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ABSTRAKT 
 

   Bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu pomoci tepelného čerpadla. Jejím 

cílem je vybrat optimální zdroj vytápění pro bytový dům a následně návrh systému vytápěni. 

Součástí práce je výpočet tepelných ztrát objektu, výpočet výkonu otopných ploch, jejich 

hydraulické ztráty a dimenzovaní, návrh přípravy teple vody. Důležitou součástí práce je i 

zpracovaní projektové dokumentace.    
 
 
 

ABSTRACT 
 

   Bachelor's thesis deals with the heating of the housing aid heat pump. Its goal is to choose 

the optimal source of heating for an apartment building, and then design the heating system. 

Part of the work is the calculation of the heat loss of the object, the calculation of the 

performance of heating surfaces, their hydraulic losses and dimension, proposal preparation 

warm water. An important part of the work is also the processing of project documentation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 
  Tepelná čerpadla, zdroje tepla, vytápění, bytový dům, otopná soustava, otopná tělesa. 
 
 

KEYWORDS 
 
   Heat pumps, heat sources, heating, apartment building, heating system, heating 
elements. 
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1 ÚVOD 
 

   Ve své bakalářské práci se zaměřím na výběr vhodné varianty systému tepelného čerpadla 

pro projekt bytového domu, jedná se o novostavbu. V rámci rešerše postupně předložím 

různé varianty řešení pro vytápění a přípravu TV, posoudím jejich proveditelnost a 

silné/slabé stránky. 

 

   Jako součást studie, na základě technického a ekonomického porovnání zvolím 

nejvhodnější systém tepelného čerpadla pro vyprojektovaný bytový dům. 

 

1.1 Orientace a popis objektu 
 

   Bytový dům bude umístěn na místě zbouraného rodinného domu v Praze – Nebušice. 

Parcelní číslo pozemku je 276/5 (vyznačen na Obr. 1 na str. 6 - červenou čarou).  

 

 
Obr. 1 – str. 7 – Pohled na pozemek  

 

 

   Celková plocha pozemku je 1474 m² (včetně zpevněných ploch), půdorysná plocha 

bytového domu je 338,625 m² s obestavěným prostorem o objemu 5 580 m3. Před domem 

bude situováno parkoviště pro 16 aut o celkové ploše 330 m².  
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   Vstup na pozemek a vchod do objektu je orientován ze severní strany z příjezdové ulice 

Spojová.  Z jižní strany pozemek hraničí s Nebušickým potokem. 

 
Obr. 2 – str. 8 – Situace 
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   Bytový dům je podsklepený a je navržený jako třípatrový. V posledním patře jsou 

umístěny dvě veřejné terasy s jižní orientaci.  

 

 
Obr. 3 – str. 9 – Vizualizace, pohled jižní 

 

 

1.2 Funkční a dispoziční řešeni 
 

   Podlaží objektu jsou propojena schodišti a výtahem. 

   V Suterénu jsou sklepy a jedna technická místnost o ploše 39,3 m², která je situována na 

jižní straně objektu (vyznačeno na Obr. 4 str. 10 - zelenou čarou). 
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Obr. 4 – str. 10 – Studie suterén – Technická místnost  

 

V přízemí a v 1.–2. PATRO jsou rozmístěny 4 byty.  

 

 
Obr. 5 – str. 10 – Studie – Typické patro 
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Ve 3. PATRO jsou 2 luxusní byty, a 2 veřejné terasy.  

 

 
Obr. 6 – str. 11 – Studie – 3. PATRO  

 

   Celkem se v bytovém domě nachází 14 bytů. Počet osob v objektu je určen podle 

obsazenosti jednotlivých bytů. Pro byty v přízemi – 2. PATRO je počítáno se 3 osobami, 

pro byty 3. PATRO se 4 osobami. Na celý objekt tedy připadá 44 osoby. 

 

1.3 Konstrukční řešení 
 

   Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem železobetonových nosných stěn, a také 

sloupů, které podpírají balkonové desky. Příčky objektu jsou zděné z keramických tvárnic ve 

tloušťkách 100, 150, 200 mm. Nosné konstrukce stropu jsou provedeny ze 

železobetonových desek. Výtahová šachta z monolitického betonu je oddilatována od 

ostatních nosných konstrukcí objektu. Schodiště ze suterénu a do 3. PATRO tvoří nosná 

železobetonová konstrukce. Založení stavby je plošné na základové desce a pilotách. 

 

   Střešní konstrukce je řešena sedlovou střechou se sklonem 7° a s přesahy na všechny 

světové strany. 

 

   Skladby jednotlivých konstrukcí nebyly ve studii bytového domu uvedeny, vycházím proto 

z vlastního návrhu tepelněizolačních vlastnosti stavebních konstrukcí domu v souladu s 

požadavky na normové hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

 



 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6  
Katedra technických zařízení budov  

 

 Str. 12 

 

Označení Konstrukce U [W/(m2·K] 

SPi Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 0,5 

SOi Ochlazovaná stěna 0,18 

Si Neochlazovaná stěna 1,3 

Oi Ochlazované okno 1 

Okno mezipodest. Ochlazováné okno mezipodesty 0,95 

Dveřei Dveře neochlazované 3 

Dveře Pi Posuvné dveře neochlazované 5 

Dveře (balkon)i Balkonové dveře ochlazované 1 

Vstupní dveřei Vstupní dveře do domu 0,9 

Podlahai Podlaha mezipatro 0,7 

Podlaha Ti Podlaha na terénu  0,28 

Stropi Strop mezipatro 0,7 

Strop Vi Strop nad venkovním prostorem 0,25 
 

Tab. 1 – str. 12 – Navrženy hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 

 

2 REŠERŠNÍ ČÁST   
 

   Výběr nejvhodnější varianty závisí na mnoha faktorech. Jelikož v mém případě se jedná o 

novostavbu bytového domu, je proveditelnost návrhu velmi důležitým faktorem. Proto, 

v této části Bakalářské práce posoudím různé varianty návrhů a realizace systému 

tepelného čerpadla. 

 

2.1 Základní údaje o objektu pro návrh systému tepelného 

čerpadla  
 

   Pro předběžný návrh systému tepelného čerpadla budu potřebovat další údaje (všechny 

hodnoty a informace o systému vytápěni a přípravy TV, které nebyly poskytnuty v částí 

1.ÚVOD (str.1-11), jsou čerpané z Projektové a Výpočtové částí):  

 Plocha pozemku: 1474 m²; 

 Půdorysna plocha bytového domu: 338,625 m²; 

 Technické místnost v suterénu o celkové ploše: 39,3 m²; 

 Výpočtová venkovní teplota pro Prahu – Nebušice: -12 °C; 

 Střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období: 13 °C; 

 Průměrná vnitřní teplota vytápěného prostoru: 19 °C; 

 Vytápění bude rozděleno na 4 okruhy; 

 Podlahové vytápění v bytech, a desková otopná tělesa v suterénu; 
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 Celková tepelná ztráta objektu: 29,03 kW; 

 Potřebný výkon zdroje tepla pro přípravu TV: 26,2 kW; 

 Minimální velikost zásobníku teplé vody: 1,69 m3; 

 Výkon potřebný pro úpravu vzduchu ve vzduchotechnice: není centrální jednotka 

v objektu; 

 Celkový potřebný výkon zdroje tepla: 55,3 kW; 

 Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody je 162.7 MWh/rok, z toho 

potřeba energie na vytápění je 63 MWh/rok. 

 

   Pro každý druh zdroje tepla musí být zohledněny následující aspekty podle ČSN EN 15450: 

 Dostupnost zdroje tepla; 

 Teplotní úroveň zdroje tepla; 

 Dostupný odběrový výkon; 

 Kvalita zdroje tepla. 

 

2.2 Tepelné čerpadlo typ VZDUCH/VODA 
 

2.2.1. Krátká charakteristika  

 

   Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané 

teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. [1] 

 

   Podle provedení rozlišujeme tepelná čerpadla vzduch/voda na tzv. kompaktní a rozdělné. 

Kompaktní jednotku je možné instalovat uvnitř budovy nebo venku. U kompaktního 

provedení tepelných čerpadel je tepelný výměník chladivo/voda (v tomto případě 

kondenzátor) integrován uvnitř jednotky. Chladivový okruh je tak pevně uzavřen ve 

venkovní/vnitřní jednotce. Velkou výhodou venkovní jednotky je rychlá a snadná montáž, 

ale na druhou stranu existuje riziko zamrznutí topné vody. V případě vnitřní jednotky riziko 

zamrznutí odpadá, ale montáž je o něco těžší, protože bude potřeba navrhnout vzduchové 

kanály pro sání a výfuk venkovního vzduchu. 

   

   Pro naše podmínky je mnohem využívanější tzv. rozdělné provedení s venkovní a vnitřní 

jednotkou. Tepelný výměník chladivo/voda (kondenzátor) je integrován uvnitř vnitřní 

jednotky (tzv. v hydraulickém modulu, který je umístěn uvnitř vytápěného objektu). U 

rozdělného provedení tepelného čerpadla je propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 

pomocí vedení chladiva, které lze libovolně natáhnout s minimálními tepelnými ztrátami až 

na vzdálenost 75 m od vnitřní jednotky (dle typu zařízení). Venkovní jednotku tepelného 

čerpadla je tak možné velmi snadno umístit kdekoli v okolí vytápěného objektu. [2] 

http://www.zubadan.cz/tepelne-cerpadlo-vyhody
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2.2.2. Normové požadavky  

 

Požadavky na návrh soustavy podle ČSN EN 15450:  
 
4.1.2.2 Vzduch jako zdroj tepla:  
 

 Při návrhu soustavy musí být zohledněn minimální průtok vzduchu deklarovaný 

výrobcem. 

 

 Účinnost a výkon tepelného čerpadla roste s rostoucí teplotou venkovního vzduchu. Pro 

monovalentní soustavy se požadovaný výkon tepelného čerpadla musí stanovit použitím 

návrhové teploty venkovního vzduchu, ve výpočtu tepelné ztráty podle EN 12831. Pro 

bivalentní soustavy se musí určit vhodná teplota bodu bivalence podle zvoleného 

provozního režimu (bivalentně-alternativní nebo bivalentně-paralelní).  

 

 Vzduch vstupující do výparníku tepelného čerpadla (venkovní vzduch nebo odpadní 

vzduch) musí být čistý v souladu s požadavky výrobce. 

 

2.2.3. Proveditelnost  

 

   V průběhu roku se venkovní teplota mění a tím kolísá i potřebný výkon na vytápění. Proto 

je neekonomické navrhovat tepelná čerpadla na pokrytí celkového výkonu, jelikož tím 

stoupají pořizovací náklady a část výkonu tepelného čerpadla bývá většinu roku nevyužitá. 

Pro navržený bytový dům bude potřeba instalovat výkon tepelného čerpadla na cca  

70–80 % tepelných ztrát objektu. Zbytek tepelných ztrát, situace, která nastává pří 

nejnižších teplotách (jedná se pouze o několik dní topné sezóny), budu kryt doplňkovým 

bivalentně-paralelním zdrojem tepla (v mém případě elektrickým kotlem, protože objekt 

nebude mít plynovodní přípojku). 

 

   První variantou je instalace tepelného čerpadla v rozdělném provedení. Venkovní 

jednotku bude potřeba umístit v prostoru s dobrým přístupem vzduchu, nejlépe na 

návětrné straně. Důležitým parametrem je, aby se ochlazený, vyfoukávaný vzduch nevracel 

nazpět. Vytvořila by se tak smyčka, která by podstatně snížila účinnost a výkon tepelného 

čerpadla.  

 

   Vzduch, který bude protékat venkovní jednotkou bude vytvářet určitou úroveň hluku  

(cca 40-50 dB(A)). Nedoporučuje se její umístění na střeše nebo na konzole zabudované 

v obvodových stěnách obytných budov, protože může docházet k přenosu vibrací do 
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konstrukce budovy. Tudíž, s ohledem na estetický a komfortní faktor, nejlepším místem pro 

instalace venkovní jednotky bude zadní dvůr bytového domu. 

 

   Dům je podsklepený. Při odmrazování venkovní jednotky může docházet ke vzniku 

velkého množství vody (až několik desítek litrů denně), proto vsakovací jímka bude 

umístěna takovým způsobem, aby nemohlo dojít k poškození budovy. 

 

   Pro vytápění bude použito tepelné čerpadlo od firmy VIESSMANN s vnitřní jednotkou 

Vitocal 100-S a vestavěným elektrokotlem o výkonu 9 kW. Venkovní část bude se skládat 

z kaskády tří jednotek typu 101.A16 [3]. V souladu s normou ČSN EN 14511, pro tuto 

jednotku topný faktor COP (coefficient of performance) se rovná 4,5 (při A7/W35) spolu se 

jmenovitým výkonem 15,3 kW. [3] 

 

   Pro přípravu teplé vody budou použity dva zásobníky teple vody od firmy Dražice-

Strojírna typu OKC NTR/BP o objemu 1000 l a 750 l [4]. Bude vytvořen samostatný tepelný 

okruh s použitím venkovního vysokoteplotního tepelného čerpadla Q ton od firmy  

GT Energy v kompaktním provedení, které je určeno pro ohřev velkého množství teplé 

vody. V souladu s normou ČSN EN 14511, pro tuto jednotku topný faktor COP (coefficient 

of performance) se rovná 3,5 (při A7/W65) spolu se jmenovitým výkonem 30 kW. [5] 

 

   Druhou variantou je umístění kompaktní jednotky uvnitř budovy. Velká plocha technické 

místnosti 39,3 m² dovoluje nám tuto instalaci provést. Tepelné čerpadlo, pro zamezení 

vibrace do vyšších pater, bude instalované na podlaze, aby nebylo ve styku se stěnami, a 

bude zabírat prostor cca 2x2,5 m. Také bude potřeba zajistit odvod kondenzátu a 

požadovaný přívod/odvod vzduchu přes otvory ve zdi, s ohledem na rozmístění těchto 

otvorů.  

 

   Pro tuto variantu bude použita kaskáda dvou tepelných čerpadel typu LW 310 se dvěma 

kompresory od německé firmy Ait-deutschland GmbH. V každou jednotku bude vestavěn 

elektrokotel o výkonu 9 kW. V souladu s normou ČSN EN 14511, pro tuto jednotku topný 

faktor COP (coefficient of performance) se rovná 4 (při A7/W35) spolu se jmenovitým 

výkonem 35 kW. [6] 

   

   Pro přípravu teplé vody budou použity dva zásobníky teple vody od firmy Dražice-

Strojírna typu OKC NTR/BP o objemu 1000 l a 750 l [4]  
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2.2.4. Výhody a nevýhody  

 

Výhody: 

 Poměr cena/výkon 

 Univerzálně použitelné 

 Jednoduchá instalace 

 

Nevýhody:  

 Nízký SCOP (Sezonní Topný Faktor)  

 Hlučnost venkovní jednotky 

 Snížený výkon a výstupní teplota topné vody při nízkých venkovních teplotách 

 

2.3 Tepelné čerpadlo typ VODA/VODA 
 

2.3.1. Krátká charakteristika 

 

   Pro tento systém je zdrojem tepla povrchová nebo podzemní voda. Z rezervoáru, kterým 

je nejčastěji studna, odebíráme vodu a následně ji necháme projít výměníkem tepelného 

čerpadla, kde z ní získáme část tepla, a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) 

studnou. [7] 

 

   Systém jedné nasávací a druhé vsakovací studny sebou nese velká pozitiva v oblasti 

nejvyšších dosahovaných topných faktorů vůbec. Je to způsobeno poměrně vysokou 

teplotou spodních vod, které se stabilně pohybují po celý rok okolo 8–10 °C. Ovšem lze také 

předpokládat, že velká pozitiva mají také mnoho nevýhod. Malý počet lokalit vhodných 

k jeho instalaci a vybudovaní podmínek pro tento systém není zdaleka jednoduché. [8] 

 

2.3.2. Normové požadavky 

 

Požadavky na návrh soustavy podle ČSN EN 15450: 

 

4.1.2.3 Voda jako zdroj tepla (např. spodní voda, mořská voda, jezero, řeka):  

 

 Požadovaný průtok vody pro tepelné čerpadlo musí být dostupný při zohlednění 

místních předpisů, které mohou omezit dostupnost a průtok.  
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 Průměrnou teplotu spodní vody lze získat od místních úřadů, ze zkušebního vrtu nebo (v 

případě domu) kvalifikovaným odhadem (tj. roční střední venkovní teplota v místě).  

 

 Vodní zdroj musí umožnit kontinuální odběr návrhového průtoku připojených tepelných 

čerpadel. Možný odběrový průtok je závislý na místních geologických faktorech a může být 

prokázán kontinuálním odběrem nominálního průtoku ve zkušebním provozu s 

dostatečnou dobou trvání pro dosažení kvazi-stacionárních podmínek. Pro větší soustavy 

může být nezbytný hydrogeologický (např. čerpací zkouška).  

 

 Voda by měla být bez nečistot a agresivních látek, aby se zabránilo zanášení vsakovací 

studny. Pozornost by měla být věnována tomu, aby se do soustavy nedostal kyslík, zvláště v 

případě, kdy jsou ve vodě obsaženy železo nebo mangan.  

 

 Voda musí být vracena do prostředí tak čistá, jak je možné a v souladu s místními 

předpisy. Směr proudění spodní vody musí být uvážen při výběru polohy vsakovací studny. 

Čerpací studna musí být umístěna proti proudu od vsakovací studny, pokud je tepelná 

čerpadlo používáno pouze pro vytápění. 

 

 Soustava čerpání musí být navržena a řízena tak, aby se zamezilo riziku zamrznutí. 

 

2.3.3. Proveditelnost   

 

   První variantou je využití povrchových vod.  

 

   V blízkosti domu je Nebušický potok. Bohužel je velmi mělký a v zimě celý zamrzne. 

Průtok není dostačující pro vytápění bytového domu, proto tuto variantu zvažovat nebudu. 

 

   Druhou variantou instalace systému tepelného čerpadla Voda/Voda je využití spodní 

vody, v mém případě se bude jednat o systém dvou studen.  

 

   Pro můj objekt bude potřeba instalovat výkon tepelného čerpadla na cca 70-90 % 

potřebného tepelného výkonu. Zbytek tepelných potřeb budu kryt doplňkovým bivalentně-

paralelním zdrojem tepla, v mém případě elektrickým kotlem. 

 

   Využití spodní vody musí podle vodohospodářského zákona schválit úřad. [9]   

 

   K tomuto typu tepelného čerpadla potřebuji dvě studny, a to jedna topná neboli zdrojová 

a druhá vsakovací, a měly by od sebe být vzdálené minimálně 15 m. Zadní dvůr pozemku je 

dostatečně velký pro toto umístění.  



 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6  
Katedra technických zařízení budov  

 

 Str. 18 

   Pro předběžný návrh lze přibližně uvažovat spotřebu 0,02 až 0,03 l/s na 1 kW topného 

výkonu [10]. Proto pro tepelné čerpadlo s výkonem 40-50 kW musí být vydatnost pramene 

alespoň 1-1,5 l/s. Pro získání přesnějších informací bude potřeba provést hydrogeologické 

posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů 

odčerpává potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla. Pokud se studna nevyčerpá a 

nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému 

proveditelná.  

 

   Pro tuto variantu bude použito teplené/čerpadlo firmy IVT typu GEO G 248 se dvěma 

kompresory. V souladu s normou ČSN EN 14511, pro tuto jednotku topný faktor COP 

(coefficient of performance) se rovná 3,58 (při A0/W45) spolu se jmenovitým výkonem 

46,97 kW. [11]  

 

   Také bude vytvořen meziokruh s nemrznoucí kapalinou k přenosu tepla z primárního do 

chladicího okruhu. Nerezový deskový výměník tepla meziokruhu a chladicího okruhu bude 

instalován do technické místnosti.  

 

   Pro přípravu teplé vody budou použity dva zásobníky teple vody od firmy Dražice-

Strojírna typu OKC NTR/BP o objemu 1000 l a 750 l [4] Do každého z ní bude instalována 

elektrická topná vložka TJ 6/4“ o výkonu 9 kW. [12]  

 

2.3.4. Výhody a nevýhody  

 

Výhody: 

 Vysoký SCOP (Sezonní Topný Faktor) 

 Krátká doba návratnosti 

 Poměrně nízké pořizovací náklady 

 

Nevýhody: 

 Rozestup mezi studnami  

 Požadavky na chemické složení 

 Vydatnost zdroje přírodní vody  

 Ovlivnění hladiny sousedních studní 

 Požadavek na profesionální a kvalitní provedení 
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2.4 Tepelné čerpadlo typ ZEMĚ/VODA  
 

2.4.1 Krátká charakteristika  

 

   Tepelná čerpadla země-voda odebírají teplo zemi a předávají jej do vody. 

Tepelnou energii ze země odebírá tepelné čerpadlo buď pomocí plošného kolektoru, nebo 

z vertikálních vrtů. [13] 

 

  Plošný kolektor využívá proud tepla, který přichází shora a je přijímán svrchní vrstvou 

země nad ním, z přímé nebo nepřímé sluneční energie (záření, déšť atd.). V hloubce okolo 

1,2 m se teplota pohybuje jen s drobnými výkyvy. To má za následek vyšší topné faktory a 

delší životnost. [14] 

 

  Hlubinné vrty mají stejné výhody jako horizontální. Ovšem zdrojem tepla je vyšší potenciál 

čerpaný z větší hloubky. [10] 

 

2.4.2 Normové požadavky  

 

Požadavky na návrh soustavy podle ČSN EN 15450: 

4.1.2.4 Země jako zdroj tepla:  
 

 Při návrhu soustavy s tepelným čerpadlem je nutné vzít v úvahu minimální teplotu země 

v příslušné hloubce.  

 

 Je nutné vzít v úvahu snížení teploty v zemi jako výsledek čerpání tepla za otopné 

období, stejně jako dlouhodobý pokles teploty kvůli po sobě jdoucím rokům provozu 

tepelného čerpadla tak, aby nebyla ohrožena funkce tepelného čerpadla a byly zajištěny 

ekonomické, stejně jako ekologické provozní podmínky. 

 

 Při návrhu výměníku tepla musí být zohledněny místní tepelné vlastnosti země, teplota 

neovlivněné země a návrh soustavy.  

 

2.4.3 Proveditelnost 

 

   První variantou je instalace plošného kolektoru. Výkon tepelného čerpadla bude pokrývat 

přibližně 70 % potřebného tepelného výkonu. Zbytek tepelných potřeb budu kryt 

doplňkovým bivalentně-paralelním zdrojem tepla, v mém případě elektrickým kotlem. 

 

https://www.eon-teplo.cz/produkty/tepelne-cerpadlo?field=data
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   Kolektor bude instalován plošně do nezámrzné hloubky v rozmezí 1,2 až 1,5 m.   

Jednotlivá vedení kolektoru budou vždy stejně dlouhé, aby tlakové ztráty byly vždy stejné. 

Páteřní vedení od sběrné jímky bude křížit ostatní vedení, jako je kanalizace, dešťové svody, 

přípoje řadu, pouze v případě izolování obou těchto vedení. Další bezpečnostní požadavek 

je dodržení vzdálenosti 1,5 m od základů budov. Izolované budou také prostupy 

(průchodky) do objektu, kde se zajistí těsnost proti vodě. [9] 

                                  

  Pro suchou nesoudržnou horninu počítám s odběrem 10 W/m².[14] Velikost pozemku, kde 

by bylo možné instalovat plošný kolektor, je 1135 m². 50 % této plochy bude zabírat 

parkoviště s asfaltovým pokrytím, což na jaře a v létě bude vést ke zhoršení regeneračních 

vlastností vychlazené zeminy. Průměrný výkon této plochy, bez vlivu vytvrzeného podloží, 

by byl 11,35 kW, což pro bytový dům s potřebou tepelného výkonu čerpadla cca 40 kW 

nestačí. Proto možnost využití plošného kolektoru nebudu zvažovat. 

 

   Druhou variantou bude instalace hlubinných vrtů. Před návrhem tohoto systému je nutné 

provést průzkum a zjistit, zda je oblast vhodná z hlediska geologických možností. Bude 

realizován průzkumný vrt a pomoci specializovaného software bude vytvořeno simulační 

pole vrtu. Pomoci získaných dat navrhneme optimální rozmístění a hloubky budoucích vrtů.  

 

   Pro předběžný návrh systému Země/Voda, počítám, že na 1 kW výkonu tepelného 

čerpadla budu potřebovat 20 metrů hloubky vrtu. [15] Tak, pro výkon tepelného čerpadla, 

které bude pokrývat přibližně 70-80 % potřebného tepelného výkonu (zbytek bude 

pokrývat elektrický kotel), bude potřeba instalovat 9 vrtu o hloubce 115 m a s rozestupem 

11,5 m (přesné návrhové hodnoty získáme po realizaci průzkumného vrtu).   

 

   Konstrukce vrtu bude tvořena odvrtaným otvorem o průměru 150 mm. Do otvoru 

realizovaného do konečné hloubky bude instalován duplexní plastový výměník tvořený 

uzavřeným okruhem trubního vedení. Dutý prostor mezi trubkou sondy a vrtem se potom 

vyplní materiálem, který zabezpečí přísun tepla (odstranění dutin) a také oddělení vrstev 

spodní vody. Nejpoužívanější je v tuto chvíli jílovito-cementová směs (Bentonit). [9] 

 

   Pro tuto variantu, jako i pro variantu tepelného čerpadla Voda/Voda se systémem dvou 

studní, je možné použit tepelné čerpadlo firmy IVT typu GEO G 248 se dvěma kompresory. 

V souladu s normou ČSN EN 14511, pro tuto jednotku topný faktor COP (coefficient of 

performance) se rovná 3,58 (při A0/W45) spolu se jmenovitým výkonem 46,97 kW. [10].  

 

   Rozdíl tohoto provedení od provedení se systémem dvou studní, bude v tom, že už 

nebudeme potřebovat meziokruh s nemrznoucí kapalinou. Místo toho, ve venkovní šachtě 

bude instalován rozdělovač/sběrač pro 9 chladicích okruhů zemních vrtů.  

http://www.ekg-gerotop.cz/sberne-jimky
http://www.prostupy.cz/
http://www.prostupy.cz/
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   Pro přípravu teplé vody budou použity dva zásobníky teple vody od firmy Dražice-

Strojírna typu OKC NTR/BP o objemu 1000 l a 750 l [4] Do každého z ní bude instalována 

elektrická topná vložka TJ 6/4“ o výkonu 9 kW. [12] 

 

2.4.4 Výhody a nevýhody 

 

Výhody: 

 Vysoký SCOP (Sezonní Topný Faktor) 

 Dlouhá životnost vrtů 

 Neznehodnocení pozemku (vrty) 

 

Nevýhody: 

 Systém, který se nedá vůbec, nebo jen s obtížením opravovat 

 Požadavek na profesionální a kvalitní provedení 

 Geologický průzkum 
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2.5 Výběr vhodného typu tepelného čerpadla  
 

   Jak je vidět v předchozích předběžných návrzích, pro moji novostavbu existuje 4 možností 

návrhu systému tepelného čerpadla:  

 

1) Vzduch/Voda rozdělné provedení  

2) Vzduch/Voda kompaktní s umístěním systému uvnitř objektu 

3) Voda/Voda s využitím systému studen  

4) Země/Voda s využitím hlubinných vrtů   

 

   Výběr nejvhodnější varianty závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější faktory, které dle 

mého názoru jsou pro uživatele při výběru topení důležité, jsou komfort, cena a vliv na životní 

prostředí. Poslední faktor nebudeme brát v úvahu, protože výše zmíněné druhy tepelného 

čerpadla mají minimální vliv na životní prostředí a jsou mnohem ohleduplnější než jiné zdroje 

tepla. 

 

2.5.1 Komfort 

 

   V dnešní době je pro většinu lidí důležitý komfort neboli pohodlí. Z tohoto hlediska 

systém Vzduch/Voda rozdělné provedení a Voda/Voda s využitím systému studen se jeví 

jako méně vhodné varianty.  

 

   Při použiti systému Vzduch/Voda rozdělné provedení, jeho venkovní jednotka bude 

vytvářet úroveň hluku cca 40-50 dB(A), což podle hygienických limitů pro hluk a vibrace 

v noční době (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.)  je na hranici dovoleného limitu. 

    

   Jinak v případě použití systému studen, největší riziko vlivu na pohodlí obyvatel domu 

bude spočívat v tom, že tato varianta je náročná na údržbu. V závislosti na chemickém 

složení vody existuje velké nebezpečí tvorby koroze v potrubích a na součástkách zařízení, 

proto tento systém potřebuje kvalitní a pravidelný servis. Vzhledem k výše zmíněným 

druhům tepelného čerpadla, každý z nich může mít špatný vliv na pohodlí obyvatel domu.  

 

   Varianty tepelného čerpadla Vzduch/Voda s kompaktním umístěním systému uvnitř 

objektu a Země/Voda s využitím hlubinných vrtů jsou tedy prakticky bezúdržbové a 

nenápadné, což ve výsledku zajistí dobré pohodlí pro obyvatelé domu.  
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2.5.2  Investiční a provozní náklady  

 

   Nejdůležitějším parametrem, při výběru tepelného čerpadla, je bezpochyby – ekonomický 

faktor. Proto, rozhodl jsem porovnat návratnost jednotlivých variant návrhu tepelného 

čerpadla za dobu 35 let pomoci grafu. Pro vykreslení tohoto grafu sestavil jsem tabulky, 

které zahrnují další údaje:  

             

   Investiční náklady:  

 Cenu jednotlivých prvků potřebných k vytvoření systému tepelného čerpadla; 

 Cenu instalace. 

 

   Provozní náklady:  

 Náklady na údržbu systému (pravidelné prohlídky, výměna chladiva, drobné 

opravy);  

 Náklady na spotřebu elektřiny. Počítáno se sazbou D56d [16] a pomoci SCOP 

(Sezonní Topný Faktor) stanoveno přibližnou spotřebu elektřiny.  

 

   Repasní náklady: 

 Výměna kompresoru a výměníku tepla. 

    

   Na rozdíl od variant tepelných čerpadel Vzduch/Voda, varianty tepelného čerpadla 

Voda/Voda a Země/Voda májí mnohem větší SCOP (Sezonní Topný Faktor), který 

v důsledku bude mít pozitivní vliv na provozní náklady (nižší spotřebu elektřiny).  

 

   Kompresory systému Vzduch/Voda mají přibližnou životnost – 15 let. Kompresory 

systémů Voda/Voda a Země/Voda májí delší životnost kompresorů – 20 let (je to 

způsobeno tím, že se nemusí často spínat a pracují s malým teplotním rozsahem). [17] 

 

   Všechny ceny jsou průměrné, při jejich stanovení vycházel jsem z cen stanovených 

výrobcem a dodavatelskými firmy.   
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Vzduch/Voda rozdělné provedení  

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč]: 

Vitocal 100-S  150 000   

3x Venkovní jednotka 101.A16  200 000   

Vysokoteplotní TČ Q-Ton  300 000   

Zásobník OKC NTR/BP 750 l. 51 000   

Zásobník OKC NTR/BP 1000 l. 60 000   

Instalace 50 000   

Сelkem: 811 000   

  
PROVOZNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/rok]: 

Náklady na údržbu 2 000   

Spotřeba elektřiny 87 450   

Celkem: 89 450   

  
REPASNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/15let]: 

Výměna kompresoru a výměníku tepla 441 000   

Celkem: 441 000   

 

Vzduch/Voda kompaktní s umístěním systému uvnitř objektu 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč]: 

Ait LW 310 550 000   

Zásobník OKC NTR/BP 750 l. 51 000   

Zásobník OKC NTR/BP 1000 l. 60 000   

Instalace 80 000   

Сelkem: 741 000   
    

  

PROVOZNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/rok]: 

Náklady na údržbu 2 000   

Spotřeba elektřiny 82 750   

Celkem: 84 750   

  

REPASNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/15let]: 

Výměna kompresoru a výměníku tepla 395 000   

Celkem: 395 000   
                   

Tab. 2 – str. 24 – Náklady TČ Vzduch/Voda 
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Voda/Voda s využitím systému studen  

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

Název položky: Cena [kč]: 

IVT GEO G 248 350 000   

Systém dvou studní 400 000   

2x Topna vložka J 6/4 10 000   

Zásobník OKC NTR/BP 750 l. 51 000   

Zásobník OKC NTR/BP 1000 l. 60 000   

Instalace 60 000   

Сelkem: 931 000   

  
PROVOZNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/rok]: 

Náklady na údržbu 3 000   

Spotřeba elektřiny 57 350   

Celkem: 60 350   

  
REPASNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/20let]: 

Výměna kompresoru a výměníku tepla 350 000   

Celkem: 350 000   

 

Země/Voda s využitím hlubinných vrtů  

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč]: 

IVT GEO G 248 350 000   

Systém 9 hlubinných vrtů 1 035 000   

2x Topna vložka J 6/4 10 000   

Zásobník OKC NTR/BP 750 l. 51 000   

Zásobník OKC NTR/BP 1000 l. 60 000   

Instalace 60 000   

Сelkem: 1 566 000   

  
PROVOZNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/rok]: 

Náklady na údržbu 1 500   

Spotřeba elektřiny 53 550   

Celkem: 55 050   

  
REPASNÍ NÁKLADY 

Název položky: Cena [kč/20let]: 

Výměna kompresoru a výměníku tepla 310 000   

Celkem: 310 000   

 
Tab. 3 – str.25 – Náklady TČ Voda/Voda, Země/Voda 
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Obr.7 – str. 26 – Graf porovnání nákladů 
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2.5.3 Finální výběr zdroje tepla 

 

   Vzhledem k výhodám a nevýhodám jednotlivých návrhů a jejich finančnímu vyhodnocení, 

jež jsou uvedeny výše, nejlepší variantou by byla instalace systému tepelného čerpadla 

Voda/Voda s využitím systému studen. Tato varianta je nejvhodnější z finančního hlediska: 

poměrně nízké investiční a provozní náklady. Při správném návrhu a použití kvalitních 

materiálů, by bylo možné eliminovat špatný vliv teto varianty na komfort životu obyvatel 

domu. Ale, bohužel tato varianta má největší nevýhodu v tom, že po průzkumu trhu 

nabídek, jsem zjistil, že na Českém trhu není dostatek firem, které by byly schopné 

realizovat kvalitní projekt systému tepelného čerpadla Voda/Voda s využitím studen a také 

jeho další údržbu. Proto odmítám volbu tohoto systému.   

 

   Podle tabulek porovnání ceny viz. str. 24-25, na první pohled se může zdát, že investice 

do systému Země/Voda jsou příliš nehospodárné oproti systémů Vzduch/Voda, ale má to 

svoji výhodu. Jak je vidět z grafu porovnání nákladu viz. Obr.7 na straně 25, v důsledku 

toho, že hlubinné vrty májí velmi dlouhou životnost (až 100 let) [15], kompresory tohoto 

tepelného čerpadla májí taky delší životnost a levnější cenu jejich repase. Proto v budoucnu 

volba systému Země/Voda přinese velké finanční úspory. 

 

   Ve finále, bych preferoval variantu tepelného čerpadla firmy IVT typu GEO G 248 se 

dvěma kompresory [10] a s využitím systému hlubinných vrtů, jako nejoptimálnější pro 

novostavbu bytového domu. Tento výběr splňuje všechny moje požadavky.  

 

3 ZÁVĚR 
 

   Cílem této rešeršní části bylo navrhnout různé typy systému tepelného čerpadla pro 

vytápění a přípravu TV v bytovém domě, posoudit jejich proveditelnost a vybrat 

nejoptimálnější variantu.  

 

   Cílem projektové části bylo vypracovaní projektu vytápění vč. výpočtu tepelných ztrát 

objektu, návrhu otopné soustavy a zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla, návrh 

přípravy teplé vody a zpracování projektové dokumentace bez výpisu materiálů.  

 

   Jako nejvhodnější variantu tepelného čerpadla pro bytový dům jsem vybral tepelné 

čerpadlo Země/Voda firmy IVT typu GEO G 248 se dvěma kompresory [10] a s využitím 

systémů devíti hlubinných vrtů. Pro přípravu teplé vody jsem zvolil dva zásobníky teple 
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vody od firmy Dražice-Strojírna typu OKC NTR/BP o objemu 1000 l a 750 l [4] Do každého 

z ní bude instalována elektrická topná vložka TJ 6/4“ o výkonu 9 kW. [12] 

 

   Navrhnul jsem otopnou soustavu jako dvoutrubkovou teplovodní s nuceným oběhem. 

Otopná soustava je tvořena 4 samostatnými okruhy – TO1, TO2, TO3, TO4. Otopná tělesa 

jsou od firmy Korado a Rehau. V bytovém domě navrženy 2 typy otopných těles – desková 

otopná tělesa Radik VK-Z (TYP 10) a podlahové vytápění s použitím rozdělovačů/sběračů 

Rehau HKV-D 5 a topných hadů Rautherm S 17x2 mm uložených na systémové desky 

VARIONOVA.  
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