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V čem máte největší náklady
 

Do nedávna bylo standardem, že většina domácností v 
dodavatelích tepla a teplé vody. Ovšem přívodní potrubí od těchto dodavatelů
několik desítek let a vede k odběrateli často i několik ki
důsledku odběratel. A v neposlední
nadnárodní společnost. Při napojení domu na centrální dodavatele tepla odpadá odběratelům 
možnost regulace teploty vytápění a 
teplé vody. Dodavatelé tepla od dob 
nezateplených domů většinou nijak 
neupravili teploty topné vody, přičemž 
dochází k větším ztrátám na rozvodech 
potažmo větších nákladech na teplo.
Bytový dům připojený na centrálního 
dodavatele tepla, nemůže změnit svého 
dodavatele energie, čili je závislý na 
diktování podmínek dodavatele t
neposlední řadě na ceně. Za posledních 
15 let vzrostla cena tepla od centrálních 
dodavatelů takřka dvojnásobně. 
 
 

Je tepelné čerpadlo vhodné pro bytový dům?
 

V minulosti byla tepelná čerpadla určena především pro rodinné domy. Dnešní moderní 
tepelná čerpadla jsou schopna vyhovět i požadavkům bytového domu. Především výhodnou 
pořizovací cenou a především je zde možnost instalovat veškerou technologii do vnitřních 
prostor domu. Díky těmto vlastnostem není z venkovní strany domu takřka ani vidět 
že dům je moderně ekologicky vytápěn.
Pro bytové domy využíváme nejčastěji technologii tepelných čerpadel vzduch
tepelná čerpadla využívají tepla z okolního vzduchu, tudíž odpadá nákladná realizace zemních 
vrtů nebo zemních kolektorů.  
 

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo předčí v mnoha směrech obvyklé způsoby vytápění, jako topení s
topného oleje nebo plynu. Sestavili jsme ve stručnosti přehledně hlavní přednosti:

Náklady: 

S použitím tepelného čerpadl
Kromě toho jste nezávislí na zvyšování cen fosilních paliv, které budou stále vz
nadcházejících letech. Tepelné čerpadlo téměř nevyžaduje údržbu a nepotřebuje ani komín, ani 
skladovací prostory. 

Životní prostředí: 

Tepelná čerpadla představují čisté vytápění. Mají asi největší potenciál úspory CO
zdrojů energie a pracují bez emisí škodlivin. Vzhledem k
elektrickým proudem jsou tepelná čerpadla jedi
emisemi", které je na trhu k dispozici.

 

největší náklady? 

Do nedávna bylo standardem, že většina domácností v bytových domech byla závislá na 
dodavatelích tepla a teplé vody. Ovšem přívodní potrubí od těchto dodavatelů
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možnost regulace teploty vytápění a 
teplé vody. Dodavatelé tepla od dob 
nezateplených domů většinou nijak 

eupravili teploty topné vody, přičemž 
dochází k větším ztrátám na rozvodech 
potažmo větších nákladech na teplo. 
Bytový dům připojený na centrálního 
dodavatele tepla, nemůže změnit svého 
dodavatele energie, čili je závislý na 
diktování podmínek dodavatele tepla a v 
neposlední řadě na ceně. Za posledních 
15 let vzrostla cena tepla od centrálních 
dodavatelů takřka dvojnásobně.  

Je tepelné čerpadlo vhodné pro bytový dům? 

V minulosti byla tepelná čerpadla určena především pro rodinné domy. Dnešní moderní 
tepelná čerpadla jsou schopna vyhovět i požadavkům bytového domu. Především výhodnou 
pořizovací cenou a především je zde možnost instalovat veškerou technologii do vnitřních 

Díky těmto vlastnostem není z venkovní strany domu takřka ani vidět 
že dům je moderně ekologicky vytápěn.  
Pro bytové domy využíváme nejčastěji technologii tepelných čerpadel vzduch
tepelná čerpadla využívají tepla z okolního vzduchu, tudíž odpadá nákladná realizace zemních 
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Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo? 

mnoha směrech obvyklé způsoby vytápění, jako topení s
topného oleje nebo plynu. Sestavili jsme ve stručnosti přehledně hlavní přednosti:

S použitím tepelného čerpadla snížíte své náklady na energii pro vytápění až o
Kromě toho jste nezávislí na zvyšování cen fosilních paliv, které budou stále vz
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Tepelná čerpadla představují čisté vytápění. Mají asi největší potenciál úspory CO
zdrojů energie a pracují bez emisí škodlivin. Vzhledem k pohonu regeneračně vyrobeným 
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dispozici. 

bytových domech byla závislá na 
dodavatelích tepla a teplé vody. Ovšem přívodní potrubí od těchto dodavatelů je většinou staré 

lometrů. Všechny tyto ztráty hradí v 
řadě v ceně tepla musíte platit dodavatele tepla většinou 

Při napojení domu na centrální dodavatele tepla odpadá odběratelům 

V minulosti byla tepelná čerpadla určena především pro rodinné domy. Dnešní moderní 
tepelná čerpadla jsou schopna vyhovět i požadavkům bytového domu. Především výhodnou 
pořizovací cenou a především je zde možnost instalovat veškerou technologii do vnitřních 

Díky těmto vlastnostem není z venkovní strany domu takřka ani vidět ani slyšet, 

Pro bytové domy využíváme nejčastěji technologii tepelných čerpadel vzduch-voda. Tyto 
tepelná čerpadla využívají tepla z okolního vzduchu, tudíž odpadá nákladná realizace zemních 

mnoha směrech obvyklé způsoby vytápění, jako topení s použitím 
topného oleje nebo plynu. Sestavili jsme ve stručnosti přehledně hlavní přednosti: 

a snížíte své náklady na energii pro vytápění až o 60 procent. 
Kromě toho jste nezávislí na zvyšování cen fosilních paliv, které budou stále vzrůstat i v 

. Tepelné čerpadlo téměř nevyžaduje údržbu a nepotřebuje ani komín, ani 

Tepelná čerpadla představují čisté vytápění. Mají asi největší potenciál úspory CO2 ze všech 
pohonu regeneračně vyrobeným 

ným skutečným "vytápěním s nulovými 



Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je termodynamickým vytápěním, umožňujícím využívání tepla z
prostředí (rovná se uložené solární energií). Jako energie pro
čtyři podíly energie z okolního prostředí a jeden podíl elektrické energie. Elektrická energie je 
potřebná 
k "dodávání" 
energie z okolního 
prostředí existující 
při nízké teplotě -20 
°C až + 35 °C 
(vzduch) na teplotní 
úroveň, využitelnou 
pro vytápění (teplá 
voda). 

Princip funkce 
tepelného čerpadla 
je identický s funkcí 
chladničky. Tyto 
dva přístroje se 
odlišují v podstatě 
jen vytápěním a 
chlazením. Zatímco 
potravinám se 
k jejich ochlazení prostřednictvím výparníku teplo ode
zadní straně chladničky se teplo předává. U
výparníku teplo z okolního prostředí (
přivádí do vytápěcího systému. Tepelné če
součástmi a větším počtem bezpečnostních zařízení i

energie na celkové potřebě te

Jak funguje tepelné čerpadlo? 

Tepelné čerpadlo je termodynamickým vytápěním, umožňujícím využívání tepla z
prostředí (rovná se uložené solární energií). Jako energie pro vytápění jsou dodávané cca tři až 

okolního prostředí a jeden podíl elektrické energie. Elektrická energie je 

jejich ochlazení prostřednictvím výparníku teplo odebírá, prostřednictvím kondenzátoru na 
zadní straně chladničky se teplo předává. U tepelného čerpadla se naproti tomu pomocí 

okolního prostředí (venkovní vzduch) teplo odebírá a přes kondenzátor se 
přivádí do vytápěcího systému. Tepelné čerpadlo je vybavené vhodnými přizpůsobenými 
součástmi a větším počtem bezpečnostních zařízení i inteligentní ekvitermní regulací

Zajistí skutečně tepelné čerpadlo 

dostatečné teplo i v zimě?

Samozřejmě! Tepelné čerpadlo se totiž dimenzuje 
individuálně podle potřeby vytápěného domu, tím 
je stále zajištěno teplo v
množství teplé vody. V závislosti na zdroji tepla jsou 
k dispozici různé způsoby dimenzování tepelných 
čerpadel: 

Monovalentní:  

Při použití jako zdroje tepla venkovního vzduchu se 
provádí dimenzování monovalentně, to znamená, že 
tepelné čerpadlo pokrývá potřebu tepla samostatně 
na 100 procent. 

Monoenergetické:  

Z důvodů hospodárnosti se dimenzuje tepelné 
čerpadlo vzduch / voda v
monoenergeticky. To znamená, že se
venkovních teplotách cca -
elektrické topné těleso. Podíl použité elektrické 

 tepla je však nižší než 5 %, takže čerpadlo p

Tepelné čerpadlo je termodynamickým vytápěním, umožňujícím využívání tepla z okolního 
vytápění jsou dodávané cca tři až 

okolního prostředí a jeden podíl elektrické energie. Elektrická energie je 

bírá, prostřednictvím kondenzátoru na 
tepelného čerpadla se naproti tomu pomocí 

venkovní vzduch) teplo odebírá a přes kondenzátor se 
rpadlo je vybavené vhodnými přizpůsobenými 

inteligentní ekvitermní regulací. 

Zajistí skutečně tepelné čerpadlo 

dostatečné teplo i v zimě? 

Samozřejmě! Tepelné čerpadlo se totiž dimenzuje 
e potřeby vytápěného domu, tím 

je stále zajištěno teplo v domě a dostatečné 
V závislosti na zdroji tepla jsou 

dispozici různé způsoby dimenzování tepelných 

Při použití jako zdroje tepla venkovního vzduchu se 
provádí dimenzování monovalentně, to znamená, že 
tepelné čerpadlo pokrývá potřebu tepla samostatně 

Z důvodů hospodárnosti se dimenzuje tepelné 
čerpadlo vzduch / voda v obvyklých případech 
monoenergeticky. To znamená, že se při nízkých 

- 5 °C použije k přihřívání 
elektrické topné těleso. Podíl použité elektrické 

lo pracuje stále efektivně. 



Jaký rozvodný systém (topná tělesa) potřebuj

čerpadla? 

Obvyklá topná tělesa potřebují pro vytápě
žádný problém, neboť moderní tepelná čerpadla jsou konstruovány na
pro vytápění až do 60 °C. S těmito tepeln
možno nadále používat stávající topná tělesa. Takto nestojí nic v
vytápění instalaci tepelného čerpadla. Díky tomu se při instalaci tepelného čerpadla neprovádí 
žádný zásah do obytných prostor domu.

Jaká je spolehlivost tepelného čerpadla?

Naše společnost se snaží navrhovat technologii tepelného čerpadla tak aby byla spolehlivost 
tohoto zařízení co nejvyšší. Proto používáme tepelná čerpadla velkých zahraničních i 
tuzemských výrobců jako např.:
tradicí a spolehlivostí.  

V návrhu se vždy snažíme hlavní zdroj (tepelné čerpadlo) navrhnout ve dvou a více kusech na 

 

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Řada vytápěcích soustav s použitím tepelného 
let. Průměrná životnost tepelného čerpadla při normálním používání je zpravidla více j
let. Životnost je samozřejmě ovlivněna pravidelným servisem a správným návrhem. Všechny 
komponenty v tepelném čerpadl
neomezena.  
Zákazníkům poskytujeme záruční dobu na zařízení
autorizovaného servisu až 120
servis na všechna námi namontovaná zařízení.

Co obnáší montáž tepelného čerpadla?

Veškeré formality spojené s přechodem bytového domu na jiný zdroj tepla (projekt, stavební 
povolení,...) vyřídí naše společnost
poradenství a veškeré právní služby. 

Tepelné čerpadlo se dá umístit buďto kolem objektu nebo na střeše objektu nebo nejčastěji ve 
sklepních prostorech. Často v dnešní době s
prostory, které jsou velmi vhodné pro technologii tepelného čerpadla.
instalace sklepní prostory zrekonstruuje a vybaví příslušnou technologií. Vznikne tak velmi 
úhledný prostor.  

Jaký rozvodný systém (topná tělesa) potřebuji při použití tepelného 

Obvyklá topná tělesa potřebují pro vytápění teploty výstupní vody kolem
žádný problém, neboť moderní tepelná čerpadla jsou konstruovány na

těmito tepelnými čerpadly a provedenými opatřeními pro izolaci je 
možno nadále používat stávající topná tělesa. Takto nestojí nic v cestě ani při modernizaci 
vytápění instalaci tepelného čerpadla. Díky tomu se při instalaci tepelného čerpadla neprovádí 

bytných prostor domu. 

Jaká je spolehlivost tepelného čerpadla? 

Naše společnost se snaží navrhovat technologii tepelného čerpadla tak aby byla spolehlivost 
tohoto zařízení co nejvyšší. Proto používáme tepelná čerpadla velkých zahraničních i 

ců jako např.: VIESMANN, STIEBEL-ELTRON, 

hlavní zdroj (tepelné čerpadlo) navrhnout ve dvou a více kusech na 
jeden vytápěný objekt, totéž platí o zásobnících 
teplé vody. Celé zařízení 
záložním zdrojem elektrokotlem nebo
spirálou (plynovým kotlem)
každé zařízení je schopno pracovat samostatně 
aby byla zajištěna maximální spokojenost 
uživatele. Navíc, každou instalaci napojujeme na 
vzdálený dohled přes internet. Naše společnost 
takto provádí pravidelné kontroly těchto 
instalací a mnohdy upozorní uživatele na 
případnou poruchu dříve než to zpozoruje sám 
uživatel.  

je životnost tepelného čerpadla? 

použitím tepelného čerpadla pracuje bez problémů již více než 25 
. Průměrná životnost tepelného čerpadla při normálním používání je zpravidla více j
. Životnost je samozřejmě ovlivněna pravidelným servisem a správným návrhem. Všechny 

komponenty v tepelném čerpadle jsou vyměnitelné, proto životnost může být

záruční dobu na zařízení v délce 60
autorizovaného servisu až 120 měsíců. Naše společnost zajišťuje veškerý záruční a pozáruční 

všechna námi namontovaná zařízení. 

Co obnáší montáž tepelného čerpadla? 

Veškeré formality spojené s přechodem bytového domu na jiný zdroj tepla (projekt, stavební 
) vyřídí naše společnost. Zajistíme zájemcům výhodné financování

a veškeré právní služby.  

Tepelné čerpadlo se dá umístit buďto kolem objektu nebo na střeše objektu nebo nejčastěji ve 
prostorech. Často v dnešní době se v bytových domech vyskytují

prostory, které jsou velmi vhodné pro technologii tepelného čerpadla.
instalace sklepní prostory zrekonstruuje a vybaví příslušnou technologií. Vznikne tak velmi 

i při použití tepelného 

ní teploty výstupní vody kolem 50 °C. To však není 
žádný problém, neboť moderní tepelná čerpadla jsou konstruovány na teplotu výstupní vody 

ými čerpadly a provedenými opatřeními pro izolaci je 
cestě ani při modernizaci 

vytápění instalaci tepelného čerpadla. Díky tomu se při instalaci tepelného čerpadla neprovádí 

Naše společnost se snaží navrhovat technologii tepelného čerpadla tak aby byla spolehlivost 
tohoto zařízení co nejvyšší. Proto používáme tepelná čerpadla velkých zahraničních i 

ELTRON, HOTJET s dlouholetou 

hlavní zdroj (tepelné čerpadlo) navrhnout ve dvou a více kusech na 
jeden vytápěný objekt, totéž platí o zásobnících 
teplé vody. Celé zařízení se vždy opatřuje 
záložním zdrojem elektrokotlem nebo topnou 

(plynovým kotlem). Z toho plyne, že 
každé zařízení je schopno pracovat samostatně 
aby byla zajištěna maximální spokojenost 
uživatele. Navíc, každou instalaci napojujeme na 

přes internet. Naše společnost 
takto provádí pravidelné kontroly těchto 
instalací a mnohdy upozorní uživatele na 
případnou poruchu dříve než to zpozoruje sám 

ez problémů již více než 25 
. Průměrná životnost tepelného čerpadla při normálním používání je zpravidla více jak 15  
. Životnost je samozřejmě ovlivněna pravidelným servisem a správným návrhem. Všechny 

proto životnost může být v podstatě 

60 měsíců, při objednání 
Naše společnost zajišťuje veškerý záruční a pozáruční 

Veškeré formality spojené s přechodem bytového domu na jiný zdroj tepla (projekt, stavební 
. Zajistíme zájemcům výhodné financování, odborné 

Tepelné čerpadlo se dá umístit buďto kolem objektu nebo na střeše objektu nebo nejčastěji ve 
e v bytových domech vyskytují nevyužívané sklepní 

prostory, které jsou velmi vhodné pro technologii tepelného čerpadla. Naše firma v rámci 
instalace sklepní prostory zrekonstruuje a vybaví příslušnou technologií. Vznikne tak velmi 



Provoz a náklady tepelného čerpadla?

Uživatel je závislý pouze na dodávkách elektrické energie. Zde si ovšem může uživatel zvolit 
dodavatele jakého chce. Uživatel neprovádí během provozu žádné zásahy. Uživatel může  
ovlivnit provozní nastavení teplot a časových programů vytápění a ohřevu tep

Jednou ročně se provádí na tepelných čerpadlech servisní prohlídka, revize elektrického 
zařízení a revize tlakových nádob (expanzomatů). 

Na následujícím grafu je vyobrazen praktický příklad bytového domu s vyčíslením nákladů 
před realizací a po realizaci. V praxi to chodívá tak, že uživatelé platí náklady na provoz 
čerpadla, splácí čerpadlo a ještě šetří náklady oproti dálkovému teplu. 

V praxi to standardně probíhá tak, že uživatelé splácí zařízení, platí náklady na energii a ještě 
oproti  ceny co v minulosti
domu. 

Pořizovací cena tepelného 

čerpadla?  

Bohužel cena za technologii tepelného 
čerpadla se nedá jednoznačně pevně 
stanovit. Pro daný dům je zapotřebí dle 
aktuálních tepelných ztát a potřeb domu 
vyhotovit návrh a cenovou kalkulaci. Každý 
dům se liší počtem bytů, tepelnou izolací, 
umístěním v řadě domů.  

 

 

 

- Kč 

5 000 Kč 

10 000 Kč 

15 000 Kč 

20 000 Kč 

25 000 Kč 

30 000 Kč 

35 000 Kč 

Reálná průměrná spotřeba bytového domu v letech   

tepelného čerpadla? 

Uživatel je závislý pouze na dodávkách elektrické energie. Zde si ovšem může uživatel zvolit 
dodavatele jakého chce. Uživatel neprovádí během provozu žádné zásahy. Uživatel může  
ovlivnit provozní nastavení teplot a časových programů vytápění a ohřevu tep

Jednou ročně se provádí na tepelných čerpadlech servisní prohlídka, revize elektrického 
zařízení a revize tlakových nádob (expanzomatů).  

Na následujícím grafu je vyobrazen praktický příklad bytového domu s vyčíslením nákladů 
ealizaci. V praxi to chodívá tak, že uživatelé platí náklady na provoz 

čerpadla, splácí čerpadlo a ještě šetří náklady oproti dálkovému teplu. 

V praxi to standardně probíhá tak, že uživatelé splácí zařízení, platí náklady na energii a ještě 
v minulosti platili za dálkové teplo jim zbývají finance na případné opravy 

Pořizovací cena tepelného 

Bohužel cena za technologii tepelného 
jednoznačně pevně 

stanovit. Pro daný dům je zapotřebí dle 
aktuálních tepelných ztát a potřeb domu 
vyhotovit návrh a cenovou kalkulaci. Každý 
dům se liší počtem bytů, tepelnou izolací, 

Reálná průměrná spotřeba bytového domu v letech   

2015, 2016

Tepelné čerpadlo Dálkové teplo

Uživatel je závislý pouze na dodávkách elektrické energie. Zde si ovšem může uživatel zvolit 
dodavatele jakého chce. Uživatel neprovádí během provozu žádné zásahy. Uživatel může  
ovlivnit provozní nastavení teplot a časových programů vytápění a ohřevu teplé vody. 

Jednou ročně se provádí na tepelných čerpadlech servisní prohlídka, revize elektrického 

Na následujícím grafu je vyobrazen praktický příklad bytového domu s vyčíslením nákladů 
ealizaci. V praxi to chodívá tak, že uživatelé platí náklady na provoz 

čerpadla, splácí čerpadlo a ještě šetří náklady oproti dálkovému teplu.  

V praxi to standardně probíhá tak, že uživatelé splácí zařízení, platí náklady na energii a ještě 
jim zbývají finance na případné opravy 

 

Reálná průměrná spotřeba bytového domu v letech   



Co provést v případě zájmu o tepelné čerpadl

Shrnutí výhod vytápění bytového domu tepelným

• Úspora nákladů na vytápění a teplou vodu až o 60%
• Výroba tepla s nulovou produkcí CO2 do ovzduší
• Nezávislost na centrálním dodavateli tepla
• Dle vlastních požadavků si regulovat vytápění a ohřev vody
• Bezpečné zařízení nehrozí výbuch ani požár
• Získat moderní ekologické
• Využívat energii s obnovitelných zdrojů
• Zhodnocení a zvýšení atraktivity nemovitost 
• Ochrana životního prostředí
• Od roku 2016 nabyla platnost vyhláška EU o emisních limitech, což může mít vliv na cenu 

vytápění v bytových domech
• Okamžité šetření nákladů
• Okamžitá kontrola spotřeby a ceny za teplo
• Získání odborného partnera pro poradenství a servis

 

Co provést v případě zájmu o tepelné čerpadlo? 

V případě zájmu kontaktuje 
zájemce naší společno
mu bezplatně poskytne 
odborné poradenství, vyhotoví 
návrh s cenovou nabídkou a 
ekonomikou provozu. O další 
kroky se již postará naše 
společnost.

 

 

 

 

Shrnutí výhod vytápění bytového domu tepelným čerpadlem:

Úspora nákladů na vytápění a teplou vodu až o 60% 
Výroba tepla s nulovou produkcí CO2 do ovzduší 
Nezávislost na centrálním dodavateli tepla 
Dle vlastních požadavků si regulovat vytápění a ohřev vody 
Bezpečné zařízení nehrozí výbuch ani požár 

ekologické kvalitní zařízení 
Využívat energii s obnovitelných zdrojů 
Zhodnocení a zvýšení atraktivity nemovitost  

prostředí 
platnost vyhláška EU o emisních limitech, což může mít vliv na cenu 

tových domech napojených na dodavatele tepla 
Okamžité šetření nákladů 
Okamžitá kontrola spotřeby a ceny za teplo 
Získání odborného partnera pro poradenství a servis 

V případě zájmu kontaktuje 
zájemce naší společnost, která 
mu bezplatně poskytne 
odborné poradenství, vyhotoví 
návrh s cenovou nabídkou a 
ekonomikou provozu. O další 
kroky se již postará naše 
společnost. 

čerpadlem: 

platnost vyhláška EU o emisních limitech, což může mít vliv na cenu 

 



Výběr z dalších činností naší společnosti:
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Klimatizační technika 

Výběr z dalších činností naší společnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termické solární systémy
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Vytápění rodinných domů

Termické solární systémy 

Vytápění rodinných domů 



 

 

 

 

 

 

 

Jsme firma z Moravskoslezského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel: 

VB mont s.r.o. 

Lešetínská 275/42 

733 01 Karviná - Fryštát 

 
Volejte: 

+420 737 249 712 

+420 737 249 720 

e-mail: info@vbmont.cz 

 

www.vbmont.cz 


