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Tepelná čerpadla mohou odčerpat finance Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České
domácnosti se před topnou

sezonou snaží připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu
létu. Hlavně v případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje
na trhu řadu nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci
– zvýšeným nákladům na energie, a tedy i rodinné rozpočty. 
Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Ing. Robert  Špalek  , předseda ČKAIT, který na druhou stranu
uznává, že tito experti na českém trhu chybějí 
Cesta do pekel je dlážděna… 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuj Ing. Petr Dospiva , Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Jde i o chlad 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „ Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“
upozorňuje Ing. Jiří Petlach , autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB
s.r.o. 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
Více možností 
„ Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,“ vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. 
A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu krutých
mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně kvalitní
tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni 40 dB.
Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
S dostatkem vody 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„ Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce ,“
doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší, než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou… 
-red- 
Související články 
Převlečenou klimatizaci můžete poznat i jen podle samotného vzhledu přístroje Poohlížíte se po tepelném čerpadle, které by
vaší domácnosti uspořilo za topení? Rozpoznat některá zařízení od převlečené klimatizace může být pro laika docela oříšek.
Existují však ukazatele, které při výběru napoví. Ceny energií stále rostou a jak to bude s… 
Přidejte komentář 
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připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v
případě tep
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Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České domácnosti se před topnou sezonou snaží
připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v
případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu
nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným
nákladům na energie a tedy i rodinné rozpočty. 

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 

„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Ing. Robert  Špalek , předseda ČKAIT, který na druhou stranu uznává,
že tito experti na českém trhu chybějí. 

Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 

„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuje Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 

Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“
upozorňuje Ing. Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB
s.r.o. 

Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii. 

„Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,“ vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu
krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně
kvalitní tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni
40 dB. Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 

Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 

„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce,“
doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou… 
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované
inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí;
udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace,
která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s
přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných
inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.
Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované
architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena
před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. 
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Tepelná čerpadla mohou při nesprávné instalaci odčerpat hlavně finance

Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České domácnosti se před topnou sezonou snaží
připravit na variantu nedostatku zemního plynu . Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v
případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu
nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným
nákladům na energie a tedy i rodinné rozpočty 
Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby . U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„ Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků ,“ doporučuje Ing. Robert  Špalek , předseda ČKAIT, který na druhou stranu
uznává, že tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice . Nevidí proto tepelné čerpadlo
v kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii , tedy k pravému opaku účelu této investice ,“ upozorňuje Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí . „ Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“
upozorňuje Ing. Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB
s. r .o. 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s. r .o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně
více konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina ( voda ) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění
a ohřev teplé vody : vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu , to doplatí za elektrickou energii 
„ Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie . A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo .
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,“ vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu
krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně
kvalitní tepelné čerpadlo , tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni
40 dB. Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti , pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„ Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě . Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla , zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace . Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce ,“
doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou… 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované
inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí;
udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace,
která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s
přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných
inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.
Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované
architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena
před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. 

ČKAIT: 
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České domácnosti se před topnou sezonou snaží připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci tepelných čerpadel,
elektrických přímotopů, kamen a krbů a fotovoltaiky mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v případě tepelných
čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu nepřesných nebo
zavádějících informací.

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Ing. Robert  Špalek , předseda ČKAIT, který na druhou stranu uznává,
že tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozor na návratnost 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuj Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“
upozorňuje Ing. Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB
s.r.o. 
Čerpadla bývají hlučná 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. 
S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané podle
výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě zemního
plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
„Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,“ vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. 
A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu krutých
mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně kvalitní
tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni 40 dB.
Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce,“
doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou… 
red 
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Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika... České domácnosti se před topnou sezonou snaží připravit
na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v případě
tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu
nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným
nákladům na energie a tedy i rodinné rozpočty.

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,"doporučuje Ing. Robert  Špalek , předseda ČKAIT, který na druhou stranu uznává,
že tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,"upozorňuj Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i
interiérů,"upozorňuje Ing. Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti
Petlach TZB s.r.o. 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
„Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,"vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu
krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně
kvalitní tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni
40 dB. Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný
rádce,"doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a
celou topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou... 
Tisková zpráva 
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Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika... České domácnosti se před topnou sezonou snaží připravit
na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v případě
tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu
nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným
nákladům na energie a tedy i rodinné rozpočty.

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,"doporučuje Ing. Robert  Špalek , předseda ČKAIT, který na druhou stranu uznává,
že tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,"upozorňuj Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i
interiérů,"upozorňuje Ing. Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti
Petlach TZB s.r.o. 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
„Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,"vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu
krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně
kvalitní tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni
40 dB. Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný
rádce,"doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a
celou topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou... 
Tisková zpráva 
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Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České domácnosti se před topnou sezonou snaží
připravit na variantu nedostatku zemního plynu.

Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v případě tepelných čerpadel ale Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu nepřesných nebo zavádějících informací. Ty
mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným nákladům na energie a tedy i rodinné
rozpočty. 
Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„ Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Ing. Robert  Špalek  , předseda ČKAIT, který na druhou stranu
uznává, že tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuj Ing. Petr Dospiva , Ph.D., člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „ Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“
upozorňuje Ing. Jiří Petlach , autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB
s.r.o. 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
„ Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,“ vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá
bivalence. A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu
krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně
kvalitní tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni
40 dB. Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„ Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce ,“
doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou… 
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Tepelná čerpadla mohou při nesprávné instalaci také odčerpat hodně financí
TISK , Datum: 29.08.2022 , Zdroj: Konstrukce , Strana: 56 , Autor: Ing. Markéta Kohoutová , Vytištěno: 3 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
30.08.2022 16:45 , Rubrika: Téma - udržitelné stavebnictví , AVE: 52 164,90 Kč , Země: Česko
Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České domácnosti se před topnou sezonou snaží
připravit na možný nedostatek zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v
případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu
nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným
nákladům na energie. 

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažovat odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Ing. Robert  Špalek , předseda ČKAIT. Na druhou stranu ale uznává,
že tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuje Petr Dospiva, člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb. 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch-kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že ke chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i
interiérů,“ upozorňuje Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti
Petlach TZB s. r. o. 
Z analýzy, kterou jeho společnost vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více konzultací
vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. 
K těm nejčastějším patří až nekritický přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhradě
třeba plynového kotle pro vytápění a ohřev teplé vody. Vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů
staveb pořídí naddimenzované čerpadlo. 
S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané podle
výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě zemního
plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
„Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoli překrývají,“ vysvětluje Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá bivalence. 
A dodává, že nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu krutých
mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně kvalitní
tepelné čerpadlo je, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí definuje norma na úrovni 40 dB. Jsou
však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti, či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce,“
doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou. 

Foto autor:   Foto: iStock
Foto popis:   HLAVNĚ POŘÍZENÍ NEUSPĚCHAT Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka
soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude
energetické zařízení osazeno.
Foto popis:   PŘEDIMENZOVÁNÍ MŮŽE BÝT PROBLÉM Nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný
výkon čerpadla může v opravdu krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť.
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Tepelná čerpadla mohou při nesprávné instalaci odčerpat hlavně finance URL
WEB , Datum: 02.09.2022 , Zdroj: stavebnictvi3000.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2022 09:27 , Celková návštěvnost: 59 770 ,
RU / den: 2 000 , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České domácnosti se před topnou sezonou snaží
připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v
případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu
nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci, tedy ke
zvýšeným nákladům na energie a zvýšení rodinných rozpočtů.

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu
stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi
diskutabilní. 
„ Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají
strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického
zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o
investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Robert  Špalek , předseda ČKAIT, který na druhou stranu uznává, že
tito experti na českém trhu chybějí. 
Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly
dostatečně zohledněny reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců
inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v
kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby. 
„ V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská
komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla
ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuje Petr Dospiva, člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „ Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i
prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách
uzpůsobeny i koncové prvky chlazení jako fan–coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem
chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“
upozorňuje Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB. 
Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více
konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický
přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a
ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované
čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie, a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané
podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě
zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii. 
„ Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru
čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo.
Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají, “ vysvětluje Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá bivalence.
A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu krutých
mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně kvalitní
tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni 40 dB.
Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB. 
Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles,
respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů
nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou
zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další
vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá. 
„ Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o
výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a
ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce
příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce, “
doplňuje Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou
topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou… 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 20 / 30

https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelna-cerpadla-mohou-pri-nespravne-instalaci-odcerpat-hlavne-finance
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 21 / 30

http://www.newtonmedia.eu/


Tepelná čerpadla chce polovina lidí stavějících dům URL
WEB , Datum: 18.09.2022 , Zdroj: svethospodarstvi.cz , Autor: čtk , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2022 08:37 , RU / měsíc: 21 875 ,
RU / den: 1 354 , Rubrika: Byznys , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
V Česku pokračuje kvůli vysokým cenám energií zájem o alternativní zdroje. Polovina lidí stavějících si dům má zájem o tepelná
čerpadla a 42 procent o fotovoltaickou elektrárnu. Vyplývá to z průzkumu stavitele dřevostaveb RD Rýmařov. Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) však upozorňuje, že špatně zvolený způsob využití a provozu
tepelného čerpadla může místo snížení nákladů energií přinést jejich nárůst.

Klasický radiátor je pro telepelné čerpadlo nevhodný. Foto: Photo by Julian Hochgesang na Unsplash[/caption]

Tepelné čerpadlo si pořídilo podle průzkumu, jenž pro RD Rýmařov udělala agentura IPSOS Instant Research za účasti 600
respondentů, kteří během posledního rok stavěli dům, zakoupit 49 procent zájemců. Z toho polovina jej zvolila v kombinaci s
fotovoltaickou elektrárnou. Celkově je fotovoltaika druhým nejoblíbenějším úsporným zařízením pro 42 procent zájemců.

"Vysoké náklady na energie jsou hnacím motorem zájmu o nízký energetický standard domu," sdělil generální ředitel RD
Rýmařov Jiří Buchal. Dodal, že důraz na úsporu energií se při rozhodování o vlastním bydlení projevuje u staveb rodinných
domů již od loňského podzimu.

Zájem o čerpadla a fotovoltaické panely potvrzují i výrobci. Podle zakladatele společnosti Energetický Holding Malina (EHM) je
za půl roku nárůst poptávky v řádu desítek procent. Průměrná cena tepelného čerpadla při využití dotace je 210.000 korun a
dotace v dotačním programu Nová zelená úsporám je zhruba 100 tisíc Kč," řekl. Mnohé firmy přitom hlásí nedostatek zboží,
EHM však uvádí, že instalaci zajistí do šesti měsíců.

Až 60 % energií

Firmy tvrdí, že díky tepelnému čerpadlu a fotovoltaické elektrárně je možné ušetřit na energiích až 60 procent nákladů. Podle
zástupců ČKAIT je však potřeba u čerpadel správně nastavit všechny parametry či mít například správné radiátory. "Jinak
majitelé nemovitostí zažijí na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování," uvedl Petr Dospiva, člen představenstva
ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.

Předseda ČKAIT Robert  Špalek  na webukomoryupozornil, že se vyplatí při instalaci angažovat odborníka na vytápění či
energie. "Stojí to sice peníze navíc, ale jde o investici, která se do budoucna vyplatí," uvedl. Dodal však, že takoví experti na
českém trhu v současné době chybějí.

Úsporné technologie se projevují i při sjednávání úvěrů na stavby. Na hypotečním trhu sice dochází v důsledku inflace a růstu
úrokových sazeb k výraznému ochlazení, roste však zájem o udržitelné financování bydlení, které zohledňuje současné
ekologické trendy. "Očekáváme, že do konce roku bude každý pátý hypoteční úvěr čerpán výhradně na udržitelné bydlení,"
řekla šéfka hypotečních úvěrů v České spořitelně Petra Skrbková.
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Tepelná čerpadla chce podle studie polovina lidí stavějících dům URL
WEB , Datum: 18.09.2022 , Zdroj: pro-energy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2022 16:08 , RU / měsíc: 5 926 , RU / den: 365 ,
AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Tepelné čerpadlo si pořídilo podle průzkumu, jenž pro RD Rýmařov udělala agentura IPSOS Instant Research za účasti 600
respondentů, kteří během posledního rok stavěli dům, zakoupit 49 procent zájemců.

Z toho polovina zvolila tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Celkově je fotovoltaika druhým
nejoblíbenějším úsporným zařízením pro 42 procent zájemců. 
"Vysoké náklady na energie jsou hnacím motorem zájmu o nízký energetický standard domu," sdělil generální ředitel RD
Rýmařov Jiří Buchal. Dodal, že důraz na úsporu energií se při rozhodování o vlastním bydlení projevuje u staveb rodinných
domů již od loňského podzimu. 
Zájem o čerpadla a fotovoltaické panely potvrzují i výrobci. Podle zakladatele společnosti Energetický Holding Malina (EHM) je
za půl roku nárůst poptávky v řádu desítek procent. Průměrná cena tepelného čerpadla při využití dotace je 210.000 korun a
dotace v dotačním programu Nová zelená úsporám je zhruba 100 tisíc Kč," řekl. Mnohé firmy přitom hlásí nedostatek zboží,
EHM však uvádí, že instalaci zajistí do šesti měsíců. 
Firmy tvrdí, že díky tepelnému čerpadlu a fotovoltaické elektrárně je možné ušetřit na energiích až 60 procent nákladů. Podle
zástupců ČKAIT je však potřeba u čerpadel správně nastavit všechny parametry či mít například správné radiátory. "Jinak
majitelé nemovitostí zažijí na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování," uvedl Petr Dospiva, člen představenstva
ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Předseda ČKAIT Robert  Špalek  na webu komory upozornil, že se vyplatí při instalaci angažovat odborníka na vytápění či
energie. "Stojí to sice peníze navíc, ale jde o investici, která se do budoucna vyplatí," uvedl. Dodal však, že takoví experti na
českém trhu v současné době chybějí. 
Úsporné technologie se projevují i při sjednávání úvěrů na stavby. Na hypotečním trhu sice dochází v důsledku inflace a růstu
úrokových sazeb k výraznému ochlazení, roste však zájem o udržitelné financování bydlení, které zohledňuje současné
ekologické trendy. "Očekáváme, že do konce roku bude každý pátý hypoteční úvěr čerpán výhradně na udržitelné bydlení,"
řekla šéfka hypotečních úvěrů v České spořitelně Petra Skrbková. 
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O čerpadla je teď enormní zájem
TISK , Datum: 19.09.2022 , Zdroj: Metro , Strana: 10 , Autor: ČTK , Vytištěno: 184 394 , Prodáno: 262 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
19.09.2022 02:47 , Čtenost: 368 165 , Rubrika: Domov , AVE: 90 525,38 Kč , Země: Česko , GRP: 4,09
Jak se ohřát a neprošustrovat kalhoty? Lidé teď uvažují o úsporném vytápění. 

V Česku pokračuje kvůli vysokým cenám energií zájem o alternativní zdroje. Polovina lidí stavějících si dům má zájem o tepelná
čerpadla a 42 procent o fotovoltaickou elektrárnu. Vyplývá to z průzkumu stavitele dřevostaveb RD Rýmařov. Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) upozorňuje, že špatně zvolený způsob využití a provozu
tepelného čerpadla může místo snížení nákladů na energie přinést nárůst. 
Tepelné čerpadlo si pořídilo podle průzkumu agentury IPSOS Instant Research 49 procent ze šesti set dotazovaných
respondentů. Polovina zvolila tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Celkově je fotovoltaika druhým
nejoblíbenějším úsporným zařízením pro 42 procent zájemců. „Vysoké náklady na energie jsou hnacím motorem zájmu o nízký
energetický standard domu,“ uvádí generální ředitel RD Rýmařov Jiří Buchal. Důraz na úsporu energií se při rozhodování o
vlastním bydlení projevuje u staveb rodinných domů již od loňského podzimu. 
Zájem o čerpadla a fotovoltaické panely potvrzují i výrobci. Podle zakladatele společnosti Energetický Holding Malina (EHM) je
za půl roku nárůst poptávky v řádu desítek procent. „Průměrná cena tepelného čerpadla při využití dotace je 210 tisíc korun a
dotace v dotačním programu Nová zelená úsporám je zhruba 100 tisíc korun,“ připomíná Malina. Mnohé firmy hlásí nedostatek
zboží. 
Odborné firmy tvrdí, že díky tepelnému čerpadlu a fotovoltaické elektrárně je možné ušetřit na energiích až 60 procent nákladů.
Podle zástupců ČKAIT je však potřeba u čerpadel správně nastavit všechny parametry či mít například správné radiátory.
„Jinak majitelé nemovitostí zažijí na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování,“ uvedl Petr Dospiva, člen
představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb. 
Předseda ČKAIT Robert  Špalek  na webu komory upozornil, že se vyplatí při instalaci angažovat odborníka na vytápění či
energie. „Stojí to sice peníze navíc, ale jde o investici, která se do budoucna vyplatí,“ uvedl. 

Region vydání: Metro - Praha
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Tepelná čerpadla chce podle studie polovina lidí stavějících dům URL
WEB , Datum: 19.09.2022 , Zdroj: realitaci-sobe.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.09.2022 13:47 , Celková návštěvnost: 8 631 , RU /
měsíc: 6 851 , RU / den: 483 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
V Česku pokračuje kvůli vysokým cenám energií zájem o alternativní zdroje. Polovina lidí stavějících si dům má zájem o tepelná
čerpadla a 42 procent o fotovoltaickou elektrárnu. Vyplývá to z průzkumu stavitele dřevostaveb RD Rýmařov. Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) však upozorňuje, že špatně zvolený způsob využití a provozu
tepelného čerpadla může místo snížení nákladů energií přinést jejich nárůst.

Tepelné čerpadlo si pořídilo podle průzkumu, jenž pro RD Rýmařov udělala agentura IPSOS Instant Research za účasti 600
respondentů, kteří během posledního rok stavěli dům, zakoupit 49 procent zájemců. Z toho polovina zvolila tepelné čerpadlo v
kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Celkově je fotovoltaika druhým nejoblíbenějším úsporným zařízením pro 42 procent
zájemců. 
“Vysoké náklady na energie jsou hnacím motorem zájmu o nízký energetický standard domu,” sdělil generální ředitel RD
Rýmařov Jiří Buchal. Dodal, že důraz na úsporu energií se při rozhodování o vlastním bydlení projevuje u staveb rodinných
domů již od loňského podzimu. 
Zájem o čerpadla a fotovoltaické panely potvrzují i výrobci. Podle zakladatele společnosti Energetický Holding Malina (EHM) je
za půl roku nárůst poptávky v řádu desítek procent. Průměrná cena tepelného čerpadla při využití dotace je 210 000 korun a
dotace v dotačním programu Nová zelená úsporám je zhruba 100 tisíc Kč,” řekl. Mnohé firmy přitom hlásí nedostatek zboží,
EHM však uvádí, že instalaci zajistí do šesti měsíců. 
Firmy tvrdí, že díky tepelnému čerpadlu a fotovoltaické elektrárně je možné ušetřit na energiích až 60 procent nákladů. Podle
zástupců ČKAIT je však potřeba u čerpadel správně nastavit všechny parametry či mít například správné radiátory. “Jinak
majitelé nemovitostí zažijí na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování,” uvedl Petr Dospiva, člen představenstva
ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Předseda ČKAIT Robert  Špalek  na webu upozornil, že se vyplatí při instalaci angažovat odborníka na vytápění či energie.
“Stojí to sice peníze navíc, ale jde o investici, která se do budoucna vyplatí,” uvedl. Dodal však, že takoví experti na českém
trhu v současné době chybějí. 
Úsporné technologie se projevují i při sjednávání úvěrů na stavby. Na hypotečním trhu sice dochází v důsledku inflace a růstu
úrokových sazeb k výraznému ochlazení, roste však zájem o udržitelné financování bydlení, které zohledňuje současné
ekologické trendy. “Očekáváme, že do konce roku bude každý pátý hypoteční úvěr čerpán výhradně na udržitelné bydlení,”
řekla šéfka hypotečních úvěrů v České spořitelně Petra Skrbková. 
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Tepelná čerpadla chce podle studie polovina lidí stavějících dům URL
WEB , Datum: 23.09.2022 , Zdroj: energetikainfo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2022 05:01 , RU / měsíc: 896 , RU / den: 56 ,
AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
V Česku pokračuje kvůli vysokým cenám energií zájem o alternativní zdroje. Polovina lidí stavějících si dům má zájem o tepelná
čerpadla a 42 procent o fotovoltaickou elektrárnu. Vyplývá to z průzkumu stavitele dřevostaveb RD Rýmařov. Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) však upozorňuje, že špatně zvolený způsob využití a provozu
tepelného čerpadla může místo snížení nákladů energií přinést jejich nárůst.

Tepelné čerpadlo si pořídilo podle průzkumu, jenž pro RD Rýmařov udělala agentura IPSOS Instant Research za účasti 600
respondentů, kteří během posledního rok stavěli dům, zakoupit 49 procent zájemců. Z toho polovina zvolila tepelné čerpadlo v
kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Celkově je fotovoltaika druhým nejoblíbenějším úsporným zařízením pro 42 procent
zájemců. 
"Vysoké náklady na energie jsou hnacím motorem zájmu o nízký energetický standard domu," sdělil generální ředitel RD
Rýmařov Jiří Buchal. Dodal, že důraz na úsporu energií se při rozhodování o vlastním bydlení projevuje u staveb rodinných
domů již od loňského podzimu. 
Zájem o čerpadla a fotovoltaické panely potvrzují i výrobci. Podle zakladatele společnosti Energetický Holding Malina (EHM) je
za půl roku nárůst poptávky v řádu desítek procent. Průměrná cena tepelného čerpadla při využití dotace je 210.000 korun a
dotace v dotačním programu Nová zelená úsporám je zhruba 100 tisíc Kč," řekl. Mnohé firmy přitom hlásí nedostatek zboží,
EHM však uvádí, že instalaci zajistí do šesti měsíců. 
Firmy tvrdí, že díky tepelnému čerpadlu a fotovoltaické elektrárně je možné ušetřit na energiích až 60 procent nákladů. Podle
zástupců ČKAIT je však potřeba u čerpadel správně nastavit všechny parametry či mít například správné radiátory. "Jinak
majitelé nemovitostí zažijí na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování," uvedl Petr Dospiva, člen představenstva
ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. 
Předseda ČKAIT Robert  Špalek  na webu upozornil, že se vyplatí při instalaci angažovat odborníka na vytápění či energie.
"Stojí to sice peníze navíc, ale jde o investici, která se do budoucna vyplatí," uvedl. Dodal však, že takoví experti na českém
trhu v současné době chybějí. 
Úsporné technologie se projevují i při sjednávání úvěrů na stavby. Na hypotečním trhu sice dochází v důsledku inflace a růstu
úrokových sazeb k výraznému ochlazení, roste však zájem o udržitelné financování bydlení, které zohledňuje současné
ekologické trendy. "Očekáváme, že do konce roku bude každý pátý hypoteční úvěr čerpán výhradně na udržitelné bydlení,"
řekla šéfka hypotečních úvěrů v České spořitelně Petra Skrbková. 
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