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Větší využití tepelných čerpadel může přispět k naplňování
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(2. 3. 2021) Tepelná č erpadla jako př ıĺ ež itost k ochraně ž ivotnı́ho prostř edı́ a ú spoř e energie spotř ebované
na vytá pě nı́ a chlazenı́
Ventilač nı́ tepelné č erpadlo NIBE F730
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Větší využití tepelných čerpadel může přispět k naplňování evropského plánu na dosažení uhlíkové
neutrality
Evropská unie (EU) si klade za cı́l snı́žit do roku 2030 emise sklenı́kový ch plynů o nejmé ně 55 % [1] a
smě řovat tak k postupné mu dosaž enı́ tzv. uhlı́kové
neutrality [2]. K naplně nı́ tohoto ambició znı́ho cı́le je
potř eba, aby se v porovná nı́ s rokem 2015 snı́žily
emise sklenı́kový ch plynů z budov o 60 %, spotř eba
energie v budová ch o 14 % a spotř eba energie př i
vytá pě nı́ a chlazenı́ o 18 %: stavebnı́ fond v rá mci
Evropské unie je totiž dnes odpově dný za př ibliž ně
36 % veš kerý ch emisı́ CO2, které se v EU

vyprodukujı́. Souč ástı́ dané ho plá nu je rovně ž vý razné navý šenı́ podı́lu vý roby elektř iny z obnovitelný ch
zdrojů na 65 % (ze souč asné ú rovně 32 %). Podle Evropské komise by se jednotlivé č lenské stá ty mě ly
zamě řit na zdvojná sobenı́ tempa renovacı́ starš ıć h budov a zajistit tı́m snı́ženı́ jejich energetické
ná roč nosti i ú č inně jš ı́ využ ıv́ á nı́ obnovitelný ch zdrojů , spojené s efektivnı́ dekarbonizacı́ vytá pě nı́ a
chlazenı́.
Jednou z mož nostı́, jak toho dosá hnout, je š irš ı́ využ itı́ tepelný ch č erpadel (např. NIBE), tedy zař ıź enı́
využ ıv́ ajı́cı́ch energii z př ıŕ odnı́ch zdrojů . Tato š etrná a energeticky ú sporná technologie s nı́zký m
obsahem uhlı́ku je navı́c jediný zdroj tepla uzpů sobený k integraci do tzv. chytré domá cnosti.
Té mata udrž itelné vý stavby a renovace budov, ochrany ž ivotnı́ho prostř edı́ nebo ú č inně jš ıh
́ o využ ıv́ á nı́
obnovitelný ch zdrojů se aktuá lně drž ı́ v popř edı́ celospoleč enské ho zá jmu ve vě tš ině stá tů Evropy
(respektive EU). Př edevš ım
́ skandiná vské země si vzaly za své opravdu š iroké využ itı́ tepelný ch č erpadel v
sektoru vytá pě nı́ a chlazenı́ bytů i rodinný ch domů : např. v Norsku má tepelné č erpadlo až polovina
domá cnostı́. Prá vě tato zař ıź enı́ jsou totiž velmi ú č elný m alternativnı́m zdrojem energie bez zá vislosti na
fosilnı́ch palivech, který č erpá teplo z př ıŕ odnı́ch zdrojů – vody, vzduchu a země . Vý razně tak př ispı́vajı́ k
redukci množ stvı́ neobnovitelné primá rnı́ energie v budová ch, zvý šenı́ jejich energetické sobě stač nosti a k
minimalizaci š kodlivý ch emisı́ CO2 (nebo dalš ıć h sklenı́kový ch plynů a zdravı́ ohrož ujı́cı́ch pevný ch č ástic)
vypouš tě ný ch do ovzduš ı.́
„Podle Evropské komise se téměř 50 % konečné spotřeby energie EU používá k vytápění a chlazení, z toho 80
% v budovách. Obliba tepelných čerpadel, jež jsou (zvláště ve spojení s fotovoltaikou) jedním z nejčistších a
nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, proto stoupá také v České republice. A to i díky státním dotacím:
aktuálně je jich zde instalováno kolem 100 000 kusů. Tato nízkouhlíková technologie využívá pouze
obnovitelné zdroje tepla, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při
optimálním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci
energie. Její širší využití proto může významně přispět k tomu, abychom se alespoň přiblížili evropské vizi o
uhlíkové neutralitě. Např. podle predikcí a modelů Evropské asociace tepelných čerpadel má nyní český trh
potenciál dosáhnout až desetinásobku současných instalací," konstatuje Radek CN ervı́n, vedoucı́ prodeje
společ nosti NIBE, vý hradnı́ho dodavatele š vé dský ch tepelný ch č erpadel NIBE do CN eské republiky a na
Slovensko.
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