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Tepelná čerpadla 

Princip činnosti tepelného čerpadla 

První tepelné čerpadlo sestrojil (v podstatě náhodou) americký vynálezce Robert C. Webber 
na konci čtyřicátých let minulého století. Právě když prováděl pokusy s hlubokým 
zamrazením, dotkl se omylem výstupního potrubí mrazícího přístroje a popálil si dlaň. To ho 
přivedlo na myšlenku základní funkce tepelného čerpadla. Propojil výstup z mrazáku s 
bojlerem na teplou vodu, a jelikož měl ale stále přebytek tepla, napojil horkou vodu na 
potrubní smyčku a pomocí malého větráku začal vhánět teplý vzduch do domu. Následně 
zkusil úspěšně čerpat teplo ze země pomocí zemních kolektorů. A jelikož ho výsledky velmi 
příjemně překvapily, v následujícím roce již prodal svůj starý kotel na uhlí.  

 

Funkce tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička. Ta odebírá teplo potravinám - 
chladí - a v zadní části lednice - topí. Stejně pracuje tepelné čerpadlo, ale obráceně a s 
mnohem větším výkonem. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi, a pomocí radiátorů nebo 
podlahového vytápění topí. 

Asi nejlépe lze pochopit princip pomocí následujícího obrázku:  

 

Činnost tepelného čerpadla lze rozdělit do čtyř dějů. 

První děj - Vypařování: 

Od vzduchu, vody nebo země odebírá teplo chladivo kolující v tepelném čerpadle a tím se 
odpařuje (mění skupenství na plynné). 

Druhý děj - Komprese: 

Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo, a díky 
fyzikálnímu principu komprese, dojde ke zvýšení teploty plynu přibližně na 80°C. 
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Třetí děj - Kondenzace: 

Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v radiátorech, ochladí se 
a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Chladivo v topném okruhu pak 
putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí. 

Čtvrtý děj - Expanze: 

Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět 
ohřeje. 

Tento koloběh se neustále opakuje.  

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět 
na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové 
vody. Tepelná čerpadla se dělí na několik skupin, podle toho z jakého zdroje teplo odebírají 
a jakým způsobem ho předávají dále. Například označení tepelného čerpadla jako 
vzduch/voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho do topné 
vody.  

 

 

Tepelná čerpadla VZDUCH/VODA 

Výhody 

 poměr cena/výkon 
 univerzálně použitelné 
 jednoduchá instalace 

Nevýhody 

 za silných mrazů nižší účinnost 
 hlučnost venkovní jednotky 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda - princip funkce 

Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku, je nasáván vzduch, ze 
kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch (ochlazený) vyháněn do 
venkovního prostoru. Vnitřní jednotka, umístěná v objektu, zabezpečuje výrobu topné vody a 
TUV. Moderní tepelná čerpadla pracují spolehlivě i při velmi nízkých venkovních teplotách 
(až do -20°C). 

Účinnost tepelných čerpadel vzduch/voda 

Průměrný topný faktor systému tepelného čerpadla vzduch-voda v celé topné sezóně se 
příliš neliší od systému čerpadla země-voda. Je to dáno tím, že na začátku a na konci topné 
sezóny je vzduch teplejší nežli zem.  

 

 

http://www.mastertherm.cz/tepelna-cerpadla-pro-rodinne-domy/hlucnost-tepelnych-cerpadel
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Požadavky na přírodní zdroj 

Vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství s dobrým přístupem vzduchu. 
Důležitým parametrem je, aby se ochlazený, vyfoukávaný vzduch nevracel nazpět. Vytvořila 
by se tak smyčka, která by podstatně snížila účinnost a výkon tepelného čerpadla. Optimální 
umístění je na jižní, slunečné straně rodinného domu a to buď na fasádu, střechu nebo jako 
volně stojící mimo objekt. Vzdálenost vnější a vnitřní jednotky je max. 12m. 

 

 

Tepelná čerpadla ZEMĚ/VODA  

 
Výhody 

 stabilní topný výkon 
 úspory až 70% nákladů 
 dlouhodobá životnost 
 absolutně tichý chod 

Nevýhody 

 vyšší investiční náklady (vrt) 
 rozsáhlé pozemní práce (kolektor) 

Princip funkce tepelných čerpadel země-voda 

V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, 
která se průchodem zemí "ohřívá" o několik stupňů Celsia (v ne zámrzné hloubce je stálá 
teplota cca. 4°C). 

Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen 
tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento 
cyklus se neustále opakuje. 

Odebírat nízko-potenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného 
kolektoru, nebo z vertikálního vrtu. 
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Dimenzování tepelných čerpadel země-voda 

U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda platí v našich klimatických a ekonomických 
podmínkách racionální pravidlo, instalovat výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných 
ztrát objektu. Zbytek tepelných ztrát je při nejnižších teplotách (jedná se pouze o několik dní 
topné sezóny) kryt doplňkovým - bivalentním zdrojem tepla, nejčastěji elektrickým kotlem. 

Instalace výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepelných ztrát by přinesla podstatné zvýšení 
investičních nákladů, které by již nepřineslo téměř žádnou další úsporu provozních nákladů. 
Jde tedy o ideální kompromis mezi investičními a provozními náklady. 

Požadavky na zdroj energie 

Varianta plošný kolektor 

Velikost pozemku nutného pro zbudování zdroje závisí na výkonu tepelného čerpadla a 
vlastnostech půdy. Čím je větší její vlhkost, tím větší je energetická vydatnost. Obecně lze 
říci, že na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 30 m2 pozemku. Asi nejlepší 
představu o plošném kolektoru si uděláte pomocí následujícího obrázku. 

 

 

Varianta vrt 

Ten má tu výhodu, že nepotřebuje téměř žádný pozemek, ale vrtné práce z něj činí 

nejnákladnější variantu tepelného čerpadla. Jedná se o zemní tepelný výměník ve tvaru 

dvojitého U, který je umístěn v zemním vrtu. Maximální hloubka jednoho vrtu je 100m. Pokud 

je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Na 1kW 

výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 12m vrtu. 
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Tepelná čerpadla VODA/VODA  

Výhody 

 Vysoký topný faktor 
 Krátká doba návratnosti 
 Nižší pořizovací náklady 

Nevýhody 

 Malý počet vhodných lokalit 
 Požadavky na chemické složení 

Princip tepelných čerpadel voda-voda 

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje 
(většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla 
(výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou 
(vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru 
podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna. 

Kdo má takové podmínky, dává většinou systému voda - voda přednost. Vybudování zdroje 
většinou totiž nebývá finančně náročné (většinou studna existuje). 
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Účinnost tepelných čerpadel voda-voda 

Jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu 
cca. 10°C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj 
energie. Topný faktor se tedy pohybuje kolem čísla 6 a tzn., že vám tepelné čerpadlo voda-
voda může přinést až 80% úspory. 

Dimenzování tepelných čerpadel voda-voda 

Stejně jako tepelná čerpadla země-voda se dimenzují i tepelná čerpadla voda-voda, tzn. na 
70% tepelné ztráty rodinného domu. 

Požadavky na přírodní zdroj 

Varianta studna 

Pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný 
rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/s. Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení 
vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává 
potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla voda. Pokud se studna nevyčerpá a 
nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému proveditelná. 
Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody. 

Varianta řeka, rybník 

U tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má 
však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobě nižší než 5°C, což znemožňuje její 
přímé ochlazení. Proto se používá systém výměníku (hadic PE), který se umístí do koryta 
řeky, nebo na dno velké vodní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Parametry tepelného čerpadla voda-voda 

 

 

Výkon při 0°C / 50°C  (kW) 5,4 6,9 8,4 10,1 13,9 16,2 

Příkon (kW) 1,7 2,1 2,6 2,9 4,2 4,9 

Topný faktor při 0°C / 50°C 3,2 3,3 3,2 3,5 3,3 3,3 

Nominální průtok na studeném okruhu (l/s) 0,3 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90 

Vestavěné čerpadlo - externí tlak (kPa) 49 45 44 80 74 71 

Nominální průtok na teplém okruhu (l/s) 0,2 0,25 0,31 0,37 0,50 0,57 

Vestavěné čerpadlo - externí tlak (kPa) 36 36 34 33 54 51 

Množství chladiva (kg) 1,35 1,4 1,5 1,9 2,2 2,3 

Max. výstupní teplota 65 °C 

 
 

Při podmínkách + 50 °C na výstupu z tepelného čerpadla a 0 °C na vstupu do tepelného 
čerpadla. (podle evropské normy EN 255) 

 
 

Klady a zápory tepelných čerpadel 
 

V případě instalace srovnatelného moderního plynového kotle bude vaše počáteční investice 

přibližně 120 tisíc Kč (plynový kotel, přípojka plynu, instalace, …) a roční náklady na energie 

by se pohybovaly v průměru kolem 17 tisíc Kč za plynové vytápění a ohřev teplé vody a 14 

tisíc za elektřinu (počítáme i spotřebu běžných domácích spotřebičů). Celkem tedy zaplatíte 

ročně přibližně 31 tisíc Kč za energie. Pořízením tepelného čerpadla bude sice vaše 

počáteční investice vyšší (cca 230 tisíc Kč), ale roční provozní náklady snížíte na pouhých 

cca. 13,5 tisíce Kč, takže ročně ušetříte 17,5 tisíc Kč. Počítáme-li s průměrným zvyšováním 

cen energií o 4% ročně, tepelné čerpadlo se i bez jakékoliv dotace "zaplatí" oproti plynovému 

vytápění za 5 - 6 let. S případnou dotací se tato doba zkrátí již na 2 roky!  

 

Využití tepelných čerpadel 

Rozvoj instalací tepelných čerpadel v České republice má značné zpoždění za zeměmi, 
které jsou aktivní v oblasti snižování energetické náročnosti a ochraně životního prostředí již 
desítky let. 

První cílené instalace se u nás objevují na začátku 90. let. Nízká úroveň cen energií pro 
domácnosti, způsobila, že návratnost investičních prostředků do instalace tepelného 
čerpadla byla neúnosně vysoká. V některých případech byla delší než samotná životnost 
zařízení. 

V těchto nepříznivých podmínkách, bez podpory, "jen z fandovství" se pár jedinců a firem 
dalo cestou průkopníků do instalace tepelných čerpadel. 
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O tepelných čerpadlech, která u nás byla poměrně málo rozšířená, bylo k dispozici pouze 
minimum informací. Mezi laickou i odbornou veřejností chyběly seriozní údaje a zejména 
praktické zkušenosti z provozu. Tento stav, i když se pro popularizaci tepelných čerpadel 
udělalo mnohé, přetrvává bohužel do dnešních dnů. 

Z těchto důvodů si Asociace pro využití tepelných čerpadel vytkla nelehký úkol. Působit v 
oblasti šíření informací, vzdělávání odborníků (architektů, stavebních inženýrů, projektantů, 
montážních firem, státní správy) i potenciálních investorů. 

Existují nejen informační bariéry, ale i legislativní a ekonomické. Ty jsou velmi výraznou 
brzdou většího rozšíření tepelných čerpadel, proto je nutné, s ohledem na rozvoj instalací 
tepelných čerpadel, věnovat pozornost i této problematice 

V návaznosti na zapojení do Evropské asociace tepelných čerpadel, sdružující členy 
jednotlivých zemí EU, které mají dlouholeté zkušenosti, bude možné využívat jejich poznatků 
a zkušeností. Tím se Asociace může vyvarovat chyb, které každou novou činnost zpravidla 
provázejí. 

AVTČ si klade za cíl dbát na technickou úroveň svých členů a minimalizovat počet 
nesprávných instalací, které ve svém důsledku vedou k negativnímu postoji uživatelů a 
potenciálních zájemců o tepelná čerpadla. 

Nezbytnou součástí činnosti AVTČ je i koordinovaná spolupráce při řešení energetických, 
finančních, ekologických a jiných strategických koncepcí státu. 

Pro zvýšení informovanosti je důležité i navázání kontaktů s ostatními subjekty. Ať již 
zájmovými sdruženími v oblasti využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie, ochrany 
životního prostředí, tak elektroenergetickými společnostmi, poradenskými středisky EKIS, 
energetickými auditory, atd. Přínosná je i spolupráce s vysokými i středními školami, 
výzkumnými a zkušebními ústavy, atd. 

Věříme, že činnost Asociace pro využití tepelných čerpadel povede k větší informovanosti a 
ve svém důsledku k podstatnému nárůstu instalací tepelných čerpadel. Přispěje k 
pozitivnímu vlivu na hospodaření s energiemi a bude přínosem pro životní prostředí. 

 

Zdroje informací 

www.cerpadla-ivt.cz/ - Hlavní město Praha  
www.nibe.cz/ 

www.abeceda-cerpadel.cz/ 

www.tzb-info.cz/t.py?t=1&i=10 

www.altereko.cz/webpage/ 

tepelna-cerpadla.kvalitne.cz/ - Plzeň-město  
www.mastertherm.cz/tepelna-cerpadla-pro-… 

www.tepelna-cerpadla-mach.cz/sk/tepelna-… 

www.tepelna-cerpadla.cz/cz/princip-funkce-… 

www.separaeko.cz/tepelna-cerpadla/princip-… 

 

 

http://www.mapy.cz/searchScreen?query=id%3A%20premise%20171058
http://www.nibe.cz/
http://www.abeceda-cerpadel.cz/
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=1&i=10
http://www.altereko.cz/webpage/
http://www.mapy.cz/searchScreen?query=id%3A%20premise%20760143

