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Abstrakt: Srovnání typů a účinností tepelných čerpadel (TČ), krátký 

rozbor fyzických principů a vyhovujících podmínek provozu TČ 

v rodinných domech. Srovnání emisních a energetických 

charakteristik běžně používaných typů paliv pro vytápění rodinných 

domů. Analýza ekologické stopy běžných paliv a TČ. Seznámení se 

s důležitými geomorfologickými a povětrnostními podmínkami 

Běloruska a návrh vhodných typů TČ pro různé lokality. Přehled 

dalších úsporných opatření pro novostavby rodinných domů 

v Bělorusku. Perspektivy ekologických opatřeni v Bělorusku.  

 

 

Klíčová slova: Tepelné čerpadlo, vytápění, šetření, ekologická stopa, 

Bělorusko. 
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Abstract: Comparison of types and efficiency of the heat pump 

(HP), a brief analysis of the physical principles and conditions 

satisfactory operation of the heat pump in family houses. Comparison 

of emission and energy characteristics of commonly used types of fuel 

for heating houses. Analysis of the ecological footprint of 

conventional fuels and heat pumps. Introduction to the major 

geomorphological and climatic conditions of Belarus and design of 

appropriate types of heat pumps for different locations. Overview of 

additional saving measures for new houses in Belarus. Perspectives of 

environmental measures in Belarus. 

 

Keywords: heat pump, heating, surveys, ecological footprint,  

Belarus. 
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1. Úvod: 

Tato práce je literární rešerší, která zkoumá praktické a ekologické aspekty použití tak 

důmyslného stroje, jakým se zda být tepelné čerpadlo, k vytápění rodinných domů na 

požadovanou úroveň z nízkoenergetických zdrojů. Vždy jsem byla naprosto fascinovaná, jak 

věda pořad pomáhá řešit každodenní rostoucí problémy lidu, zlepšovat jejích život, zacelovat 

rány, způsobené lidskou nadspotřebou. Právě proto jsem vybrala tuto školu a tento obor, který 

sjednocuje veškeré environmentální poznatky a umožňuje všestrannou analýzu použití 

technických vychytavek správným způsobem, pomáhajícím principu udržitelného rozvoje. 

Běloruskou Republiku jsem nevybrala náhodou. Je to moje rodná zem, mám k ní dobrý vztah, 

přesto že dnes jsem českou občankou. Nehledě na pozicí v centru Evropy a společnou hranicí 

z EU technický a ekologický vývoj Běloruska je nedostačující, ne má vyvinutou legislativu a 

vědecké zabezpečení, konkrétně problematika tepelných čerpadel pro rodinné domy je tam 

naprosto nedotčená. Daná práce poslouží jako podklad k rozšířené a obsáhle ekonomické 

analýze a následnému rozpracování návrhu k předložení Vrcholné Radě Republiky.  

    Žijeme na jedné planetě a dýcháme jeden vzduch. Šetrnými a úspornými metody vytápění 

v Česku se podařilo značně zlepšit ekologickou situací na venkově a předměstích. K tomu 

kromě nové techniky bylo zapotřebí široké osvěty, zákonů a nařízení, státních dotací. Právě 

toto je cílem mé práce  - dosáhnout vytvoření ekologické legislativy, včetně dotací, ukázat 

úsporná řešení vytápění a tím pádem značně vylepšit životní prostředí v Bělorusku, nepřímo 

tak v Evropě a ve světě.    
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      2.Tepelná čerpadla(TČ) obecně. 

2.a.   Fyzikální principy 

    Tepelná čerpadla se často řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat 

nízkopotenciální akumulované sluneční a geotermální teplo z okolního prostředí (vody, 

vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít 

pro vytápění nebo přípravu teplé vody.  Fyzikální podstata procesu odebírání tepla 

studenějšímu tělesu nepopírá druhou větu termodynamiky, protože do systému dodáváme 

energii ve formě elektrického pohonu kompresoru. 
1)

 

       Tepelné čerpadlo využívá přirozené vlastnosti plynů  ochlazovat se při rozpínání, a při 

stlačení  se zahřívat a předávat teplo výměníku při kondenzací na něm. Pokud bereme v úvahu 

teploty okolí jakožto zdroj tepla, které se mohou pohybovat  až 20-30 stupňů pod nulou, jeví 

se jako vhodné  jako nosiče tepla  freony. Dnes už jsou zakázané tvrdé freony typu R11 a 

R12, někdy se ještě používají měkké freony typu R22 a R134a, které podstatně méně 

poškozují ozónovou vrstvu oproti tvrdým freonům. Ale nejčastěji se používají chladiva typu 

R407c, R404c a propan R290, jež jsou nejšetrnější. Výměnný okruh je v některých typech 

tepelných čerpadel pod tlakem a bezpečně zajištěný proti únikům. 
7)

 

      Zjednodušeně lze říct, že nosič tepla v uzavřeném okruhu prochází čtyřmi fázemi v 

určitých částech svého okruhu.  

  1. Výparník – místo kontaktu s okolím. Před vstupem do této části se nachází tzv. škrticí 

ventil, pomocí kterého se eliminuje přetlak a chladivo se hned přemění v plynnou fázi. 

Expandovaný podchlazený plyn (až -30°C) odebírá teplo kolektoru z nemrznoucí směsi nebo 

přímo vzduchu (podle typu TČ) ochladí je o několik málo stupňů.  

  2. Kompresor  mechanický stlačí plyn, který se tímto adiabatický zahřeje do použitelné 

teploty až 60°C - 65°C 

  3. Kondenzátorové potrubí se většinou umísťuje do kotle na teplou vodu. Tam se nosič 

tepla přemění do kapalné fáze, předá skupenské teplo vodě v kotli, čímž je zahřeje z cca 35°C 

do 65° a ta se už muže použít na ohřev budovy nebo přímo.   

   4. Kapalné chladivo postupuje na expanzní (škrtící) ventil, kde se zase adiabatický 

rozpíná. 
1)

   Vis obr.1 
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obr.1 

[http://www.ekowatt.cz/obrazky/infostranky/prostr

edi_09.jpg ]  
4)

 

V podstatě tepelné čerpadlo využívá 

principů známého Carnotova  cyklu, ale 

pomocí kompresoru se jde opačným 

směrem. (pozn. Carnotův cyklus zahrnuje  

ohřev kapaliny-  vypaření- předání tepla – 

ochlazení a kondenzaci)  

 

Nejdůležitější charakteristikou tepelného čerpadla je topný faktor    nebo COP (COP –

 Coefficient of Performance) což je bezrozměrové číslo, vypovídající o poměru mezí 

vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energii na pohon kompresoru. Lze ho 

vypočítat podle jednoduché rovnice  
5)

: 

   
 

 
  

  
     

    
   

Kde  

Q – tepelný výkon        Q = E + Q0 

E – příkon  

Q0 – teplo odebrané nízkopotenciálnímu zdroji  

TH – teplota, při níž dochází ke kondenzaci chladiva v cyklu 

 TC – teplota, při níž dochází k odpařování chladiva v cyklu  

ηt – praktická účinnost neideálního termodynamického cyklu v konkrétním TČ 

    V komerčních čerpadlech, nabízených pro použití v rodinných domech tento se topný 

faktor (TČ)  pohybuje mezí 2,5 až 5. To prakticky znamená, že z přístroje dostaneme až 5krát 

více tepla, než by jsme dostaly protopením  tohož množství elektřiny v přímotopu. Topný 

faktor ale je hodně závislý na podmínkách prostředí, zejména na rozdílu teplot mezí okolím a 

požadovanou teplotou ohřívané vody 
6)

. Naneštěstí platí nepřímá úměra – čím větší rozdíl, tím 

míň účinná přeměna elektřiny a nižší topný faktor. Můžeme ale ovlivnit vstupní teplotu tím, 

http://www.ekowatt.cz/obrazky/infostranky/prostredi_09.jpg
http://www.ekowatt.cz/obrazky/infostranky/prostredi_09.jpg


10 

 

že zvolíme teplotně stálý a vhodný zdroj  - např. podzemní vodu (nejníže 8°C), snížit výstupní 

teplotu vhodně vybraným prostředkem vytápění  jako je např. podlahové topení nebo 

nízkoteplotní velkoplošná topná tělesa (s teplotou do 50°C). Skutečný tepelný faktor se 

obvykle liší od údaje uvedeného výrobcem - je ještě snížen o tepelné ztráty přenosové 

soustavy. Výkon kompresoru kontroluje soustava čidel, které sledují teploty zdrojů a situaci 

v kotli, a vhodným způsobem ho pří zvýšené potřebě zvětší, čímž přirozeně dojde ke snížení 

topného faktoru. Výsledkem je průměrný topný faktor za rok, od kterého  se dají odvodit 

ekonomické výhody nebo nevýhody použití tepelného čerpadla k úsporám elektřiny a tím i 

životního prostředí. 
6)

 

2.b. Typy TČ , běžně dostupné pro rodinné domy (RD). Teoretická a praktická omezení 

použití TČ.  

    Podle používaného zdroje tepla dělíme tepelná čerpadla na typy: 

Země/voda.  

    Nejstabilnější vůči klimatickým podmínkám systém.  Tento typ tepelných čerpadel používá 

jako zdroj geotermální energii a v menší míře i sluneční energie akumulované  v  zemi, 

Tepelný kolektor ve formě plastového nebo kovového potrubí se bud´ ukládá plošně v cca 1m 

hloubce pod povrchem země, nebo vertikálně v hloubkových vrtech o hloubce desítek metrů. 

Jako náplň v kolektoru s používá nemrznoucí směs vody a líhu.   

Obr.2 Vertikální systém umístění kolektoru ve vrtech  Obr.3 Horizontální systém kruhových                                                         

smyček  http://energy.gov/energysaver/articles/geothermal-heat-pumps  
9)

 

http://energy.gov/energysaver/articles/geothermal-heat-pumps
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Výhody: stály výkon, nezávislost na povětrnostních podmínkách, dlouhá životnost a praktická 

bezobslužnost kolektoru, velké úspory provozních nákladů na topení.  

  Nevýhody: velká počáteční investice, potřeba většího prostoru zahrady, vyřízení 

doplňkových povolení, nemožnost další zástavby pozemku, nebo výsadby stromů.  

 Voda/voda   

    Vyžaduje blízky zdroj nezamrzající vody, povrchové, nebo podzemní, je dost stabilní. 

Systém zahrnuje kolektor tepla ve formě hadic nebo uzavřeného potrubí z vodou, který je 

bud´volně umístěn na dně blízkého nezamrzajícího jezera, klidné řeky, rybníku, nebo 

otevřeně zapuštěn do studny s podzemní vodou. Studny by mělo být 2 (jímací a vsakovací), a 

neměli by se navzájem ovlivňovat, aby se nesnížil rozdíl teplot a tím výkon TČ. Studny mají 

mít dostatečnou vydatnost. 
3)

 

Obr. 4 Volně ležící smyčky kolektoru v blízkém jezeře. Obr.5 Zapuštěný kolektor do studen 

http://energy.gov/energysaver/articles/geothermal-heat-pumps  
9)

 

 

Výhody:  pokud je nablízku zdroj vody, jak nezamrzající tak i podzemní - řešení je levnější 

než u typu země/voda, a přinejmenším stejně účinné.  

Nevýhody:  Nebezpečí narušení volně uložených hadic, nutnost filtrace příliš 

mineralizovaných podzemních vod, vyřízení povolení a investice do studen. Příliš velká 

http://energy.gov/energysaver/articles/geothermal-heat-pumps
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hloubka vnucuje dodatečnou instalací výkonného čerpadla na vodu, jež zvyšuje spotřebu 

elektřiny a celkovou účinnost provozu čerpadla. 
10)

  

Vzduch/voda 

    Zdroj tepla pro vnitřní obvod a výparník TČ je okolní vzduch, nevyžaduje se terénní úprava 

jen vhodné umístění venkovní jednotky z výparníkem na teplejší straně domu ale 

s dostatečnou ventilaci. Považuje se za nejlevnější řešení, avšak je hodně nestabilní a 

náchylné na okolní podmínky. V podstatě je to systém ventilátorů, které odvedou ochlazený 

vzduch od potrubí výparníku, podobně jako klimatizace. Tak lze výrazně zvýšit výkon 

v letním období, kde pro ohřev vody v kotli na 60°C odebíráme teplo ze vzduchu, vyhřátého 

na 30°C , ale v zimních měsících je výkon tohoto typu TČ nedostačující. Při teplotě pod 0°C 

TČ vyžaduje použití doplňkových ohřívačů v tzv. bivalentním provozu. 
3)

 

Obr.6 Schéma umístění venkovní a vnítřní jednotky 

čerpadla typu vzduch/voda 

[http://www.tzb-

info.cz/docu/clanky/0044/004406o1.jpg] 

 

 

 

Výhody: absence doplňkových terénních úprav a nákladů na vnější okruh TČ. Velký výkon 

v letních měsících. 

Nevýhody: nedostačující výkon při nízkých venkovních teplotách, nutnost instalace 

doplňkové topné jednotky, hlučný provoz cca 40 db, celková nestabilita a relativně nízká 

životnost. 
10)

 

V dnešní době technici zkoušejí různé nové metody, akumulační jednotky a teplonosiče, aby 

se eliminovaly této nevýhody 
9)

. 
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3.Zdroje tepla v RD 

3.a.  Typy vytápění, jejích účinnost a stopa CO2  ekv. 

    Klasickým zdrojem tepla v domech je spalování nějakého hořlavého materiálu v krbech 

nebo pecích přímo jako ohřev vzduchu v místnosti. Vyspělejší technologie přenáší teplo do 

vnitřních prostor pomocí vodních, parních nebo olejových radiátorů. Dnešní nabídka 

možností vytápění je doplněna o technické  finesy jako jsou sálavé panely,  topné kabely 

apod. Vzhledem k ústřední myšlence této práce se budu zabývat zejména srovnáním 

klasických spalovacích typu vytápění v kombinaci s rozvodem tepla vodní radiátorovou 

soustavou, elektrickým přímotopem a tepelným čerpadlem. Pro přehlednější srovnání 

s elektrickými zdroji jsou veškeré hodnoty výhřevností  uvedené v kWh/kg  

   Každý spalovací systém, zabudovaný do rodinného domu zahrnuje topeniště – prostor pro 

spalování, potrubí vodního kotle, nebo jiný systém, přenášející teplo do vody a komín pro 

vyvedení spalin. Neměl by chybět systém zajištění proti požáru, dostatečné větrání, kontrolní 

čidla, termostat, někdy i místo pro tuhé spaliny. Pro každý druh paliva jsou povinné různé 

parametry soustavy, výška komína apod.  

   Velkým problémem všech malých spalovacích kotlů je praktická absence jakékoliv kontroly 

a čištění zplodin, žádné odsířeni, často nedokonalé spalování. To vše vede k zamoření 

vzduchu kolem obydli, hlavně i uvnitř se pak vyskytuje dost velké riziko přiotrávení oxidem 

uhelnatým CO, pocházejícím z nedokonalého spáleni.  

   Nesmím opomíjet také náklady k uschování a dopravě paliva, čas strávený přikládáním 

paliva a čištění topeniště, mnohdy nerovnoměrnost dodavek tepla, značně rozdílnou účinnost 

samotných kotlů 
8)

. 

   Nejčastěji používaná paliva a jejích problémy: 

Uhlí černé, hnědé, koks 

   Různé druhy uhlí jsou dost častým zdrojem tepla, avšak nejsou všude dostupné. Jsou také 

nejvíc znečišťujícím palivem, vyjma komunálního odpadu, kterým se zde nebude zabývat. 

Černé uhlí v ČR je dostupným a výhřevným zdrojem – 3,6 až 8 kWh/kg, má ale velkou 

sirnatost a prašnost. Dobývaní  se provádí většinou otevřeným způsobem, což má značný 

negativní vliv na životní prostředí, stejně jako hnědé uhlí, které je o něco méně výhřevné – 3 

až 6 kWh/kg.  Oba druhy paliva jsou navíc hodně prašné, potřebuji skladování. Kotle na uhlí 
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dosahují v lepších případech  80% účinnosti. Koks, který se vyrábí z nejlepšího černého uhlí 

má velice nízkou sirnatost a prašnost, výhřevnost až  7,6 kWh/kg, při spalování se vylučuje 

téměř čistý oxid uhličitý CO2. V Bělorusku nejsou zdroje černého uhlí, takže ani koks jako se 

nedá brát v úvahu při návrhu vhodného topení v novostavbě rodinného domu. 
11) 12) 

Tab.3 

v příloze. 

Dřevo, brikety, pelety. 

  Obnovitelný zdroj, biomasa, k ní ž se počítá štěpka, kůra, piliny a hobliny, někdy i sláma 

nebo podobný odpad dřevovýroby a zemědělské výroby. Všechny tyto druhy paliva mají 

velkou výhodu tím, že jsou všude dostupné a jsou dost levné a nenáročné. V Bělorusku je 

biomasa  historicky nejrozšířenějším druhem paliva k vytápění vůbec. Má menší odpadní 

popílek, velice nízkou stopu CO2 ekv. právě z důvodu její obnovitelností, ale značně 

kolísavou a obecně nižší výhřevnost díky různému podílu vody. Nejlepší, a tím pádem vhodné 

k vytápění v moderních kotlích jsou brikety, pelety a kusové dřevo. Pelety jsou vyráběné 

z kůry, slámy, rašeliny, téměř neobsahují vodu a jsou také, na rozdíl od kusového dřeva 

vhodné pro automatické kotle. Výhřevnost uvedené biomasy je 4 - 5 kWh/kg 
13)

 Kotle na 

dřevo dosahují až 80% účinnosti, automatické kotle na pelety až 90%.  Jde o velice 

konkurenceschopný zdroj  ve vztahu k tepelným čerpadlům v Bělorusku. Tab.3 v příloze. 

Lehké a extra lehké topné oleje LTO.  

   Oleje a se získávají destilací ropy, obsahují  barvivo a značkovací látky. Pro vytápění 

rodinných domů jsou více vhodné extra lehké topné oleje, které se od ostatních topných olejů 

liší nižší hustotou a absencí parafínů, které by bylo nutné rozehřívat. Výhodou těchto olejů je 

vysoká výhřevnost a nízké množství vznikajících škodlivin. LTO se snadno transportují s 

minimálními ztrátami, velice jednoduše se s nimi pracuje a jsou nenáročné na manipulaci. 

Systém vytápěný pomocí LTO se velmi lehce reguluje a dokáže rychle reagovat na aktuální 

požadavky na teplo v domácnosti. Výhřevnost LTO je až 10,8 kWh/kg, účinnost kotlů je až 

95% . Nevýhodou topení lehkými topnými oleji je vysoká cena paliva a jeho přímá závislost 

na trvalé rostoucí ceně ropy, což je v Bělorusku dnes velký problém. 
19)  

Tab.3 v příloze. 

Zemní plyn, propan-butanová směs. 

    Zemní plyn je hojně používaný k vytápění v regionech, kde je proložené potrubí. Je to plyn, 

často doprovázející ropu v ložiskách, dost šetrný k životnímu prostředí, a jeho spalování 

nezatěžuje okolí obydlí kouřem. Nejde ale použít v odlehlých oblastech, bez přípojky. 
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Rozšířené je ale používaní zkapalněného derivátu ropy – propan-butanové směsi, která se 

dodává v kovových bombách. Má ale riziko výbuchu a otravy při nevhodném skladování.  

Cena zemního plynu a derivátů ropy stoupá, v Bělorusku je značně závislá na politických 

podmínkách. Výhřevnost zemního plynu je dost velká – 8 až 10 kWh/m
3
, propan-butanové 

směsí až 12,4 kWh/kg, účinnost moderních typů kotlů na tato paliva je vysoká, od 85%. Tab.4 

v příloze. 

Přímé topení elektřinou 

    Dá se používat, přesto že je poměrně drahé. Elektřinou se ohřívají olejové radiátory a teplá 

užitková voda se 100% účinnosti. V Bělorusku naprostá většina elektřiny se vyrábí 

v tepelných elektrárnách na zemní plyn z odpovídající ekologickou stopou, případně ještě 

zlepšenou oproti malým zdrojům lepším čištěním a kontrolou spalin.   

Obr. 7 Podíl zdrojů použitých k výrobě elektřiny v Bělorusku v r.2008  

  

      

 

     

 

 

Tabulka 5 v příloze dokonce uvádí cca 97% elektřiny ze zemního plynu.
17)

 

Ekologická stopa se většinou počítá jako CO2 ekvivalent, ale pro srovnání ekologičností 

zdrojů tepla by se měly brát v úvahu emise jiných znečišťujících látek a také skutečnost, že 

jejich rozptyl je značně ztížen tím, že jde o malé zdroje z relativně nízkými komíny.  

V tabulce 1 jsou dány jen CO2 ekvivalenty pro vybrané druhy paliva, avšak tyto ekvivalenty 

zahrnuji i působení jiných skleníkových plynů uvolňovaných při spalování vztažené ku kWh. 

Je vidět, že hnědé uhlí dopadlo nejhůř, černé o něco lépe, zemní plyn dokonce dvakrát lépe.  

Podle tabulky 2, která ukazuje měrné parametry ostatních emitovaných škodlivin podle 

vyhlášky MŽP č.270/93 Sb. vztažené k MWh tepla můžeme porovnat i jiné nepříznivé 

dopady používaní těchto zdrojů vytápění.  K posuzování přímého dopadu spalování  se může 

připočítat vliv dopravy paliva,  přípravy paliva, výroba obalu pro palivo, vliv odpadů a 
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popílku. To vše  dopodrobna posuzuje metoda LCA (Life Cycle Assessment ) a pro potřeby 

této práce  se tím nemusím zabývat.   

 

  Tab. 1 

Množství emisí skleníkových 

plynů na kWh vyprodukované 

elektřiny, z evropských a jiných 

specifických zdrojů. 
18)

 

    

  

 

 

 

Tab. 2. Podrobnosti o zjišťování znečišťujících látek uvádí nařízení vlády č. 352/2002 Sb. v § 9 a vyhláška MŽP 

č. 356/2002 Sb. 

   

   Jak je vidět z tabulek 1 a 2 i dřevo (pelety, brikety) nehledě na svou relativně malou stopu 

CO2 ukazuje velké hodnoty tuhých kouřových částic a velké riziko otavy CO v porovnání 

z zemním plynem. V tabulce 2 hodnota CO2 emisi nebere v úvahu  obnovitelnost  danou 

znovuzachycením  uhlíku  do nově rostoucího dřeva.  
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3.b. Srovnání klasických zdrojů z tepelným čerpadlem.  

Pro zjednodušení a vycházejíc z obr. 7 a tepelného faktoru 3 (čerpadla s nižším TF  nejsou 

ekonomicky uspokojivá) počítám s třetinovou spotřebou elektřiny čerpadlem, pocházející  

z velkých elektráren na zemní plyn.  

Palivo 
SO2 NOx CO CxHy tuhé částice CO2 

(kg/MWh) (kg/MWh) (kg/MWh) (kg/MWh) (kg/MWh) (kg/MWh) 

Hnědé uhlí 3,245 4,12 0,075 0,022 4,975 325 

Černé uhlí 1,85 0,225 6,75 1,5 1,244 352 

Topný koks 1,47 0,208 6,23 1,385 1,42 420 

lehký topný olej 3,42 0,857 0,05 0,035 0,182 238 

extra topný olej 0,857 0,428 0,061 0,035 0,122 225 

zemní plyn 0,086 0,172 0,034 0,0138 0,002 202 

dřevo 0,257 0,77 0,257 0,257 3,21 302 

Tepelné čerpadlo(3) 0,029 0,057 0,011 0,005 0,001 67,333 
 Tab.3. Srovnání emisí různých zdrojů paliva z TČ faktor 3.    

   Kromě naprosto perfektních výsledků emisních dopadů vůči všem probraným zdrojům mají 

tepelná čerpadla svá úskalí, především velkou pořizovací cenu. Ponoření vnějšího okruhu 

čerpadla do vody nebo do země vyvolává skryté lokální podchlazení, narušení ekosystému. 

Rozmístění plošných kolektoru tepla v nezamrzající hloubce 1m pod povrchem zahrádky 

kromě nároku na velkou plochu (třikrát vetší než vyhřívaná podlahová plocha), zakazuje 

výsadbu dřevin a křovin, které by mohly poškodit potrubí. Odběr vody ze studny, pokud je 

příliš zatěžující, muže ovlivnit vodní horizont. Rozpuštěné látky a písek se hromadí v potrubí 

a zvyšují náklady na filtry a údržbu. Nevýhodné je pořízení tepelného čerpadla do starší 

budovy kvůli velkým ztrátám tepla sáláním, větráním a vedením přes špatně zateplené zdi 
20)

 

   TČ mají relativně dlouhou životnost ( kolektor až 200 let, kompresor 25, je jednoduše 

výměnný), a jsou plně automatické, nejsou závislé na dovozu paliva a kolísaní cen na 

maloobchodním trhu. Velkým problémem zejména Běloruska je zatím absence odborných 

instalatérů a poradců, dodavatelů a náhradních dílů, jakož to i jakékoliv osvěty lidu v daném 

směru. To může vest k nesprávnému používaní TČ, ničeni přírody a eliminaci výhod TČ.  
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 4. Návrh řešení pro Bělorusko 

4. a.  Charakteristické klimatické a geomorfologické podmínky Běloruska. 

   Zde popsány jen důležité pro výstavbu a provoz tepelných čerpadel podmínky Běloruské 

republiky. 

   Bělorusko svou polohou mezí  51° a 57° severní šířky, 23° a 33° východní délky se řádí do 

mírného pásma, má mírně kontinentální klima, hodně ale ovlivněné blízkostí Baltského moře. 

Díky větší rozloze země má i rozdílné střední teploty v severovýchodní a jihozápadní části 

území. Takové meridiánové rozložení teplot je dáno pohybem teplých a vlhkých vzdušných 

mas z Atlantiky přes rozlehlé území a zásahem studených kontinentálních vzdušných mas 

z Ruska a Arktidy.  Na rozdíl od ČR jí nechrání horské hřebeny a celkový vzhled republiky je 

rovinatý. Největší nadmořská výška je jen 346m nad mořem. Střední teplota nejteplejšího 

měsíce června je 17°C – 18,5°C (z severovýchodu na jihozápad), střední teplota 

nejstudenějšího měsíce ledna je -8°C až -4,5°C ve stejném směru. V nejchladnějších místech 

teplota pod nulou se drží po třetinu roku.  
22)

 

   V Bělorusku jsou  zimy relativně bohaté na sníh, dnů se sněhovou pokrývkou je 125 až 75 

(SV-JZ), výška sněhové pokrývky dosahuje 30 i 15 cm. Dny s velkými mrazy a bez sněhové 

pokrývky se téměř nevyskytují. Půda nepromrzá víc než 70cm do hloubky. 
22) 24)

 

Obr.8. Jednoduchá orientační fyzikální mapa Běloruské republiky. Gradient zelené barvy ukazuje nadmořskou 

výšku od 50m (tmavě zelená) do 300 m(žluto-zelená) 

[http://www.intercarto.com/EN/produits_image/image_1206_BDM_Belarus_GB.gif] 

http://www.intercarto.com/EN/produits_image/image_1206_BDM_Belarus_GB.gif
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   Geomorfologická stavba území v ohledu použití TČ je zajímavá především absencí skalních 

výchozů nebo kamenitých půd znesnadňujících zemní práce.  Území Běloruska si zachovalo 

stopy po 5 příchodech a táních půdních ledovců v posledních dobách ledových. Tyto stopy 

jsou vesměs v podobě navrstvení morénových písčitých, štěrkopísčitých vodonosných hornin 

z tenkými eluviálními hlinito-jílovitými vrstvami, jež podzemní vodu nepropouští. Nejvíc se 

takové uspořádaní projevuje v centrální a severní oblastí . Jižní oblast, zvána Pripjatskoje 

Polesje podle protékající podélně v Z-V směru mohutné řeky Pripjat´, je bažinatá eluviální 

nížina.
23)

 

Obr.9. Typické  schematické  rozložení propustných písčitých 

vrstev (šedá barva) a nepropustných hlín (hnědá barva) 

vyskytující se na  většině území Běloruska. 

[www.tc.by/download_files/energy_2012/zuy.ppt ] 

 

 

   Podzemní voda je dostupná a vydatná na většině území Běloruská, jen prozkoumané zdroje 

poskytují 4,3m
3  

vody na obyvatele denně. 
25)

 oproti Česku s 0,36 m
3
 v roce 2011. 

26)
 

Na území Běloruska se nachází kolem 11 000 jezer a víc než 20 000 řek. Na 14% rozlohy 

republiky se rozkládají  bažiny. Kvůli rovinnému charakteru území, dobrým odtokovým 

poměrům a vsakujícímu podloží ničivé povodně nehrozí. Malým sezonním záplavám se 

obyvatelé zejména bažinatých oblastí  přizpůsobili.     

  Území je z třetiny pokryto lesním porostem a jeho rozšíření je rovnoměrné, takže je všude 

dostatek vytěžitelného dřeva. Ze zdrojů tepla se dá zmínit ještě rašelina, která se těží 

v bažinatých regionech. Několik drobných bezvýznamných ložisek ropy a o něco větších 

ložisek hnědého uhlí není schopno pokryt poptávku země, palivo – ropa a zemní plyn se 

nakupuje od Ruska, ceny a politické napětí se neustálé zvyšuje. Rozvody zemního plynu se do 

kolonii rodinných domů staví jen zřídka, na rozdíl od elektrické sítě. Nezamrzající teplé 

bažiny, pozvolná tekoucí řeky, blízký horizont podzemních vod, nízká mineralizace na 

většině území, nevypracovaná legislativa a rejstřík drobných vrtů a studen, to vše doplňuje i 

beztak široké možností použití tepelných čerpadel.  
23)
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4.b.  Typy použitelných TČ v různých lokalitách Běloruska.  

  Naprostá většina potenciálně stavebních lokalit území se dá roztřídit do 4 skupin podle geo-, 

nebo hydro-morfologického hlediska.  

1. Suché písčité podloží, horizont podzemní vody v cca 4-5 metrové hloubce. Dost často 

se vyskytuje ve střední částí země, charakteristická vrstevnatost podle obr.9. 

Nejlepším řešením se zda TČ typu voda/voda  dvěma studněmi.  

2. Suché písčité podloží, horizont podzemní vody je v cca 10 metrové hloubce. 

Vyskytuje se v severní nebažinaté částí na vrcholcích morénových pahorků. Relativně 

silná vrstva zbytků po posledním ledovci ztíží pořízení studny, řešením muže být TČ 

typu země/voda, konkrétně  hloubkový vrt s betonovým teplovodním pláštěm. 

3. Nížinná lokalita v blízkostí bažin, nepropustné podloží. Celá jižní část země, nížiny na 

severu. TČ typů voda/voda s uložením smyček kolektoru do teplé nezamrzající 

povrchové vody (bažiny), země/voda s horizontálním kolektorem.  Vlhká půda je 

dobrým výměníkem tepla.  

4. Lokalita na pobřeží řeky. Má většinou nepropustné hlinité podloží. Rovnoměrné po 

celém území podél řek. Nejlepší jsou TČ typů voda/voda s uložením smyček kolektoru 

do pomalu tekoucí  nezamrzající častí řeky do hloubky cca 1,5m, nebo země/voda 

s horizontálním kolektorem ve vlhké půdě.     

   Tepelná čerpadla typů vzduch/voda se zdá být nevhodné pro celoroční monovalentní 

provoz v klimatických podmínkách Běloruska. Počáteční investice se nemusí vyplatit, 

v zimě, která muže zejména na severovýchodě trvat třetinu roku k vytápění rodinného 

domů bude nutný další zdroj tepla (bivalentní provoz)
2)

, čímž zmaříme velkou část výhod 

pořízení TČ(autonomie, nezávislost na palivu, stabilita a bezúdržbovost ).  

Bivalentní provoz : doplnění tepelného čerpadla jiným zdrojem tepla pro dohřívaní teple 

užitkové vody a topení, v podmínkách, kdy energie, spotřebována kompresorem TČ se 

začíná přibližovat spotřebě přímotopu. Častým řešením je kotel na jiný druh paliva a 

citlivý systém přepínacích čidel. Naneštěstí k takové situací dochází při největších 

mrazech, v zimě a v noci, neautomatický kotel podstatně sníží komfort bydlení.  
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4.c   Prvky nízkoenergetických domů jako vhodné doplnění k výtápění pomocí TČ 

   Pro komfortní dlouhodobý pobyt člověka se doporučuje teplota v obydlí 19 – 24°C 
14)

      

Staří lidí a malé děti, nemocné vyžaduji teplot vyšších – 23 – 24°C, přičemž teplota okolních 

zdí místnosti by neměla být chladnější než vzduch o víc než na 2°C a jeho  proudění je 

stanoveno maximálně rychlostí 0,2 m/s. Nemělo by být  příliš horko, čerstvý vzduch, relativní 

vlhkost cca 50%. Starší typy domů pro dosažení podobných podmínek spotřebovaly  a 

vyzářily až 200 kWh/m
2 
(
 
obytné plochy) tepelné energie za rok. Dnešní novostavba bez 

úsporných opatření protopí 100 – 150kWh/m
2
 za rok. Vhodnou volbou zdiva, vytápění, 

dokonce i orientace základních prvků domu lze poměrně jednoduše dosáhnout hodnot 

50kWh/m
2
 za rok. Tato hodnota vymezuje tzv. nízkoenergetické domy, je dostatečně úsporná 

oproti obyčejné zástavbě, ale neklade tak velké nároky a omezení jako hodnota požadovaná 

pro „pasivní “ domy(15kWh/m
2
). 

27)
 

    Pro dosažení uvedených parametrů je dnes nespočet možností. Vybrala jsem některé 

z obsáhlého seznamu doporučených instalací, které považují na nejvhodnější doplněk 

novostavby rodinného domu s tepelným čerpadlem typů země/voda nebo voda/voda.  

   Vhodně zvolené umístění stavby na pozemku  

   Pokud jde o novostavbu, toto je nejdůležitější rozhodování před pořízením projektu. 

Bělorusko nepotýká z tak značnými omezení na velikost parcel jako ČR, nemá legislativní 

zákaz kácení stromu na pozemku, geologické podmínky v rámci parcely se příliš neliší, takže 

doporučují  vybrat místo, kde jižní a západní strana domu by nebyla stíněna. Samotná 

orientace zdí a prosklených ploch by měla směřovat na jih a západ.  

   Tvar domu 

   Ideální tvar pro co nejnižší tepelné ztráty objektem je koule, což v případě  RD nepřipadá 

v úvahu, ale princip: co největšího prostoru k co nejmenšímu obvodu zde platí. Nejlepším 

tvarem se zda být dvoupatrová budova s pultovou střechou, s nejdelší a nejvyšší jižní stranou. 

Rovná střecha v poměrně sněžních podmínkách by neobstála.  
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  Vnitřní dispozice pokojů 

Všechny obytné místností by se měly nacházet podél jižní a západní strany domu, okna a jiné 

prosklené plochy by také měly mít takovou orientaci pro lepší akumulací slunečného tepla. 

Chodby, schodiště, hygienické zařízení, kotelny a prádelny by se dimenzovaly přirozeně na 

severní straně. 

Obr.10. Prvky domu, působící významné tepelné ztráty. 

[http://www.ekowatt.cz/obrazky/infostranky/nizkoenergeticke_04.jpg] 

 

    Izolace obvodových stěn  

   Je jednou z nejdůležitějších úsporných opatření novostavby, vyplatí se i pro starší budovy, 

pomůže nejen zkrotit ztráty tepla sáláním a vedením, ale vyvarovat se tzv. pocení stěn, 

následně i plísním. Tloušťka zdí se doporučuje cca 40cm, zhruba třetina z toho by měla být 

tloušťka polystyrenové, nebo podobné izolace, materiál samotné zdí – porézní a lehký. 

Vedení tepla výrazně napomáhají kovové částí, prostupující zdivem a izolací, např. kotvící 

prvky, balkonové ohrádky, okapy, kabely. Doporučuje se jích bud´ dokonale izolovat nebo ne 

instalovat.  

    Izolace střechy 

    Má zaručit malé ztráty tepla, vhodná je izolace minerální vlnou min. 10cm tloušťky, 

dokonalá hydroizolace je samozřejmosti. Umístění solárních fotovoltaických nebo vytápěcích 

panelů na pultovou střechu se sklonem k severu v insolačních a povětrnostních  podmínkách 

Běloruská považují za zcela nevhodné.     
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   Okna 

    Jak je vidět z Obr.10. oknem doslova proletí nejvíc tepla. Ztráty jsou jak sáláním nebo 

vedením, tak i větráním. Jelikož jsem doporučila velké prosklené plochy pro jížní stranu, mají 

byt dokonalé zabezpečené. Nejlepší volbou jsou moderní trojskla, z dřevěným nebo 

plastovým izolačním rámem. Dají se najit i takové modifikace jako odrazová vrstva pro 

dlouhovlnné záření, která nepustí teplo ven, neotevíratelná okna, které ovšem se nedají 

doporučit všem z důvodu problému údržby. Na severní straně by okna neměly být velká. 
27) 

   Větrání 

   Jedině rekuperace. Otevřeným pro větrání oknem vyletí veškeré snahy uspořit tepelnou 

energii, navíc je to nepříjemné z důvodu množství létajících členovců – pohybujeme se 

v lesích a bažinách Běloruska, kde jsou ideální podmínky pro komáry a ovádovítý kousavý 

hmyz. Rekuperaci se také dá použít k doplňkovému ohřevu vnějšího okruhu čerpadel typu 

země/voda a voda/voda, což zvyšuje topný faktor. Teplota odpadního vzduchu se pohybuje 

mezi 14 – 28°C. Tento systém ale potřebuje nucené odsávaní teplého vzduchu z místností 

(pohon větráků), citlivé nastavění čidel, aby nedocházelo k přílišnému odběru tepla a 

přechlazení místností. 
28)

    

   Systém výtápění 

     V užším smyslu – způsob, jímž je teplo  rozváděno v domě. Voda, která postupuje na 

radiátory, umístěné zpravidla pod okny – by měla být teplotu 60 – 80°C, ale využitím 

podlahového topení tyto hodnoty můžeme podstatně snížit, dokonce i vytápět mnohem 

účelněji a pohodlně. Tepelná čerpadla spolehlivě dosáhnou teplot ohřívané vody 50 – 55°C, 

což na podlahové topení bohatě stačí.   Také je vhodné vybavit interiér materiály s vysokou 

schopností tepelné akumulace - koberce, PVC s izolační vrstvou, dřevěné materiály a pod. 
14)

 

    Zimní zahrada 

Je módním doplňkem moderních domů, avšak kořeny pochází z původního pěstitelství. 

Skleník má téměř každá zahrada v Bělorusku, pro pěstování rajčat nebo paprik je v tomto 

klima nevyhnutelný, většinou ale není spojen z domem, staví se na víc osluněném místě apod. 

Konstrukcí skleníku jako zimní zahrady může výrazně zvýšit zisky slunečného tepla, komfort 

bydlení, ale má být velice pečlivě naplánovaná  aby tomu nebylo naopak. 
27)
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5. Závěr 

5.a.  Shrnutí 

Tepelná čerpadla jsou zařízením, jímž je možno výrazně snížit spotřebu energii na ohřev 

rodinného domu. Pokud využívají na pohon kompresoru čistého zdroje elektřiny, a mají 

třetinovou spotřeby při topném faktoru 3 se jeví jako velice ekologické a šetrné 

k životnímu prostředí. Důležité je vybrat vhodný typ kolektoru okolního tepla podle 

geomorfologických podmínek, který zajisti celoročně úsporný provoz zařízení.  

V Bělorusku domy jsou většinou napojeny na elektřinu, ale vytápí se zastaralými kotli, 

krby a kamny na tuhá paliva, které velice zatěžují emisemi okolí. Tuto situaci může 

postupně zlepšit výstavba nových rodinných domů s vytápěním pomoci TČ Tradiční 

vytápění dřevem nebo  jinou biomasou výrazně konkuruje TČ, jelikož dřeva je na 

běloruském venkově dostatek  a často je k dispozici zadarmo, zatímco v případě TČ  jsou 

investice do výkopových prácí značně a jejích návratnost je poměrně dlouhá. Nicméně 

tepelný komfort v jakémkoli počasí, spolu s komplexním zajištěním novostavby proti 

tepelným ztrátám a především absence jedovatých spalin jsou nepřehlédnutelné výhody 

tepelných čerpadel. V přírodních podmínkách Běloruska jsou podle lokality vhodná 

tepelná čerpadla typů země/voda a voda/voda s použitím různých forem kolektorů. Aby 

úspora z topení byla co největší, doporučuje se začlenit do projektu prvky konstrukce 

nízkoenergetického domu  - podlahové vytápění, rekuperace, izolace.  
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    5.b. Politická vsuvka  

    Nehledě na svou polohu v centru Evropy, společnou hranici z EU, mírné klima a 

vzdělaný národ, je Bělorusko je zvláštní země. Příčinou toho muže být dlouhodobá 

izolace od západního bloku, úzká spolupráce s Ruskem, dlouhodobá závislost na ruském 

plynu a ropě, agrárně orientovaný směr rozvoje společnosti. Výsledkem je pokulhávající 

tržní systém, divoká až 30% inflace, trvale zaostávající sektor vědy a výzkumu a absence 

legislativních a osvětových impulzů v ekologické oblasti. Ekologické ukazatele jsou 

těžce dohledatelné, ekonomické se hodně liší: viz Obr.7 a Tab.5. Chybí veřejně dostupné 

rejstříky a databáze 

. Ale zdá se že prezident A.Lukašenko se začíná zabývat i otázkami životního prostředí a 

kritickou závislostí země na neobnovitelných energetických zdrojích z Ruska. 
29)

 V roce 

2013 bylo dokonce do školního programu zahrnuto volitelné vyučování ekologie. 
30) 

  

    Jak už bylo řečeno, tepelná čerpadla pro rodinné domy mají problém velké pořizovací 

ceny a dlouhodobé návratností investic. V tak nestabilní finanční situací jaká panuje 

v současném Bělorusku si jen málokdo může dovolit bankovní úvěr, a proto úsporná 

opatření by měla začínat ve vládě legislativním záměrem (např. povinným snížením 

energetické spotřeby domu už ve stadiu projektu) a pokračovat ve formě dotací nebo slev 

na daních.   
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Přílohy. 

Seznam zkratek a tabulky. 

TČ – Tepelné čerpadlo  

RD  - Rodinný dům 

R11, R12 – zakázané tvrdé freony 

R22, R134a – měkči freony, někdy ještě používane 

R407c, R404c – povolené šetrné freony 

R290 - propan 

°C  - stupňů celsia 

Db  - decibel 

kWh/kg – kilowatthodin na kilogram 

LCA -  Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) 

COP – topný faktor čerpadla (Coefficient of Performance)  

MŽP – Ministerstvo Životního prostředí 

LTO – Lehký topný olej 

 

Tabuka 4.  Vyhřevnost různých druhu paliv(kWh/kg) a účinnost kotlů. 

http://www.revitalizace.com/vytapeni/vytapeni-rd-a-volba-paliva/ 

 

 

http://www.revitalizace.com/vytapeni/vytapeni-rd-a-volba-paliva/
http://www.revitalizace.com/vytapeni/vytapeni-rd-a-volba-paliva/
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Tabulka 5  

Ukazatele produkce elektřiny v Bělorusku. Červeně označená  položka celkového importu 

energetických zdrojů, žlutě – podíl výroby z jednotlivých vybraných zdrojů (%). 

http://www.tradingeconomics.com/belarus/electricity-production-from-natural-gas-sources-percent-of-total-wb-

data.html  (kilotun ropných ekvivalentů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tradingeconomics.com/belarus/electricity-production-from-natural-gas-sources-percent-of-total-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/belarus/electricity-production-from-natural-gas-sources-percent-of-total-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/belarus/electricity-production-from-natural-gas-sources-percent-of-total-wb-data.html
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