtové tabulky BilanceTC dostaneme předpokládanou dobu provozu 

tepelného čerpadla. Pokud známe, předpokládanou provozní dobu tepelného čerpadla můžeme 

pomocí lineární interpolace/exterpolace použít přesnější hodnotu měrného tepelného toku pro 
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výpočet hloubky zemní sondy. Největší nevýhodou této metody je potřeba podrobných 

vstupních údajů potřeby tepla pro vytápění a potřebu tepla pro přípravu teplé vody.  

6.4 Porovnání výsledků  

V grafech číslo 4, 5 a 6 jsou zobrazeny grafické závislosti hloubky zemní sondy na teplotě 

otopné vody pro jednotlivé rodinné domy a výpočtové metody.  

6.4.1 Porovnání výsledků u pasivního rodinného domu 

Z grafu číslo 4 je vidět, že s rostoucí návrhovou teplotou otopné vody vypočtené hodnoty 

klesají. Podle zjednodušené a normové metody je tento rozdíl velmi výrazný. U zjednodušené 

metody poklesla hloubka zemní sondy o 17 % a u normové metody došlo k poklesu o 39 %. 

Výsledky podle podrobné metody se tolik neliší, hloubka zemní sondy poklesla pouze o 8 %. 

V případě návrhové teploty otopné vody 35 °C se výsledky podrobné a normové metody se liší 

o 17%. Pro návrhové teploty otopné vody 45 °C a 55 °C se výsledné hloubky zemních sond liší 

ještě výrazněji.  

Výsledky zjednodušené metody mají podobný trend jako výsledky normové metody. Ale 

výsledky podle zjednodušené metody vycházejí o 30 metrů větší.  

 

graf 4 Výsledky výpočtu pro pasivní rodinný dům 
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6.4.2 Porovnání výsledků u nízkoenergetického rodinného domu 

V grafu číslo 5 jsou vidět výsledné hloubky zemních sond tepleného čerpadla podle 

jednotlivých výpočtových metod. Podobně jako u pasivního rodinného domu všechny tři 

výpočtové metody vykazují klesající trend s rostoucí návrhovou teplotou otopné vody. 

U zjednodušené metody došlo k poklesu výsledné hloubky zemní sondy o 30 %. U normové 

metody došlo k poklesu výsledné hloubky zemního výměníku o 36 %. Výsledky podrobné 

metody výpočtu byly u nízkoenergetické rodinného domu opět nejstabilnější. U podrobné 

metody došlo k poklesu jen o 11 %.  

V případě návrhové teploty otopné vody 35 °C se výsledky podrobné a normové metody příliš 

neliší. Rozdíl mezi jednotlivými metodami je jen 10 %. Pro návrhovou teplotu otopné vody 

55 °C se výsledky zjednodušené a podrobné metody od sebe navzájem odchylují jen o 6 %.  

Stejně jako u pasivního rodinného domu mají zjednodušená a normová metoda podobný trend. 

Ale výsledky zjednodušené metody vycházejí opět větší až o 40 metrů.  

 

graf 5 Výsledky výpočtu pro nízkoenergetický rodinný dům 

6.4.3 Porovnání výsledků u běžného rodinného domu 

Z grafu číslo 6 je vidět, že u běžného rodinného domu s teplenou ztrátou 10 kW se výsledky při 

návrhové teplotě otopné vody liší nejméně. Jako u předešlých dvou rodinných domů výsledné 

hloubky zemní sondy tepelného čerpadla klesají s rostoucí návrhovou teplotou otopné vody. 

U zjednodušené metody došlo k poklesu výsledné hloubky zemní sondy téměř o 40 %. 

U normové metody došlo k poklesu výsledné hloubky zemního výměníku o 42 %. Výsledky 
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podrobné metody výpočtu byly u nízkoenergetické rodinného domu opět nejstabilnější. 

U  podrobné metody došlo k poklesu jen o 13 %.  

V případech, když je návrhová teplota otopné vody 35 °C a 45 °C se příliš neliší. Pouze při 

návrhové teplotě otopné vody 55 °C je rozdíl výsledků větší až o 47 %. 

Podobně jako u předešlých dvou rodinných domů tak i u běžného rodinného domu měla 

normová metoda stejný trend jako zjednodušená metoda. U běžného domu byly výsledné 

hodnoty hloubky zemní sondy větší přibližně o 16 metrů větší. 

 

graf 6 Výsledky výpočtu pro běžný rodinný dům 
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7. Závěr 

V bakalářské práci byly porovnány tři výpočtové metody pro návrh hloubky zemní sondy 

tepelného čerpadla. Výpočty byly provedeny pro tři různé rodinné domy. První dům s tepelnou 

ztrátou 3 kW splňující standardy pro pasivní dům. Druhý rodinný dům má tepelnou ztrátu 6 kW 

a splňuje nízkoenergetický standard. Třetí rodinný dům má tepelnou ztrátu 10 kW. Výpočty 

byly provedeny pro tři různé návrhové teploty otopné vody. A to 35 °C při této návrhové teplotě 

otopné vody bylo uvažováno podlahové vytápění a teplotách 45 °C a 55 °C při těchto 

návrhových teplotách otopné vody bylo uvažováno vytápění pomocí otopné soustavy 

s otopnými tělesy. 

Pro výpočet byla použita zjednodušená metoda výpočtu, která je popsána v podkapitole 5.1. 

Další použitou metodou byla normová metoda, která je popsána v podkapitole 5.2. Poslední 

použitou výpočtovou metodou byla podrobná metoda bilancování soustavy s tepelným 

čerpadlem. Tato metoda je popsána v podkapitole 5.3.  

U všech rodinných domů měly všechny použité výpočtové metody vždy klesající trend 

s rostoucí návrhovou teplotou otopné vody. Největší procentuální propad výsledné hloubky 

zemní sondy byl u běžného rodinného domu při použití normové metody. Rozdíl mezi 

vypočtenou hloubkou zemní sondy při návrhové teplotě otopné vody 35 °C se lišil oproti 

hodnotě při návrhové teplotě otopné vody 55 °C o 42 %. Na opak nejmenší procentuální propad 

výsledné hloubky zemní sondy byl u pasivního rodinného domu při použití podrobné metody 

výpočtu. Rozdíl mezi výslednou hloubkou zemní sondy při návrhové teplotě otopné vody 35 

°C oproti hodnotě při návrhové teplotě otopné vody 55 °C byl pouze 8 %. 

Největší absolutní rozdíl ve výsledcích při porovnání jednotlivých metod byl 

u nízkoenergetického rodinného domu při návrhové teplotě otopné vody 35 °C. Tento rozdíl 

byl 40 metrů při použití zjednodušené a normové výpočtové metody. Naopak nejmenší 

absolutní rozdíl ve výsledcích při porovnání jednotlivých metod byl u běžného rodinného domu 

při návrhové teplotě otopné vody 45 °C. Tento rozdíl byl pouze 0,2 metru při použití podrobné 

a zjednodušené výpočtové metody.  

Výsledná hloubka zemní sondy pro tepelné čerpadlo, která byla vypočtena podle zjednodušené 

metody, je většinou o desítky procent větší při návrhové teplotě otopné vody 35 °C než 

u zbylých dvou metod. Hodnoty vypočtené podle zjednodušené výpočtové metody jsou 

z hlediska výpočtových postupů správné, i když vycházejí často velmi odlišně. V praxi by to 
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znamenalo zvýšení nákladů na zbudování zemních sond. Také by došlo ke snížení počtu 

pracovních hodin tepelného čerpadla a tím ke zvýšení měrného odběrového toku.  

Pro dimenzování zemního výměníku pro tepelné čerpadlo by pravděpodobně byla nejlepší 

podrobná metoda výpočtu. Hlavně z důvodu, že pro výpočet dle podrobné metody se používají 

nejpřesnější vstupní data. Při použití podrobné výpočtové metody nedochází k výrazné změně 

hloubky zemní sondy při změně návrhové teploty otopné vody. 
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8. Výpočtové přílohy k podrobné metodě výpočtu 

 

Obrázek 17 Výpočtová tabulka pro pasivní RD s teplotou otopné vody 35 °C 
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Obrázek 18 Výpočtová tabulka pro pasivní RD s teplotou otopné vody 45 °C 
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Obrázek 19 Výpočtová tabulka pro pasivní RD s teplotou otopné vody 55 °C 
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Obrázek 20 Výpočtová tabulka pro nízkoenergetický RD s teplotou otopné vody 35 °C 
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Obrázek 21 Výpočtová tabulka pro nízkoenergetický RD s teplotou otopné vody 45 °C 
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Obrázek 22 Výpočtová tabulka pro nízkoenergetický RD s teplotou otopné vody 55 °C 
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Obrázek 23 Výpočtová tabulka pro běžný RD s teplotou otopné vody 35 °C 
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Obrázek 24 Výpočtová tabulka pro běžný RD s teplotou otopné vody 45 °C 
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Obrázek 25 Výpočtová tabulka pro běžný RD s teplotou otopné vody 55 °C 
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