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Úvod  

Toto téma jsem si vybrala, protože jsem se s ním už dříve setkala a zaujalo mě.  

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká 

rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a 

gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie, tuto energii lze 

využít buď přímo k vytápění, nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie 

(přeměnou tepelné energie páry na mechanickou práci rotoru turbíny a posléze na energii 

elektrickou). Geotermální energie se využívá v geotermálních elektrárnách. Jde o nejstarší 

energii na naší planetě. Tuto energii získala Země při svém vzniku z mateřské mlhoviny, 

následnými srážkami kosmických těles. V poslední době je energie částečně generovaná 

radioaktivním rozpadem některých prvků v zemském tělese.  

V současnosti je celosvětově v geotermálních elektrárnách instalováno více než 

10 000 MW, což je stále jen neparný zlomek celkového potenciálu. V rámci Evropy je 

samozřejmě nejvhodnější zemí pro využití geotermální energie Island, kde z geotermálních 

zdrojů pochází většina elektrické energie a kde jsou tyto zdroje využívány i k vytápění domů, 

ohřevu vody atd. V ČR se geotermální energie využívá pro vytápění budov a zoologické 

zahrady v Ústí nad Labem a pro vytápění budov v Děčíně. Plánovala se výstavba geotermální 

elektrárny v Litoměřicích a v Dětřichově na Liberecku.  

 

 

  Obr 1: Gejzír [3] 
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Geotermální elektrárna  

Domácí tepelné čerpadlo není vlastně nic jiného, než malé geotermální zařízení. 

Nevyrábí však elektřinu, nýbrž jen přenáší teplo z hlubin země na povrch. Geotermální 

elektrárny jsou proti čerpadlům navíc doplněny o turbíny, které pohání pára vytvořená právě 

s pomocí tepla z hlubin. Premiantem v oblasti využití geotermální energie jsou dnes Spojené 

státy americké. Za nimi pak následují Filipíny a Indonésie. Instalovaná výrobní kapacita 

geotermálních elektráren je ale stále zlomková oproti jiným obnovitelným zdrojům.  

 

Princip geotermální elektrárny  

Nejběžnější způsob využití geotermální energie je uplatnění horkých geotermálních vod 

v systémech zásobování tepelnou energií. Pro tyto systémy jsou obecně využitelné všechny 

dostatečně vydatné zdroje geotermální vody s teplotou nad 35 °C. V oblastech, kde se 

v dosažitelné hloubce pod povrchem nachází horniny o teplotách nad 150 °C, je možno využít 

tepelnou geotermální energii k výrobě páry pohánějící turbínu určenou k výrobě elektrické 

energie. Tyto energetické centrály najdeme nejčastěji v oblastech, kde se magma dostalo blíže 

k povrchu zemské kůry a po jeho částečném zchladnutí vznikly tuhé horniny vázající velké 

množství tepelné energie při vysoké teplotě. Nejznámější oblastí s intenzivním využíváním 

geotermální energie je Island, ležící na rozhraní dvou vzdalujících se kontinentálních desek. 

Největší geotermální elektrárnu na světě pak najdeme v geotermálně aktivní oblasti Kalifornie 

v USA.  

 

Geotermální energie pro tepelná čerpadla 

Častým způsobem využití geotermální energie jsou hloubkové vrty sloužící jako zdroj 

nízko- potenciálního tepla pro tepelná čerpadla. Tyto vrty jsou vedeny do hloubky 50 až 

150 m. Z okolí vrtu odebírají tepelnou energii a horninu postupně ochlazují. V průběhu 

letních měsíců, kdy není tepelné čerpadlo intenzivně využíváno, dochází k tepelné regeneraci 

vychlazené horniny teplem ze vzdálenějšího okolí vrtu. V případě nedostatečné tepelné 

regenerace okolí vrtu, dojde v následujícím topném období k hlubšímu vychlazení blízkého 

okolí vrtu, což způsobí snížení topného faktoru tepelného čerpadla a následně negativně 

ovlivní ekonomiku provozu. Rychlost a intenzita tepelné regenerace souvisí s typem horniny 

v okolí vrtu. Nejpomaleji regenerují suché písčité horniny. Na druhé straně, nejrychlejší 

regenerace je obecně spojena s přítomností významného množství vody v horninách. 
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V běžných podmínkách je pro každou 1 kW výkonu tepelného čerpadla vyžadováno cca 13 m 

vrtu. Skutečný stav podloží sehrává významnou roli při volbě minimálních roztečí mezi 

jednotlivými vrty, právě s ohledem na dostatečnou sezónní regeneraci. Hloubka vrtů musí 

mimo jiné respektovat krátkodobé maximální výkony chodu tepelného čerpadla, při kterých 

nesmí dojít ke snížení teploty v těsném okolí vrtu pod 0 °C, což by vedlo k zamrzání. 

Zamrzání způsobuje snížení tepelné vodivosti hornin v okolí vrtu a může způsobit i nežádoucí 

mechanické namáhání trubkových registrů vedených ve vrtu. Přítomnost pitných zdrojů 

podzemní vody představuje v řadě případů limitující faktor využití hloubkových vrtů, jejichž 

provedení podléhá schvalovacímu řízení příslušných orgánů.  

 

Princip geotermální elektrárny  

 

           Obr 2: Schéma geotermální elektrárny [4] 

 

1. Čerpadlo vyčerpá horkou vodu z pod povrchu země a potrubím ji provede studenou 

vodou 2. výparníku. O studenou vodu se ochladí a putuje zpět.  

2. Ve výparníku je studená voda, kterou horká změní na páru a putuje 3. do turbíny.  

3. Pára uvede do pohybu turbínu (tepelná energie se změní na kinetickou) zaznamená to 4. 

turbogenerátor.  

4. Turbogenerátor mění kinetickou energii na energii elektrickou za pomocí točivého 

pohybu a vytvořeného magnetického pole.  

5. Chladící voda změní páru zpět na vodu.  

6. Čerpadlo vede ochlazenou vodu zpět do 2. výparníku.   
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Výhody a nevýhody geotermálních elektráren 

Výhody: 

 Nepotřebují žádné palivo na rozdíl od jiných typů elektráren. 

Nevýhody: 

 Dostupné pouze na některých místech zemského povrchu.  

 Technologická náročnost - horká voda z vrtů je obvykle silně mineralizovaná a zanáší 

technologická zařízení (časté výměny potrubí a čištění).  

 Jde často o geologicky nestabilní oblasti - stavba musí odolávat zemětřesením.  

 Výstavba geotermální elektrárny je zhruba pětkrát dražší než stavba jaderné elektrárny.  

 Podíl geotermálních elektráren v rámci celé Evropy je minimální, jen v některých 

lokalitách je vysoký: 

 Island (výroba elektrické energie, vytápění domů, ohřev vody),  

 Itálie, v oblastech s aktivní sopečnou činností (Vesuv, Liparské ostrovy, Sicílie).  

 

Geotermální elektrárna na Islandu - Nesjavellír 

Geotermální elektrárna Nesjavellír je největší islandskou elektrárnou. Využívá, podobně 

jako další dvě elektrárny tohoto typu, horkou vodu z geotermálních vrtů. Využívání 

islandských geotermálních pramenů se datuje od roku 1947. Stavba elektrárny Nesjavellír 

byla po předchozích dlouhých průzkumech a přípravě technologie dokončena v roce 1990. 

Má tři turbíny, které produkují 90 MW elektrické energie. V této elektrárně se vyrábí nejen 

elektřina, ale i teplo pro vytápění hlavního města.  

Geotermální jev je způsoben třením 

zemských vrstev na předělu 

euroasijské a americké geologické 

pevninské desky. To způsobuje nejen 

častá zemětřesení ale i vulkanickou 

činnost. Prameny v Nesjavellíru mají 

teplotu až 200 ºC. Vrty, kterých je 

celkem čtyřiadvacet, jsou vedeny do 

hloubky až tři kilometry, tedy hlouběji 

než ve známé elektrárně u Modré laguny.   Obr 3: Elektrárna Nesjavellír [7] 
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Čerpá se zde voda, která je „motorem“ elektrárny, a slouží tedy nejen k výrobě 

elektřiny, ale i k vytápění. Proud horké vody a páry proniká do turbin pod vysokým tlakem. 

Teplovod, který na elektrárnu navazuje, je 27 km dlouhý, na cestě vykazuje teplotní ztrátu 

necelé dva stupně. Je veden na povrchu země na válečcích, které umožňují pohyb při 

zemětřesení. 

Elektrický proud je Reykjavíku veden pod zemí, vedení má 31 km. Vedení bylo pod 

zem zakopáno z ekologického hlediska, ale také z důvodu zachování nedotčené krajiny, která 

by byla jinak hyzděna elektrickými sloupy. Teplovodní potrubí bohužel pod zem umístit 

nešlo, přišlo by to příliš draho.  

Elektrárenské výměníky, čerpadla a ohřívače pracují v takovém prostředí, které je 

čistotou možno srovnat s operačním sálem. V celém objektu pracuje 18 zaměstnanců, 

o víkendech pouze dva.  

Geotermální energie v České republice 

Geotermální energie se prozatím v Česku využívá jen v lázeňství, k hrazení části tepelné 

bilance v městech nebo k přímému využití teplé užitkové vody. Geotermální elektrárna zatím 

chybí – investiční náklady na zkušební vrty jsou vysoké a výsledek nejistý.  

 

Obr. 4: Vřídlo v Karlových varech [6] 
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V Liberci se pustili do zkušebních vrtů, elektrárna prozatím nestojí.  

Dále v Semilech už to vypadalo nadějně s výstavbou, ale nakonec k výstavbě nedošlo, 

protože se lidé báli otřesů při vrtání.  

I v Lažínkách na Frýdlansku se spekulovalo o možné stavbě elektrárny, ale z důvodu 

nedůvěryhodnosti investora byl projekt zamítnut.  

V Dětřichovicích na Frýdlantsku se také pokusili naplánovat výstavbu této 

elektrárny už v roce 2009, ale ze zjištěných informací to zatím vypadá, že stále čekají na 

stavební povolení.  

Vyrůst by mohla elektrárna v Litoměřicích s výkonem 4,4 MW, která by sloužila 

především jako teplárna, jež by nahradila celý dosavadní tepelný zdroj z fosilních paliv  

 

Geotermální elektrárna v Litoměřicích  

V Litoměřicích, městě v nížině na úpatí Českého středohoří, je trvale špatné ovzduší –

 především kvůli dopravě a přetrvávajícímu vysokému podílu fosilních paliv v lokálních 

topeništích a v místní teplárně, která spaluje nekvalitní hnědé uhlí. Případná geotermální 

elektrárna by současnou výtopnu nahradila, odstranila by tak největší statický zdroj 

znečišťování ovzduší ve městě a stala se plnohodnotným, výkonným a čistým zdrojem 

energie.  

Obr. 5: Studie geotermální elektrárny Litoměřice [7] 

Přípravy na stavbu začaly v roce 2005, o dva roky později uskutečnili výzkumníci 

zkušební vrt, který dosáhl hloubky 2 111 m a měl potvrdit geofyzikální průzkumy a výpočty. 



7 
 

Pokus byl úspěšný, potvrdil předpokládané parametry, a otevřel tak cestu k přípravě 

geotermálního vrtu.  

Vrt by měl využívat v Česku dosud nepoužité technologie Hot Dry Rock a jeho 

předpokládaná hloubka by měla být maximálně 5 km. V této hloubce předpokládáme teplotu 

horniny okolo 178 °C, což by umožnilo ohřívat vháněnou vodu na požadovanou teplotu a tuto 

energii předávat na povrchu výměníkové stanici. Z té bude následně teplo rozvádět distribuční 

síť a instalovaný generátor bude produkovat přibližně 5 MW elektrické energie.  

Projekt geotermální elektrárny v Litoměřicích je cenný i kvůli průzkumu vytipované a 

vhodné lokality – především co se týká její stabilizace, charakteru prostředí či vhodnosti 

využití v Česku. V současné době se tedy investoři projektu geotermální elektrárny snaží 

získat podporu z pohledu vědecko- výzkumného. 

 

Tepelná čerpadla 

Geotermální energie nejsou jen geotermální elektrárny, ale také například tepelná 

čerpadla země/voda. Tato čerpadla se instalovala především v počátcích, v současné době 

prožívají velký rozmach tepelná čerpadla vzduch/voda. Je výrazně nižší počáteční investice, 

snadná instalace, nejsou potřeba žádné vrty, vychází rychlejší návratnost investice. Už existují 

i vysokoteplotní tepelná čerpadla, která je možné použít i v kombinaci s klasickými radiátory 

a je tedy možné je napojit na stávající otopnou soustavu a nahradit tak kotel na plyn nebo tuhá 

paliva. Nevýhoda tepelných čerpadel vzduch voda spočívá v tom, že při nižších venkovních 

teplotách mají menší účinnost, je výhodné soustavu řešit jako bivalentní.  

 

Školní anketa 

V naší třídě jsem provedla anketu, ve které jsem položila otázku- zda by podpořili 

výstavbu geotermální elektrárny ve svém okolí.   

V první chvíli byla celá třída proti a nikdo by tento projekt nepodpořil. Ovšem po 

přednesení referátu byla naopak celá třída pro a všichni by stavbu geotermální elektrárny 

podpořili. 

Tato anketa ukázala skutečnost, že nikdo před zhlédnutím referátu téměř neměl ani 

tušení o této energii ani o možnostech jejího využití.  
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Kotlíkové dotace  

Ekonomické hledisko jednotlivých zdrojů energie je závislé na dotační politice státu.  

Výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu Kotlíkové dotace pro rodinné 

domy je určena na finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním 

přikládáním v rodinných domech a bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých 

krajů, kraj pak bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým 

osobám - za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území příslušného 

kraje) 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: 

 tepelné čerpadlo,  

 kotel na pevná paliva,  

 plynový kondenzační kotel, 

 „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti rodinného domu  

Případně doplněno ještě navíc (pouze současně s výměnou kotle) o možnost: 

 instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV 

 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde 

bude současně provedeno  alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické  opatření (viz seznam 

níže) vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu. 

 

 

Tab. 1: Seznam „mikro“ energetických opatření pro snížení energetické náročnosti rod. domu 

                                                                                                                                                [14] 
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Výše podpory: 

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí: 

1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,  

2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) 

nebo plynového kondenzačního kotle,  

3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován Obnovitelný Zdroj 

Energie (OZE) tedy tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu (např. kotel na pelety).  

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií 

ochrany ovzduší označena jako prioritní území), bude výše podpory navýšena o 5 %.  

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 tis. Kč. Náklady na 

„mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 

150 tis. Kč).  

Zájem o tzv. kotlíkovou dotaci je skutečně velký. Na Krajském úřadě St ředočeského 

kraje je evidováno už 4140 žádostí, celkem 2400 z nich bylo schváleno k 1. červnu. Podávat 

žádosti se mohou až do 15 září, případné druhé kolo bude pokračovat od 3. října do 

29. prosince 2017.  

Aby typ tepelného zdroje splnil podmínky pro získání dotace, musí být zapsán 

v seznamu výrobků.  

Kotlíkové dotace u firmy Enbra 

U firmy Enbra budou moci fyzické osoby žádat o dotaci na výměnu neekologického 

kotle na tuhá paliva s ručním přidáváním za efektivní ekologicky šetrné kotle na hnědé uhlí a 

pelety, kondenzační kotle, tepelné čerpadlo, nebo případně instalaci nového kotle doplnit i 

o instalaci solárních termických systémů se solárními panely.  

 

Kotle na tuhá paliva  

Kotel ENBRA TP-EKO je jedním z mála kotlů na českém trhu umožňující spalování 

více druhů paliv (dřevní pelety a hnědé uhlí ořech) v jediném univerzálním hořáku a 

přitom dosahuje parametrů nejpřísnější 5. emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Pro spalování 

dřevních pelet splňuje kotel požadavky této emisní třídy ve všech svých výkonnostních 

provedeních (19-76 kW). Pro spalování hnědého uhlí pak s výkony 19-28 kW, s vyššími 

výkony pak splňuje požadavky 4. emisní třídy. Kotel má jednoduchou obsluhu a díky svislým 

výměníkům i velmi hospodárný provoz s minimálním usazováním nečistot a snadným 



10 
 

čištěním. Dodatečně jej lze vybavit i řídicí 

jednotkou pro ekvitermní regulaci výkonu a 

řízení třícestného ventilu.  

 

 

 

 

Obr. 6: Kotel ENBRA TP-EKO [14] 

 

Kondenzační kotle 

Moderní plynové kotle na zemní plyn dosahují podstatně vyšších účinností než jejich 

předchůdci. Další snížení spotřeby zemního plynu je již možné jen důsledným využitím 

tepelného obsahu spalin, které odcházejí z kotle. To umožňují jedině kondenzační kotle.  

Jednou z částí emisí vznikajících při spalování plynu jsou vodní páry. Ty opouští spalovací 

komoru u tradičních kotlů při velmi vysoké teplotě společně se spalinami – cca 11 % energie 

získané z paliva (tzv. latentní kondenzační teplo) se zbytečně ztrácí. U kondenzačních kotlů 

prochází spaliny před tím, než opustí spalovací komoru, přes chladnější část výměníku, 

kde dochází při cca 55 °C ke kondenzaci obsažených vodních par (tzv. rosný bod). 

Latentní teplo z kondenzace je vraceno zpět do systému a efektivně využito. U konvenčních 

kotlů není uvažováno s využitím kondenzačního tepla – účinnost, vypočtená z výhřevnosti 

paliva, se pohybuje kolem 90 %. Účinnost kondenzačních kotlů vychází rovněž ze vztahu 

k výhřevnosti, tzn., že vypočteme u kotlů „neuvěřitelnou“ účinnost až 109 % a o 25 % nižší 

spotřebu paliva. 

Kotle jsou nabízeny v různých variantách: 

ENBRA CD HS, ENBRA CD/Z40S -   Stacionární kondenzační premixový kotel pro 

topení a přípravu TV v externím zásobníku (ENBRA CDHS), nebo 

v integrovaném nerezovém zásobníku 40l (ENBRA CD/Z40)  

Výkonové varianty 24, 28 a 34 kW. 

ENBRA CD /Z20 – závěsný kondenzační kotel pro topení a 

přípravu TV v integrovaném nerezovém akumulačním zásobníku 

ENBRA CD a CD H – závěsný kondenzační kotel pro 

topení a přípravu TV v externím zásobníku, nebo průtokový ohřev 

TV v bithermickém výměníku.                                                            Obr. 7: ENBRA CD  [14] 

http://www.enbra.cz/images/stories/INTERNET/PRODUKTY/ZDROJE_TEPLA_NEW/Kondenza%C4%8Dn%C3%AD/ENBRA_-_zdroje_tepla_-_kondenza%C4%8Dn%C3%AD_kotel_ENBRA_CD_HS.jpg
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ENBRA CD 50H a CD 100H – závěsný kondenzační kotel s vysokým výkonem pro 

topení a přípravu TV v externím nepřímoohevném zásobníku 

 

Tlakové solární systémy 

Tlakové solární systémy používají pro přenos energie slunce nemrznoucí kapalinu. 

Solární okruh je tvořen kolektory, zásobníkem, resp. akumulační nádobou se samostatným 

výměníkem, a oběhovým čerpadlem.  

Výměník v zásobníku (akumulační nádobě) bývá pro co nejvyšší solární zisky umístěn 

ve spodní (chladnější) části nádoby. Chod oběhového čerpadla řídí regulace na základě 

teploty absorbéru kolektoru (ne venkovní teploty) a teploty ve spodní části zásobníku.  

Praktický a dlouhodobě vyzkoušený systém s nemrznoucí kapalinou umožňuje 

automatický provoz bez dalšího omezení. Časem ovšem kapalina ztrácí své vlastnosti a je 

třeba ji v periodě 5 let měnit.  

 ENBRASolar 300 

Nejdéle vyráběný plochý kolektor určený pro vertikální montáž 

s reálně vyzkoušenou dobou životnosti 40 let. Přírubové připojení 

umožňuje snadnou a rychlou montáž i s možností integrace do 

střechy domu. 

Obr. 8: ENBRASolar 300 [15] 

ENBRASolar 330 

Horizontální kolektor s osvědčeným lirovitým potrubním vedením pro maximálnívýkon 

vhodný na všechny typy střech. Přírubové provedení umožňuje extrémně jednoduchou a 

rychlou montáž 

 

Nízkoteplotní tepelná čerpadla 

ENBRA i-SHWAK/WP/V3 (Biblok) – invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda, s možností 

integrovaným hygienickým zásobníkem 

ENBRA i-SHWAK/KA/V3 (Monoblok) 
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Příklad výměny kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo ENBRA 

Monoblok  i-HWAK 

   Kč (vč. 
DPH) 

Demontáž (odpojení) stávajícího starého kotle na tuhá paliva   2 300  

Tepelné čerpadlo ENBRA Monoblok ENBRA i-HWAK 06 se zásobníkem DUO 

390/130 P, bivalentním topným tělesem, Regulátorem ENBRA Hi-T (včetně čidel, 
trojcestného ventilu a odlučovače) 

 183 310  

Montáž nového Tepelného čerpadla - hydraulické a elektrické připojení (včetně 

materiálu, revizí elektro a seřízení a uvedení do provozu)  

23 000  

Zpracování průkazu PENB (energetického štítku budovy)  5 750  

CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY (maximální výše uznatelných nákladů 

je 150 000 Kč) 
214 360  

Výše dotace na Tepelné čerpadlo - 80% z uznatelných nákladů - hrazeno z dotace 120 000  

ŽADATEL UHRADÍ POUZE 94 360  

Pozn.: Rodinný dům splňuje podmínky energetické třídy budov C = není nutné 

"mikro" energetické opaření 

  

  

 

Obr. 9: Odštěpný závod v Praze – Zahradním Městě [15] 

 

Pan ředitel odštěpného závodu Praha Martin Šesták mi poskytl zajímavé informace 

a materiály. 
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Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace ještě nejsou tak dlouho, aby bylo možné hodnotit 

přínos konkrétních instalací, uvedu příklad, kde firma Enbra instaloval již dříve šest 

vysokoteplotních čerpadel a devět solárních kolektorů ENBRASolar 300, na které se 

v současné době vztahují kotlíkové dotace.  

 

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice  

Jedná se o objekt bývalého dolu na zlato Roudný, postupně rekonstruovaný, hlavní 

rekonstrukce a dostavba proběhla v roce 2000. Objekt tvoří dvě budovy: 

V hlavní budově je ubytování, kuchyně, jídelna a společenské prostory. Objekt 

o celkové podlahové ploše 1316 m2 je částečně podsklepený, obytné prostory tvoří přízemí, 

první patro a půdní vestavba. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce včetně zateplení, 

výměny oken za nová plastová a výměny otopných těles. 

 

  

Obr. 10: Hlavní budova [15]                           Obr. 11: Budova terap. a vzděl. pracoviště [15] 

 

Budova terapeutického a vzdělávacího pracoviště je jednopodlažní, nepodsklepený 

objekt ve tvaru obdélníku s dílnami a učebnami. Bylo zatepleno obvodové zdivo a podkroví. 

V roce 2000 byla provedena i rekonstrukce celé otopné soustavy. 

Zdrojem tepla v hlavní budově byly dva kotle na propan, každý o výkonu 48,7 kW. 

Na ocelová tělesa byly instalovány termostatické ventily a hlavice.  

Teplá voda pro hlavní budovu byla připravována akumulačním výměníkem o objemu 

320 l. Výroba tepla a příprava teplé vody v objektu terapeutického a vzdělávacího pracoviště 

byla zajištěna nástěnným kotlem CALYDRA o maximálním tepelném výkonu 25 kW.  
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Z energetického auditu zpracovaného v červnu 2011 vyplynulo, že objekt nepřekračuje 

požadované hodnoty na součinitel prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce. Hodnoty pro 

druhý objekt jsou obdobné.  

Celková potřeba energie za rok pro vytápění a TV byla 1490,6 GJ = 646 110 Kč  

(ústřední topení: 732,5 GJ, teplá voda: 758,1 GJ). 

Vzhledem ke zvolenému palivu, propanu, byl provoz na vytápění a přípravu teplé vody 

finančně velmi náročný, a proto se správce rozhodl pro výměnu stávajících tepelných zdrojů 

za ekologicky i energeticky úspornější solární termické kolektory a tepelná čerpadla.  

V červenci 2011 byla vypracována technická dokumentace pro výběrové řízení, ve 

kterém v polovině září 2011 zvítězila ENBRA, a.s. 

V polovině listopadu 2011 bylo dílo, po zkušebním provozu, připraveno k předání. I 

když byla instalace celého nového zařízení časově náročná, trvala pouze přibližně šest týdnů. 

Inovativní technologie Enbra pro úspory v Odlochovicích 

Tepelná čerpadla 

Z důvodu použití stávajících otopných těles byla navržena vysokoteplotní tepelná 

čerpadla. Pro vytápění hlavní budovy slouží kaskáda pěti vysokoteplotních tepelných 

čerpadel ROTEX HPSU HiTemp, o celkovém výkonu 80 kW ve spojení s akumulační 

nádrží o objemu 1000 l. Jako záložní zdroj byl použit elektrický kotel FERROLI FEB 

Comfort o výkonu 24 kW.  

Pro vytápění druhé budovy slouží jedno tepelné čerpadlo ROTEX HPSU HiTemp 

16 kW se záložním elektroohřevem 6 kW.  

Solární termické kolektory 

Solární systém slouží jak k přípravě teplé vody, tak k předehřevu otopné vody. Solární 

systém v hlavní budově tvoří šest solárních kolektorů ENBRASolar 300 (6 × 1,78 m2) a 

solární bojler 400 l, který je předřazený přípravě TV pomocí tepelných čerpadel. Díky tomu 

je po dobu slunečního svitu snížen požadavek na spotřebu energie z tepelných čerpadel.  

Solární systém v druhé budově tvoří tři solární kolektory ENBRASolar 300 a 

solární bojler o objemu 300 l. 

Průměrné původní náklady na vytápění a přípravu teplé vody při použití propanu byly 

646 110 Kč 

Předpokládané náklady při instalaci tepelného čerpadla: 380 611 Kč  

Pokud počítáme s průměrným ročním zdražením ceny energií o 7 %, poto m je 

návratnost investice 6 let. 
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Při devíti solárních panelech je další úspora 18 189 Kč. Návratnost investice  se tak 

sníží ze šesti na pět let, tedy o další jeden rok! 

Tab. 2: Porovnání skutečných nákladů před a po rekonstrukci [15] 

 Spotřeba [GJ] Platby [Kč] 

Zima 2010/2011 zdroj energie propan 970 612 891  

Zima 2012/2013 zdroj tepla TČ Rotex 473 438 139  

Úspora 497 174 752 

 

Záruka na tepelná čerpadla je při dodržení předepsaných kontrol 10 let, životnost 

minimálně 15-20 let.   

 

Závěr 

Využití geotermální energie je hezká myšlenka, ale u nás zatím nemá moc uplatnění. Je 

logické, že stát podporuje reálnější ekologické investice. Sice se nevyrobí „atraktivní“ 

elektrická energie, ale ušetří se tepelná energie, resp. škodliviny uniklé do ovzduší při její 

výrobě. A vzhledem k obrovskému počtu objektů se zdá, že by pozitivní dopad na životní 

prostředí měl být daleko výraznější než postavení geotermální elektrárny. 
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