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Centrální zásobování teplem
poskytuje jistotu
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Liberec, 15. dubna 2009 – Z výhledu cen paliv pro byty
v České republice pro rok 2009 Teplárenského sdružení
České republiky jasně vyplývá, že kromě topení uhlím
je vytápění prostřednictvím centrálního zásobování tepla
(CZT) nejekonomičtějším prostředkem, který oproti
vytápění plynem umožní ušetřit ročně až čtyři tisíce,
v případě topení elektrickým přímotopem až osmnáct tisíc
korun. Ze všech těchto modelů je také nejvíce konformním
způsobem dodávek tepla a teplé vody do domácnosti.
Při porovnání ceny paliv je elektrický přímotop dvakrát
dražší než centrální zásobování teplem.
Celý trh navíc v následujících obdobích bude zažívat další razantní
změny – podle odborníků budou narůstat nejen ceny elektřiny a
plynu a to v řádech až desítek procent, ale zdražovat se bude
také uhlí, především díky tlaku na ekologické způsoby vytápění.
„Centrální zásobování teplem se tak v dlouhodobém horizontu
ukazuje pro české spotřebitele jako nejjistější zdroj tepla a teplé
vody bez strachu o okamžité výkyvy a navýšení cen zdrojů tepla,
nebo
dokonce
jejich
nedostatku“,
říká
Tomáš
Balcar,
Místopředseda představenstva společnosti Teplárna Liberec a.s.
Jak podotýká, stále se také jedná o pro spotřebitele
nejkomfortnější způsob dodávky tepla a teplé vody, který klade
téměř nulové nároky na spotřebitele ve věci údržby.
Jak Tomáš Balcar upozorňuje, cena energie pro různé druhy
vytápění domácností a zisk teplé vody nejsou jediné vstupy, se
kterými je třeba při kalkulacích počítat. „Pouhý součet odebrané
energie nebo plynu rozhodně nestačí a je třeba si dát na podobné
zjednodušování pozor,“ podotýká Balcar. Již při prvních úvahách o
ceně za teplo musíme brát v potaz také pořizovací náklady na
systém vytápění a pravidelný servis či revize. „V neposlední řadě
si také musíme přiznat, zda jsme ochotni v případě potřeby
pravidelně přikládat, a kdo bude přikládat v době, kdy jsou
všichni v práci,“ říká Tomáš Balcar. To vše odpadá v případě, že si
spotřebitel vybere CZT.
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Liberecká teplárna nedávno upozornila na konkrétní příklad
nevýhodnosti změny dodávek tepla prostřednictvím CZT
na alternativní vytápění prostřednictvím vlastních přímotopných
sálavých panelů. Více informací o tom, proč již za první 2 měsíce
roku 2009 zaplatil každý byt v tomto bytovém družstvu o více
než 2 000 korun více a co všechno jim bylo zamlčeno ZDE.
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