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Dotace ve výši 390 000 korun se
rozdělí mezi 27 žadatelů o Mikro −
granty Plzeňského kraje na podpo−
ru a oživení kulturních a umělec−
kých aktivit pro rok 2020.

Podporu získá například Zeleno −
horské vinobraní 2020, Divadelní
spolek Jezír ko, Jazzový Baldov 
nebo Staro český advent na Rýzm −
berku. Dále kraj rozdělil 110 tisíc
korun mezi dalších 9 žadatelů,
ale tyto dotace musí schválit 
za stupi telstvo, protože žadateli
jsou obce.

„To však nejsou jediné peníze,
které jsou určeny na podporu kultu−
ry. Patří mezi ně i dotace na literární
tvorbu, které si rozdělí 38 subjektů.
Částku  ve výši 1,21 milionu korun
získá 31 žadatelů v  programu
Podpora literární tvorby a publikační
činnosti 2020. Dalších 250 tisíc ko−
run bude rozděleno mezi 7 žadatelů
(obcí). Přidělení těchto dotací bude
opět schvalovat zastupitelstvo“,
uvedl náměstek pro kulturu Vla −
dislav Vilímec, který zdůraznil, že cí−
lem tohoto dotačního programu je
zejména podpora vlastní literární
tvorby. Jedná se například o básnic−
kou sbírku Nesnášen livost gladiol
od Mileny Hasalové. 

Krajská rada také odsouhlasila 
finance pro sedm obcí (žadatelů)
z programu Podpora péče o pomníky,
válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje“ pro rok 2020 v cel−
kové výši 475 tisíc korun.  Mezi  ža−
dateli je například město Horní Bříza
(oprava pomníku padlým v  druhé
sv. válce na hřbitově) dále Dolany,
Hlince a Merklín, kde chtějí opravit
památník padlým v 1. a 2. sv. válce.

Podpoří kulturu a umění 

Náměstek pro kulturu 
Vladis lav Vilímec

� Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?

Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně. 
�Jsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?

Největším rozdílem je to, že po 
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho −
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu −
 dený mi rohy stěn. Navíc teplota

v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.

Princip tepelného čerpadla  spo−
čívá  v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která

protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
��Co z toho vyplývá? 
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět 

teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplo tu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.

Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.

Aktuální informace 
ke dni 26. 06. 2020:

Žádosti o kotlíkové dotace až 
127 500 Kč Krajský úřad nadále při−
jímá! Zajistíme vám jejich podání!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

TEPELNÉ  ČERPADLO nahradí stávající kotel


