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→ Účinnost 300-800 % vs. kondenzační kotel 99 % (HHV)
→ Zvýšení odolnost distribuční soustavy
→ Rozvoj centralizovaného zásobování chladem
→ Decentralizace

Klimatická hrozba je skutečná!

Tepelná čerpadla jsou dnes 
nejúčinnější způsob výroby tepla a 
chladu.



Definice průmyslového 
tepelného čerpadla dle Annex
48 IEA HPT

Tepelné čerpadlo s > 100 kW tepelné kapacity pro průmyslové 

procesy, ale i pro soustavy zásobování teplem a rozlehlé bytové 

či komerční objekty.„

“

Definice průmyslového 
tepelného čerpadla 
dle výstupní teploty

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo do 55°C

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo do 90°C

Ultra-vysokoteplotní tepelné čerpadlo nad 90°C



Vytápění tvoří cca 29% z celkové 
spotřeby energie v ČR, dalších 20%
připadá na procesní průmysl.

Heat Roadmap Europe – market analysis Czech Republic 10/2018
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Z toho
Připadá na 
tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Odpadní teplo Kogenerace



→ Elektřina je výrazně dražší než fosilní paliva
→ CŘ na úrovni x2,5 – data z roku 2020
→ Fosilní daň, nerovné podmínky EU-ETS (pod 20MW)

Poměr mezi komoditami (před)určuje 
atraktivitu trhu

Porovnání cen elektřiny vs. zemní plyn v EU pro malý průmyslový odběr 
(2 GWh/a to 20 GWh/a electricity, 3 GWh/a to 28 GWh/a gas), zdroj: EUROSTAT 2020



→ Výkony od jednotek až po desítky MW / projekt
→ Využití elektřiny z OZE (vítr, slunce)
→ Odchod od uhlí, flexibilita

Projekty rostou jako „houby po dešti“
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Výrazná fluktuace cen 
elektřiny na intra-denním trhu 
bude zcela běžná

Přestože je teplárenství pod 
tlakem očekává se masivní 
rozvoj tohoto segmentu

Akumulace PtX (Power to 
cokoliv) klíčem k udržení 
konkurenceschopnosti



→ Edukace, edukace, edukace

→ Zvýšení dostupnosti technologie 
tepelných čerpadel

→ Specifikace a zakotvení podpory 
tepelných čerpadel do dotačních programů

→ Narovnání tržních podmínek mezi fosilními 
palivy a elektřinou



→ Edukace, edukace, edukace

→ Zvýšení dostupnosti technologie 
tepelných čerpadel

→ Specifikace a zakotvení podpory 
tepelných čerpadel do dotačních programů

→ Narovnání tržních podmínek mezi fosilními
palivy a elektřinou

Systematické zvyšování znalostí integrace velkých 

tepelných čerpadel. Kombinace zkušeností provozu 

teplárenských zařízení a průmyslového chlazení.

Standardizace, rozvoj na ostatních trzích, R&D 

programy (průmysl do 200°C), přírodní chladiva!

Inspirace z jiných Evropských ekonomik, 

znalosti překážek a možností tepelných 

čerpadel. Předvídatelnost tržního prostředí

Komunitní energetika – nový 

Energetický zákon - 2023?

Zvýhodnění OZE v rámci distribuce?
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