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Interreg Central Europe – projekt CE-HEAT  

Odpadní teplo – potenciál a bariéry většího využívání 



TAKING COOPERATION FORWARD 2 

• Nevyužité, ale technicky využitelné teplo 

• Z technologických procesů, chladících zařízení, spalovacích 

procesů 

• Možnost využití pro vlastní účely či jiným subjektem 

 

• Energetické úspory 

 

• Finanční úspory 

 

• Ochrana životního prostředí 

Odpadní teplo 
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• Levný a ekologický zdroj energie 
 

• Důvody nedostatečného využívání: 

• Nízké povědomí 

• Nedostupná data o zdrojích odpadního tepla 

• Vysoké transakční náklady – propojení poptávky a 

nabídky 

• Regulatorní překážky při možném využití OT  

(např. přístup třetích stran, možná ztráta licence nebo 

dotace) 

 

 

 

 

Potenciál odpadního tepla není využíván 
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• Širší rámec:  

• Podíl obyvatel ČR zásobovaných teplem z CZT: 38,1 %  

(tj. 1,5 milionu domácnostní)  
 

• Počet evidovaných zdrojů nad 5 MWt  výkonu: 1 800 
 

• 31 % využitých paliv v ČR slouží k výrobě tepla  

(68 % z toho tvoří uhlí a dřevo v domácnostech) 
 

• 57 % dodávek tvoří zdroje nad 300 MWt 
 

• 75 % tvoří teplo vznikající kogenerací 

 

 

 

 

 

Širší kontext: připravenost pro infrastrukturní projekty 

 

 

Zdroj: VŠB, ČSÚ 
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• Partneři projektu: 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

• Národní centrum energetických úspor.  

• Partneři z 5 dalších zemí (Německo, Chorvatsko, 

Slovinsko, Rakousko, Polsko)  

• Trvání projektu: 1/6/2016 – 31/5/2019 
 

• http://facebookcom/CEHEAT 

• https://twitter.com/CE_HEAT 

• https://www.linkedin.com/company/ce-heat 

 

 
 

 

 

Projekt CE HEAT 
Cíl: Zvýšení využívání odpadního tepla ve 
středoevropských regionech 
 
 

http://facebookcom/CEHEAT
https://twitter.com/CE_HEAT
https://www.linkedin.com/company/ce-heat
https://www.linkedin.com/company/ce-heat
https://www.linkedin.com/company/ce-heat
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• Mapování zdrojů odpadního tepla 

• Katastr  

• Vytvoření manuálu pro investory 

• Toolbox + kalkulátor 

• Úprava regulatorních podmínek 

• Registrace OT pomocí energetických auditů 

• Příprava případové studie vybudování 

lokálního CZT 

 

Aktivity projektu CE HEAT:  
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• Ekonomický, technický a teoretický potenciál 

• Podíl OT na spotřebě energie (st. C) v různých 

teplotních rozpětích 

• 25-40 °C, 40-60 °C, 60-140 °C, >140°C 

• Koeficienty (k) založené na norské studii (ENOVA, 2009) 

 

 

 

 

• Heat Roadmap Europe 2050 – odhad pro ČR 64 PJ 

Potenciál odpadního tepla 
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POTENCIÁL ODPADNÍHO TEPLA 
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• Teoretický potenciál - ~110 PJ 

• Stabilní v čase 

• 65 PJ nízkoteplotní potenciál, z toho 43 PJ 

vzniká v chem. prm. 

• (Pehnt et al. (2010) neuvažují nízkopot. z 

chem.prm.)  

• Při nezapočtení chem. Nízkopot. Tepla 

(potenciál k 65-70 PJ) 

• Srovnatelné s odhadem Heat Roadmap Europe 

2050 

 

Potenciál odpadního tepla 
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• Největší zastoupení nízkoteplotního OT 

• Bez chemického průmyslu pouze 20 PJ 

 

• Teoretický potenciál je schopen  

zásobovat domácnosti připojené k CZT 

• ALE: 

• Ekonomický potenciál je nižší 

• Teplo nemusí být dostupné v požadované lokalitě a čase 

• Produkce není na požádání 

• Ekonomický potenciál cca 40 PJ ročně – z větší části 

nevyužívaný 

Potenciál odpadního tepla 
 

[VALU
E] 

[VALU
E] 

[VALU
E] 

<60 °C 60-140 °C >140 °C
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Odpadni teplo: 

teplota >140 °C 60-140 °C <60 °C 

Odpadni teplo: 

potenciál 33 PJ/rok 16 PJ/rok 65 PJ/rok* 

-  *nízkopotenciální teplo z chemického průmyslu představuje 43 PJ – využití není snadné 

- Výpočty neobsahují přenos a distribuci elektřiny (což odpovída cca 1/4 celkové energetické spotřeby v ČR) 

Zdroj: Vlastní analýza  

ODPADNÍ TEPLO: potenciál v ČR 
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• Souhrnný potenciál ze všech partnerských regionů 

 

• 326 PJ ročně 

 

• 27 % spotřeby energie 

 

• Ekonomicky využitelných 60-100 PJ 

 

• Lze zamezit vypouštění 20 mil. tun CO2 ročně 

 

Potenciál odpadního tepla v Evropě 
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• Zdroje odpadního tepla na území ČR 

• Charakteristika jednotlivých zdrojů 

• Teplota, dostupnost v čase, forma (médium), 

potenciální využití, sektor, kontakt 

• Možnost přidávat a filtrovat zdroje 

• Příklady využívání OT ze zahraničí 

 

 

Katastr odpadního tepla 
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http://www.portalodpadnihotepla.cz/ 
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• Waste-heat.eu 

 

 

Společný katastr odpadního tepla 
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• Screenshot 2019-03-25 at 21.30.59.png 

Společný katastr odpadního tepla 
 • Waste-heat.eu 
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!! 
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• Zdroje odpadního tepla  

v partnerských regionech 

• Toolbox pro potenciální investory 

• Podpora při investičním  

rozhodování - kalkulátor 

• Možnosti financování 

• Administrativní/legislativní požadavky v 

jednotlivých státech 

• Příklady energetických programů a dobré praxe 

 

Společný katastr odpadního tepla 
 



TAKING COOPERATION FORWARD 23 

• Další využití v místě vzniku 

• Zamezení vzniku a zvýšení efektivity 

 

• Integrace do výrobního procesu 

 

• Integrace do jiných procesů, případně vytápění prostor 

 

• Přeměna na jinou formu energie – elektřina 

 

• Odvod energie třetím stranám 

 

Využití odpadního tepla 
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Technologie využívající odpadní teplo 
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• Tepelné čerpadlo 

• Pracovní látka přeměněna v páru a stlačena 

• Během kondenzace předává teplo 

• Látka jde opět do výparníku 

Příklady technologií využívající odpadní teplo 
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• Organic Rankine Cycle 

• Pracovní látka s nízkým bodem varu 

• Pára přivedena na turbínu – pohon generátoru 

• Kondenzace a opětovné čerpání do  výparníku 

• Výroba elektřiny 

Příklady technologií využívající odpadní teplo 
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Teplota vstupu 275 °C 

Tepelný výkon výměníku 12,8 MW 

Elektrický výkon ORC 1,05 MW 

Celková úspora energie 7 200 MWh 

Redukce CO2 7 000 t/rok 

Celkové náklady 4 000 000 € (108 000 000 Kč) 

 

Cementárna – Lengfurt (Německo) 
 
Během procesu chlazení slínku  
dochází v cementárně ke vzniku  
odpadního tepla. Horké páry  
jsou dále využity v  
Organickém Rankinově cyklu  
 

Společnost je schopna  
pokrýt 12 % vlastní spotřeby. 
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Uvedení do provozu 2008 

Výkon stanice (bez ORC) 1 063 kW 

Výkon ORC 100 kW 

Výroba z ORC 740 MWh/rok 

Počet zaměstnanců 2 

Redukce CO2 2 244 t/rok 

 

Bioplynová stanice - Valovice 
 
• K výrobě elektrické energie je 

využívána např. kukuřičná siláž 
• Odpadní teplo pohání ORC 

jednotku 
• Provoz zajišťují jen 2 

zaměstnanci 
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• Kalinův cyklus 

• Oproti ORC pracovní kapalina složena ze dvou látek 

• Různé body varu  

• Proměnlivá koncentrace látky během procesu 

• Probíhá v separátoru 

Příklady Technologií využívající odpadní teplo 
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Příklady využití Kalinova cyklu 
 

Název Země Rok 

spuštění 

Tepelný 

výkon (MW) 

Zdroj tepla 

Canoga Park USA 1992 6,5 Jaderný odpad 

Fukuoka Japonsko 1998 4 Spalování odpadů 

Sumitomo Metals Japonsko 1999 3,5 Zpracování kovů 

Husavik Island 2000 2 Geotermální energie 

Fuji Oil Japonsko 2005 3,9 Petrochemický 

průmysl 

Bruschal Německo 2009 0,6 Geotermální energie 

Unterhaching Německo 2009 3,5 Geotermální energie 

Shanghai Expo Čína 2010 0,05 Solární ohřev vody 

Quingshui Taiwan 2011 0,05 Geotermální energie 
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Uvedení do provozu 2016 

Přebytečné odpadní teplo 5 600 MWh/rok 

Výkon 1 MW 

Připojené domácnosti 600 

Celkové náklady 1 080 000 Kč 

Redukce CO2 1 000 t/rok 

 

Pekárna Manner - Vídeň 
 
• Horký vzduch využíván na 

vytápění a ohřev teplé vody 
pro vídeňskou čtvrť 

• + chlazení uvnitř společnosti 
• Došlo k modernizaci sítě 
• Spolupráce s Wien Energie 
 

 

Další příklady využití OT 
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Uvedení do provozu 2010 

Úspora energie 220 MWh/rok 

Celkové náklady 14 850 000 Kč 

Finanční úspora 540 000 Kč 

Redukce tuhých částic 14 t/rok 

Redukce CO2 130 t/rok 

 

Radnice - Fürth 
 
• Teplo z odpadní vody 
• Voda je dohřívána a využívána 

na vytápění radnice 
• 70% tepla nutného k vytápění 
• Během chladných dní je 

využíván plyn 
 

 

Další příklady využití OT 
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BARIÉRY VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍHO TEPLA 

 Data o OT nejsou sbírána  
 řešení: využití práce en. auditorů 

 

 Data nejsou veřejně dostupná 
 řešení: využití ENEXu/ Systém monitoringu spotřeby 

energie/ www.portalodpadnihotepla.cz    / 
http://www.odpadni-teplo.cz / jiný zprostředkovatel 

 

  Existují bariéry využití OT  
  řešení: snížení transakčních nákladů na využití 

odpadního tepla = > nízké know-how firem, personální 
kapacity atp., není známo, kdo poptává teplo => 
INF.KAMPANĚ  

 

34 

http://www.portalodpadnihotepla.cz/
http://www.odpadni-teplo.cz/
http://www.odpadni-teplo.cz/
http://www.odpadni-teplo.cz/
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• Nesoulad poptávky a nabídky 

• Nestálost dodávek OT 

• Ve většině případů kolísavá kvantita i kvalita 

• Zabraňuje využití určitých technologií 

• Omezená znalost technologií na využívání OT 

• Zejména malé podniky 

• Otázka požadované návratnosti 

• Riziko zásahu do fungující technologie 

• Pro společnosti nepředstavuje dodávka OT klíčovou část 

podnikání – impuls musí přijít zvenčí 

• Regulatorní a legislativní omezení 

 

 

 

 

Bariéry využívání odpadního tepla 

 

 

Zdroj: VŠB, ČSÚ 
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• Změna vyhlášky o energetickém auditu a 

energetickém posudku 

• V současnosti nutnost posouzení využití odpadního tepla 

pouze v určitých případech 

• V posudku/auditu data uvedena jen pokud jsou součástí 

doporučení – navíc v neveřejné databázi enex 

• Usnadnit přístup k informacím  rozvoj trhu s 

odpadním teplem 

• Povinné údaje o existenci OT v podniku – pouze pokud 

už dochází k energetickému auditu/posudku 

• Velmi nízké dodatečné administrativní náklady 

 

 

 

 

Navrhované změny 
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• Změna vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech,  

 

• Konkrétně přílohy č. 6 a 7 (do povinně uváděných náležitostí 

energetických auditů a posudků přidaly konkrétní údaje o 

odpadním teple) 

 

• Shoda s MPO 
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• Umožnit přístup do databáze enex – může být 

anonymizována 

• Využití katastru odpadního tepla pro zveřejňování 

informací 

• Integrovat OT do programů podpory 

• V současnosti nejblíže prioritní osa č. 3 OPPIK 

• Bankovní půjčky (ENERG) 

• Návrh dotačních/subvenčních programů, daňových 

úlev 

• Veřejné mínění – vysoce energeticky účinná 

společnost, certifikáty 

• Celkové snížení transakčních nákladů 

 

 

 

 

 

Navrhované změny 
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Hezký den!  

 

 

Ondřej Vojáček 

IREAS Energy, s.r.o. 

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.Labem 

(ondrej.vojacek@gmail.com) 

 


