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Cílové skupiny působení PR pro Teplárenské sdružení ČR

Technická veřejnost

členové Teplárenského sdružení ČR, ostatní výrobci a 

dodavatelé tepla, energetičtí odborníci, oborová sdružení 

Zastupitelská veřejnost

vláda, ministerstva, legislativci, sněmovna, senát, kraje, města  

a obce, státní úřady a orgány

Široká veřejnost

odběratelé tepla ze soustav zásobování teplem 

obecná veřejnost (sympatizanti i odpůrci dálkového vytápění)
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Využívané možnosti komunikace Sdružení

Technická veřejnost 

– platforma výměny zkušeností a informovanost mezi členy 

Sdružení a sympatizanty (cílené maily, pracovní skupiny, 

Zpravodaj TS ČR, web TSCR.cz a KVET, časopis 3T) 

Zastupitelská veřejnost 

– lobbing, semináře, prezentace, příprava podkladů/argumentů

Široká veřejnost

– tiskové zprávy, komentáře a reakce v médiích, mediální 

vstoupení v rozhlase a televizi, časopis 3T, webové stránky 

naseteplo.cz, prezentace na veletrzích, setkání s odběrateli 
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Komunikační oblasti

Obecné komunikační oblasti v teplárenství

Základní informovanost veřejnosti o teplárenství

Ekologizace tepláren vers. lokální vytápění

Cenový vývoj a náklady na dálkové vytápění

Náhrada uhlí v palivovém mixu výroby tepla

Odpojování bytových domů s přechodem na alternativy

Energetické využití odpadu pro výrobu tepla do soustav ZT

Aktuální legislativní témata

Spolupráce s odbornými médii (energetika, ekologie, odpady, 

bytová družstva a bydlení) 

Spolupráce s veřejnými médii (ceny, náklady, topení a počasí) 
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Tiskové zprávy

Plánované tiskové zprávy

leden – ekologizace teplárenských zdrojů a snížení emisí

únor – meziroční vývoj dodávek tepla podle počasí

březen – nominace na Projekty roku v SZT a chladem

duben – ocenění Projektů roku a Dny teplárenství a energetiky

květen – vyhodnocení skončené topné sezóny

červen – statistiky ČSÚ podíl nákladů na vytápění domácností

srpen – konverze parních rozvodů

září – zahájení topné sezony

listopad – vývoj ceny tepla pro následující rok

Aktuální tiskové zprávy: 

Reakce na vývoj legislativy či vývoj na energetickém trhu, reakce na 

aktuální dění ovlivňující prostředí v teplárenství a na statistiky ČSÚ. 
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Weby Teplárenského sdružení České republiky

TSCR.cz            Naseteplo.cz          Kombinovana-vyroba.cz                        
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Web Teplárenského sdružení ČR – www.tscr.cz

Web s veřejně přístupnými informacemi a sekcí pouze členy. 

Denní aktualizace: Energetika aktuálně (RSS) a Zpravodaj.

O nás: Základní informace o Teplárenském sdružení ČR.

Aktivity: Plán akcí; Dny teplárenství a energetiky; Projekt roku; 

Časopis 3T; Projekt KeepWarm; Sborníky; Soubory ke stažení 

Pro členy (přístupná po přihlášení heslem): Zpravodaj TS ČR; 

Legislativa (dokumenty, zákony, energetický zákon, odpojování, 

škody na lesích); Registr výrobců a distributorů tepla.  

Pro veřejnost: Informace o teplárenství (weby naseteplo a 

KVET); Pojmy; Grafy a tabulky; Užitečné odkazy a Co s odpady

Pro media: Archiv tiskových zpráv; Foto; Loga a další info.

Verze optimalizována pro mobily a jiná multimediální zařízení.
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Web Teplárenského sdružení ČR – www.tscr.cz
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Web pro širokou veřejnost - w.naseteplo.cz

Základní informace o CZT, 7 výhod, počasí, 3T a JAK se …

Jak se teplo: vyrábí, rozvádí, měří, šetří, účtuje a kolik zaplatíte.

Ceny: Aktuální Cenová mapa; Co tvoří cenu tepla; Proč jsou 

ceny tepla rozdílné; Jedno a dvojsložková cena tepla; Náklady 

na CZT a lokální vytápění.  

Důležité info: Často kladené dotazy - FAQ; Pojmy; Legislativa; 

Chcete-li se odpojit (povinnosti); Nenechte se napálit (nepravdy).

Zajímavosti: Rekordy a kuriozity; Data a statistiky; schémata 

Jak to funguje; Historie a budoucnost teplárenství.
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Web pro širokou veřejnost - w.naseteplo.cz
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Web pro odbornou veřejnost - w.kombinovana-vyroba.cz

Základní informace: Kogenerace; Paliva a zdroje; Technologie 

kombinované výroby elektřiny a tepla – podle rozsahu výkonu.

Výhody a porovnání: Oddělená a kombinovaná výroba E+T.

Jak funguje: SZT; Paroplynový cyklus; Kogenerační motor; 

Teplárna; Elektrárna s odběrem tepla; Vysvětlení pojmů.

Pro odborníky: Základní vztahy; Statistika ČR a EU; Legislativa 

ČR a EU; Dokumenty ČR a EU; Podpora ČR, Slovensko, Polsko, 

Německo a Rakousko.
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Web pro odbornou veřejnost - w.kombinovana-vyroba.cz
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Nadstavba pro členy Teplárenského sdružení ČR

Cenová mapa - základní

Info pro média a veřejnost

Rozšířená verze pro členy
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Cenová mapa - mapograf vybraných parametrů I.

Města s 10 až 50 000 obyvateli podle hlavního paliva CZT
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Cenová mapa - mapograf vybraných parametrů II.

Statutární města a podíl paliv při výrobě tepla pro SZT
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Cenová mapa - mapograf vybraných parametrů III.

Okresní města a podíl způsobů předání tepla pro byty
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Děkuji za pozornost
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sdružení podnikatelů v teplárenství


