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Pro výbor SVJ: 
Vypracujeme Vám nové 
stanovy nebo upravíme 
stávající v souladu s NOZ 
s garancí právní správnosti!

Doporučujeme:

...a navíc
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Úvodní slovo šéfredaktorky

Přeji Vám krásný den, milí čtenáři.

Pokud čtete tyto řádky, pak držíte v  ruce první z  mnoha výjimeč-
ných vydání publikace Praktický rádce pro SVJ. A čím je výjimečné? 
Na první pohled jistě vidíte a cítíte „na váze“. Celé jaro jsme pro Vás 
sháněli a domlouvali ty nejkvalitnější fi rmy v oboru, které Vám mo-
hou pomoci s Vašimi starostmi kolem domu a vedení Společenství 
vlastníků. Dávali jsme společnými silami dohromady rubriky a člán-
ky, které pro Vás budou přínosem.

Je mi velkou ctí představit celkově osmé vydání publikace v této letní 
„nadupané“ podobě. Pevně věřím, že si tam každý z  členů Vašeho 
domu najde to své, co aktuálně řeší nebo potřebuje pomoci.

 Vím, že se budu opakovat, ale máme všichni v redakci i se spolupra-
cujícími partnery ohromnou radost, že nám píšete, voláte a zajímáte 
se o své domy a o jejich správu. Z Vašich dotazů a informací čerpáme 
náměty a nové rubriky, které bychom pro Vás mohli připravit. Svými 
dotazy zároveň dáváte společnostem, fi rmám a živnostníkům typy 
na co se zaměřit a o čem Vás informovat jako první, protože právě Vy 
určujete, co je prioritou a pro Vás důležité.

Patří Vám od nás ohromné poděkování za perfektní spolupráci, bez 
Vás, čtenářů, bychom to nikdy nedokázali!

Tak a teď Vám už jen za celou redakci přeji mnoho úspěchů, krásné 
léto a spoustu parádních zážitků.

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu

marketing@bmco.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.RadceProSVJ.cz
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obchod, expedice
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n/Kn.

Praha, Brno, Ostrava, 
Ústí nad Labem, Děčín, Plzeň, 
Hradec Králové, Pardubice, 
Olomouc, České Budějovice…

Pro zpracování nezávazné nabídky nebo bezplatné zaslání bonusu „Návod jak neplatit vodu za sousedy“ nás kontaktujte:

  bezplatná linka 800 778 778    mobil 773 669 073, info@maddalena.cz
Maddalena CZ s.r.o.
Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8

www.maddeo.cz                                                                                                                            www.maddalena.cz
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CD SD - RF

a)

b)

CD ONE TRP, TOP
přesný neovlivnitelný 

vodoměr

způsob
odečtu

dálkově z chodby, program 
a USB modem dodáme 
za 1 Kč

dálkově přes internet 
na jakémkoliv počítači 
přes webovou aplikaci

cena 0 Kč 0 Kč

navíc archiv a export dat archiv, export, alarmy, 
zahrnuje i měření tepla

metoda 
měření

a) poměrové indikátory a) poměrové indikátory
b) teplotní senzory

způsob 
odečtu

dálkově z chodby v případě
rozúčtování

dálkově přes internet na jakémko-
liv počítači přes webovou aplikaci

cena smluvní 0 Kč

navíc archiv a export dat archiv, export, alarmy, 
zahrnuje i měření vody

internet

online

Regulace topné soustavy vám přenese významné úspory a to 10-25% hydraulickým 
vyvážením a termostatickými ventily, pak cca 8-15% ekvitermní regulací a dalších až 20% 
časovým řízením provozu spotřebičů (typicky elektronické termostatické hlavice). 
Pro zateplené domy platí, že pokud není následně provedeno vyregulování topné 
soustavy, pak nemůžou plně čerpat potenciál ze zateplení. Úspory ve výši deklarované 
zateplovací fi rmou nelze očekávat.

Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem
pro bytové domy

�

�
�

Redukuje množství cizích 
částic ve  vodě jako jsou 
úlomky rzi nebo písečných 
zrnek, fi  ltry jsou osazeny 
patentovanou technologií 
„Double spin“ zaručují-
cí bezproblémový chod 
a  maximalizující účinnost 
při zpětném proplachu.

Úpravna vody bez che-
mie, která nechá potřeb-
ný vápník s  minerály 
ve  vodě a  garantuje za-
mezení tvorby vodního 
kamene i  jeho postupné 
odstranění.
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Povinnost zpracování energetických štítků budov 
(průkazu PENB) po současné zákonné úpravě
Nová úprava zákona o  hospodaření s  ener-
giemi, kterou již podepsal prezident, ukládá 
povinnost předložit „energetický štítek“ při 
prodeji, pronájmu či u  stávajících objektů. 
Také zpřísňuje jejich kontrolu a hlavně kvali-
tu provedení. Nově se povinně v tomto roce 
zkontroluje minimálně dvacetina všech vyda-
ných energetických průkazů po stránce kva-
lity a  také se zpřísní kontrola splnění povin-
nosti, resp. zda-li všechny budovy mají svůj 
energetický průkaz (štítek). 
Za nesplnění tohoto zákona již padly pokuty 
a  v  některých případech můžou být až mili-
onové, proto jsme se rozhodli problemati-
kou opět zabývat. Vybrali jsme prověřeného 

partnera, tvořícího PENB vždy s  příjezdem 
a  technickou kontrolou specialisty technika, 
což je jediný správný způsob tvorby, který 
potvrzuje také šéf kontrolního orgánu, Státní 
energetické inspekce Pavel Gebauer. 

V současnosti není již možné tvořit energetic-
ké průkazy pouze z projektové dokumentace, 
průkaz je pak špatně vyhotovený a většinou 
neplatný, což v důsledku přináší velké problé-
my pouze majitelům objektů. Získejte ener-
getický průkaz s certifi kátem kvality. Ušetříte 
starosti a získáte garanci kvalitního a profesi-
onálního vyhotovení vždy s kontrolou specia-
lizovaného technika.

z�Od 1. 1. 2013 se povinnost vztahuje na všechny prodeje budov, bytů, kanceláří a pronájmů celých budov.
z�Od 1. 1. 2015 se povinnost vztahuje na budovy, přesahující celkovou plochu 1500 m2.  
z�Do 31. 12. 2015 je povinnost mít PENB na celou budovu u všech pronájmů a prodejů ucelených částí 

budov, tedy i samostatných bytů a kanceláří.

Celková plocha (energeticky vztažná) = zastavěná plocha objektu x počet podlaží.

Vyhněte se pokutě a získejte slevu 2000 Kč na svůj PENB?
Akce platí do 31. 8. 2015

Jaké budovy mají povinnost PENB 
zpracovat? 

zde odstřihnout

Závazná objednávka balíčku s bonusem 4000 Kč na PENB 
+ stanovy nebo s bonusem 2000 Kč na zpracování PENB
Časově omezeno do 31. 8. 2015:
Vyplněnou objednávku zašlete emailem na redakce@bmco.cz nebo poštou na naši adresu: BMCO s.r.o. – vydavatelství, Javornická 1581/4,
516 01 Rychnov nad Kněžnou. Případně můžete objednat na 601 222 819 nebo na www.RadceProSVJ.cz

PRPS-15/2�

Výhodný balíček průkazu PENB + stanovy pro Vás 
připravila redakce s odbornými partnery

Do 12   PENB + nové Stanovy  20 480 Kč  16 480 Kč
  PENB   10 490 Kč     8 490 Kč
Do 24  PENB + nové Stanovy  20 980 Kč  16 980 Kč
  PENB  10 990 Kč     8 990 Kč
Do 36  PENB + nové Stanovy   21 780 Kč  17 780 Kč
  PENB    11 790 Kč     9 790 Kč
Do 48  PENB + nové Stanovy   22 780 Kč  18 780 Kč
  PENB   12 790 Kč   10 790 Kč
Do 60   PENB + nové Stanovy   23 180 Kč  19 180 Kč
  PENB   13 190 Kč  11 190 Kč
Do 72  PENB + nové Stanovy  24 280 Kč  20 280 Kč
  PENB   14 290 Kč  12 290 Kč
Do 104  PENB + nové Stanovy   24 880 Kč  20 880 Kč
  PENB   14 890 Kč  12 890 Kč
Do 144  PENB + nové Stanovy   25 280 Kč  21 280 Kč
  PENB   15 290 Kc    13 290 Kč

zz  
  Počet bytů                    Původní cena     Cena po slevě

V případě storna objednávky budou fakturovány skutečné náklady,
min. však 2000 Kč.

Zahrnuje příjezd a  vyměření bytového domu specializovaným technikem 
a dvěma originály průkazu PENB na Vaši adresu. Ceny jsou konečné a jsou uve-
deny v Kč včetně DPH a jsou platné po celé ČR. Stanovy jsou v souladu s NOZ.

zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  
zz  

Odběratel, ičo :

Ulice, č.p., psč, město:

Kontaktní osoba: 

Mobil, email:

Datum, město:

Objednal: jméno, podpis:

BALÍČEK PENB + STANOVY
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POZOR! Bez kvalitního energetického auditu
nebude žádná dotace!
V současnosti se roztrhl pytel s dotacemi pro 
revitalizace, rekonstrukce a  další úsporné 
opatření všech typů bytových domů. Dotace 
jsou velice výhodné oproti předešlým rokům, 
proto jsme již dnes zaznamenali zvýšený zá-
jem o toto téma. 

Právě nyní, je ten správný čas si nechat zpra-
covat kvalitní energetický audit od  prověře-
ných odborníků, na základě kterého můžete 
k  rekonstrukci a  vylepšení svého energetic-
kého stavu objektu využít dotační tituly. Nej-
lepší, nejbezpečnější a  nejvíce praktickou 

variantou je připravit vše z ,,jedné dílny‘‘, tedy 
využít služeb jednoho dodavatele. Koordi-
nace všech dílčích částí projektu, posudků 
a také administrativy s vyřízením dotace není 
jednoduchá. Nevznikne pak situace, kdy do-
davatelé dílčích částí projektu shazují případ-
né chyby jeden na  druhého. Program Nová 
Zelená Úsporám je určen pro bytové domy 
pouze v Praze. Pro mimo pražské je zase při-
praven dotační titul IROP.

Doporučujeme s  rozhodnutím neotálet, 
balík peněz není neomezený a pro již ob-

rovský zájem platí systém – kdo dřív při-
jde, ten dřív bere.

Další záležitostí proč energetický audit zpra-
covat je splnění zákonné povinnosti. Ta vzni-
ká dle zákona č. 406/2000 Sb. při překročení 
hranice celkové energetické spotřeby vlastní-
ka (1500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice ener-
getické spotřeby uvažované budovy (700 GJ/
rok).

Váš objekt zhodnotíme z  hlediska moderni-
zace a potencionálu získání dotace. V případě 
možnosti nalezení úspor, pomůžeme vyhoto-
vit projektovou dokumentaci, rozpočet a při-
pravíme žádost o dotaci.

Chcete získat dotaci na  Váš bytový dům 
bez starostí a včas? Nebo pouze chcete zís-
kat přehled, kde můžete ušetřit, či chcete 
splnit zákonnou povinnost? Všechny sta-
rosti s dotacemi spojené za Vás vyřešíme. 
Kontaktujte redakci časopisu a  navíc zís-
kejte 15 % slevu na svůj energetický audit. 
Akce platí pouze do 31. 8. 2015.

PRPS-15/2�zde odstřihnout

Chcete připravit projekt a  získat dotaci? Potřebujete 
energetický audit? Ve spolupráci s redakcí Praktického rádce 
pro SVJ Vám připravíme cenovou nabídku přímo pro Váš dům.

Odběratel, ičo :

Ulice, č.p., psč, město:

Kontaktní osoba: 

Mobil, email:

Datum, město:

Objednal: jméno, podpis:

Chci využít slevu 15% pro cenovou 
nabídku na energetický audit.

Zašlete nám vyplněný poptávkový formulář poštou na 
adresu BMCO s.r.o. – vydavatelství, poradenství, Javornická
1581/4, 516  01 Rychnov nad Kněžnou, nebo emailem 
na: redakce@bmco.cz.

Vyplněnou objednávku zašlete emailem na 
redakce@bmco.cz nebo poštou na  naši adresu: 
BMCO s.r.o. – vydavatelství, Javornická 1581/4, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou. Případně můžete ob-
jednat na 601 222 819 nebo na www.RadceProSVJ.cz

Vaše kontaktní údaje pro vypracování nabídky:
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Pro zpracování nabídky a  získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni 
Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůz-
ky u  Vás v  bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám bude nápomocen na  tel. 
773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz

V bytových domech se stále častěji setkává-
me s  mechanickými nečistotami obsažený-
mi ve vodě, které se během let nahromadily 
a usadily ve vodovodních potrubích. Tyto ne-
čistoty se uvolňují a  jsou unášeny vodou až 
ke koncovým zařízením v našich bytech, kde 
způsobují různá poškození, zacpání a  další 
nepříjemnosti. Zejména se jedná o  pračky, 
myčky nebo vodovodní baterie, ze kterých si 
bereme vodu na ranní kávu.

Účinná ochrana existuje
Do rozvodů vody v domě se dostávají různé 
úlomky rzi, zrnka písku a  další cizí částice, 

které se uvolňují například při opravách vo-
dárenských potrubí. Tyto mechanické částice 
mají neblahý vliv na vnitřní zařízení napojená 
na rozvody vody a snižují tak jejich životnost. 
Řešení je přitom velmi jednoduché a nazývá 
se fi tr jemných částic. Stále více výborů by-
tových domů se přiklání k  instalacím těchto 

fi ltrů, které dokáží významným způsobem 
zredukovat nečistoty, jenž se do objektů do-
stávají a  znepříjemňují tak život vlastníkům 
bytů. Někdo může namítnout, že v  jejich 
domě mají nové rozvody vody v plastu a tam 
žádné nečistoty nejsou. Ano, to je pravda. 
Ale je třeba si uvedomit, že tyto mechanic-
ké nečistoty nevznikají v  rozvodech domu, 
ale připlouvají s  vodou z  vodárenských sítí 
mnohdy desítky let starých. Na  obrázku 
vpravo se můžete podívat, jaké nečistoty 
zachytí fi ltr jemných částic v  klasickém by-
tovém domě za pouhých 24 hodin po  jeho 
instalaci.

Kam fi ltry pevných částic instalovat
Filtry jemných částic je nejvýhodnější insta-
lovat za patní vodárenský vodoměr. Ošetří se 
tak celý dům a stačí pořídit pouze jeden fi ltr. 
Tím že se odchycené nečistoty ve fi tru neustá-
le hromadí, je nutné pro správnou funkci fi ltr 
v určitých časových intervalech čistit. Z hledis-
ka čištění existují dvě varianty. Je možné zvolit 
variantu manuálního proplachu, kde postačí 
ve spodní části fi ltru otevřít odkalovací kulový 
ventil a nasbírané nečistoty vypustit nebo zvo-
lit druhou možnost,  kterou je instalace fi ltru 
s automatickým proplachem, kde se již o nic 
nemusíte starat. Zde se pouze nastaví interval 
proplachu v rozmezi od 4 minut až 3 měsíců 
podle potřeby.

Filtr jemných částic FSMad je k  dispozici 
v těchto dimenzích:

Co všechno zachytí fi ltr za pouhých 24 hodin 
po instalaci ...a vy to máte v pračkách,
myčkách, rozvodech a ve sklenici, kterou chcete vypít!
Většina panelových a činžovních domů má za sebou v posledních několika letech velké investi-
ce. Ať už se jednalo o celkové revitalizace, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahů nebo vý-
měny oken, tyto úkony stály vlastníky bytů nemalé částky. V současné době, kdy se opět začínají 
pomalu fi nančně vzpamatovávat, se výbory SVJ začínají rozhlížet po dalších opatřeních, které by 
snížily náklady na provoz a údržbu domu. Cílem je efektivně investovat fi nanční prostředky, které 
se průběžně střádají ve fondu oprav každého domu.

Obrázek fi ltru a nečistoty za 1 den!

kód výrobku připojení světlost DN d.spin kapacita průtoku Kvs (m3/hod.)
FSMad.20.200.10 3/1 20 A 7,2
FSMad.25.200.40 1 25 A 9,8
FSMad.32.200.40 1 1/4 32 A 10,7
FSMad.40.200.40 1 1/2 40 N 21
FSMad.50.200.10 2 50 N 22
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Neplaťte zbytečně vodu a teplo za sousedy

MĚŘENÍ VODY A TEPLA

Na to jsme se zeptali za Vás Ing. Jaroslava Brzokoupila, jednatele společnosti Maddalena CZ s.r.o. 
Společnost Maddalena CZ s.r.o. je významným dodavatelem přesných vodoměrů a měřičů 
tepla a je výhradním zástupcem výrobce, společnosti Maddalena S.p.A, na českém a sloven-
ském trhu. Rodinná společnost Maddalena S.p.A. vyrábí měřidla již od roku 1919 a za téměř 
100 let své existence patří díky špičkové kvalitě mezi nejvýznamnější výrobce vodoměrů 
a měřičů tepla nejen v Evropě, ale i ve světě. Při výrobě je kladen důraz zejména na kvalitu 
a spolehlivost měření. Výrobce si doslova zakládá na skutečnosti, že veškeré díly použité 
pro výrobu mají původ výhradně v EU.

Přesné měření vody
�  První dotaz. Proč je nutné přesně měřit 

spotřebu vody v bytech, jak tvrdíte?
„V  první řadě je třeba si uvědomit, že cena 
vody se stále zvyšuje a  už dávno neplatíme 
80 haléřů za 1 m3, jako tomu bylo v roce 1992. 
V  současné době je cena vody více než 100 
krát vyšší, to znamená, že voda běžně stojí 
přes 80 Kč za  1 m3. A  výhled do  budoucna? 
V  médiích proběhla zpráva, že do  roku 2015 
dojde k navýšení až na 125 Kč za 1 m3. 
Současná praxe v  typickém bytovém domě 
vypadá asi takto. V  bytech jsou instalovány 
klasické suchoběžné vodoměry a každý rok při 
vyúčtování spotřeby vody uživatelé bytů řeší 
stále se opakující problém. Jedná se o rozdíly, 
které vznikají mezi hlavním vodárenským vo-
doměrem (tzv. patním) a součtem vodoměrů 
v bytech. Jde o tzv. úniky. A víte, proč jsou tyto 
rozdíly tak nebezpečné? Protože se rozpočí-
távají mezi všechny uživatele! A  musím upo-
zornit, že opravdu mezi všechny uživatele bez 
ohledu na to, kdo nebo co takový rozdíl (únik) 
způsobilo. Rozpočítání navíc probíhá v pomě-
ru k  naměřeným hodnotám na  bytových vo-
doměrech, takže ten, kdo má vyšší spotřebu, 
doplácí více a  ten, kdo má nízkou spotřebu, 
doplácí méně. Výsledkem je, že nejvíce pak do-
plácí poctiví uživatelé bytů, kteří tak ve skuteč-
nosti platí za ty, co tento rozdíl způsobili! Proto 
je nezbytné, aby takový rozdíl byl co nejnižší. 
Z toho jednoznačně vyplývá, že je třeba měřit 
spotřebu vody v bytech co nejpřesněji. Jedině 
tak lze zajistit spravedlivé rozúčtování.“

�  Jak se tedy rozdíly projevují v peněžen-
kách poctivých uživatelů při současných 
cenách vody?

„Ať se všichni podívají do svého rozúčtování 
spotřeby vody a jednoduše zjistí, že uživatelé 
bytů neplatí cenu vody, kterou vyhlásí v da-
ném městě vodárna. Platí cenu vyšší, protože 
jednotková cena vody se jim vždy navyšuje 
úměrně o zmiňované rozdíly (nezměřené úni-
ky). Funguje to asi takto. Představte si např. 
bytový dům o  72 bytech. V  tomto domě 

bydlí čtyřčlenná rodina, která má spotřebu 
100 m3 studené vody za rok. Dům nakupuje 
od vodárny studenou vodu za 80  Kč za 1 m3. 
V domě mají rozdíl 20 %, to je mimochodem 
průměrný rozdíl, se kterým se setkáváme 
v bytových domech. Toto nezměřené množ-
ství vody, neboli rozdíl a  jeho poměrné roz-
počítání na všechny byty způsobí, že tato ro-
dina nebude platit za kubík 80 Kč, ale částku 
96  Kč. Těch 16  Kč navíc je způsobeno právě 
tím 20% rozdílem a  v  případě naší rodiny 
to je částka 100 m3 x 16 Kč = 1.600 Kč/rok. 
Takže každý rok tato rodina zaplatí 1.600 Kč 
za vodu, kterou nespotřebovala. Jinými slovy 
8.000 Kč zaplatí během 5-ti let za  někoho ji-
ného. A  přesně takhle je rozdíl nebezpečný. 
Běžně se setkáváme s rozdílem 15 % až 45 % 
a to je alarmující!“

�  Dobře. A je opravdu možné, aby uživatel 
bytu neplatil vodu zbytečně za  souse-
dy?

„Ano, je to možné. Musíme si ale uvědomit 
základní princip. O  čem to celé je. Před 20-
ti lety, kdy byla cena vody 80 haléřů za 1 m3, 
byla voda měřena klasickými suchoběžnými 
vodoměry s magnetickou spojkou (tzv. sucho-
běžná konstrukce vodoměru). Protože taková 
konstrukce vykazuje omezenou přesnost mě-
ření a  umožňuje ovlivnění ze stran nepocti-
vých uživatelů, rozdíly existovaly, ale nikoho 
moc netrápily, protože voda byla velmi levná. 
Naproti tomu dnes, kdy za vodu platíme přes 
80 Kč za  1 m3, je nutné změnit i  měřidlo, se 
kterým takto drahou vodu měříme. Potřebuje-
me vodoměr, který má výrazně vyšší přesnost 
měření a  navíc jeho konstrukce neumožňuje 
jakýkoliv způsob ovlivnění!“

�  Jak tedy vybrat ten správný vodoměr, 
který nám zajistí spravedlivé měření?

„Z praxe vyplývá, že rozdíly neboli úniky v by-
tech vznikají ze 3 hlavních důvodů:
1. Nízká přesnost měření bytových vodoměrů
2. Ovlivnění bytových vodoměrů silnými 

magnety
3. Mechanické ovlivnění bytových vodoměrů

Při výběru správného vodoměru je nutné se 
v  první řadě zaměřit na  jeho přesnost, která 
musí být výrazně vyšší, než tomu je u  kla-
sických suchoběžných vodoměrů. Dále pak 
na jeho konstrukci, která nesmí umožňovat ja-
kékoliv ovlivnění. To splňují pouze vodoměry, 
které nemají ve  své konstrukci magnetickou 
spojku. To je důležité. Zde chci důrazně upo-
zornit na neseriózní prodejce vodoměrů, kteří 
tvrdí, že právě ten jejich vodoměr sice magne-
tickou spojku má, ale ovlivnit ho nelze. Není 
to pravda! V  naší společnosti jsme provedli 
interní testy a výsledky hovoří za vše! Dalším 
parametrem jsou bezpochyby již dosažené 
výsledky na jiných domech. Nebojte se zeptat 
a žádejte reference. A v neposlední řadě je vel-
mi důležitá také spolehlivost měření.“

Klasický vodoměr s magnetickou spojkou, typ CD SD

Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddalena, typ CD 
ONE TRP, bez magnetické spojky – vodárenská kon-
strukce vodoměru
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�  Co tedy změnit, aby uživatel bytu koneč-
ně platil jen za sebe a ne za sousedy?

„Odpověď zní celkem jednoduše. Nechat si in-
stalovat Přesné neovlivnitelné vodoměry Mad-
dalena, varianta TOP. Tyto vodoměry jsou zá-
kladním prvkem našeho řešení, které spolehlivě 
vede ke snížení nebezpečných rozdílů. Výsledky 
našeho řešení jsou na všech objektech stopro-
centní, a  proto jako jediní v  ČR poskytujeme 
písemnou garanci vrácení peněz v případě, že 
váš problém s rozdíly nevyřešíme.“

�  Takže Maddalena CZ umí vyřešit letitý 
problém s rozdíly a navíc s písemnou ga-
rancí vrácení peněz?

„Přesně tak, naše dosažené výsledky jsou jed-
noznačné. Garance spočívá ve snížení rozdílu 
mezi součtem bytových vodoměrů a  patním 
vodoměrem po  instalaci přesných neovliv-
nitelných vodoměrů Maddalena za  daných 
podmínek. Pokud bychom rozdíl nesnížili, 
převedeme na účet bytovému domu investici, 
kterou vložil do našeho řešení. Takže dům by 
za „nefunkční“ řešení poté zaplatil stejně jako 
za výměnu klasických vodoměrů. Podotýkám, 
že toto ještě ani jednou nenastalo. Navíc ke ka-
ždému vodoměru dodáváme jako bonus zpět-
nou klapku zdarma, aby se zabránilo zpětným 
tokům. Jako další bonus pro naše zákazníky 
dodáváme k  vodoměrům s  dálkovým ode-
čtem odečítací program a USB modem za 1 Kč.

Poznámka redakce: Investice – rozdíl mezi řeše-
ním Maddalena CZ a klasickými vodoměry.

�  Zdarma dodáte i zpětnou klapku ke všem 
vodoměrům Maddalena?

„Ano, Maddalena CZ řeší vše na 100%, a tak pro 
naše zákazníky máme vždy něco navíc. Zpět-
ným průtokům přes vodoměr zamezíme a tím 
jednoznačně zpřesníme měření.“

�  Vy dodáte za  1 Kč odečítací program 
a USB modem pro dálkové odečty vodo-
měrů z chodby? 

„Ano, přesně tak. Jsme toho názoru, že když si 
bytový dům koupí tzv. radiové vodoměry, jed-
noduše vodoměry s rádiovými moduly, tak když 
už více zaplatí, ať taky více získá. Odečty si dům 
může provádět samostatně a kdykoliv.
Pokud tedy od nás koupí vodoměry s radiovými 
vodoměry, dostanou odečítací program a  USB 
modem pro odečty za  1 Kč. Zde chci upozornit 
na to, že se na trhu pohybují i fi rmy, které prodají 
bytovému domu radiové vodoměry, ale odečty si 
bytový dům nemůže provádět sám, protože tito 
dodavatelé jim neprodají ani software ani odečí-
tací zařízení. Jednoduše řečeno bytový dům kou-
pí něco, co udělá službu někomu jinému. A ab-
surdní na tom je fakt, že když chtějí odečty, musí 
si za ně ještě platit! Takže náš zákazník má napros-
to vše, aby svoji investici využil a mohl si odečty 
vodoměrů provádět kdykoliv a zcela zdarma.“

Měření tepla 
bez otazníků
�  O vodoměrech bychom s Vámi mohli po-

vídat celé hodiny, ale ještě jedno téma 
nás zajímá. A to je měření tepla v byto-
vých domech.

„Hned na  začátku musím říct, že v  bytových 
domech teplo měří pouze dodavatel tepla, 
na „patě“ objektu. V bytech se teplo stávajícími 
metodami neměří, ale pouze indikuje. Vysvět-
lím, když měříme, tak měříme fyzikální veličiny 
(°C, m3, GJ, kW, ..) a když indikujeme, tak jenom 
zaznamenáváme stávající stav (málo tepla, více 
tepla,… toto není fyzikální veličina).
Jsou dvě základní metody. První pomocí pomě-
rových indikátorů na radiátorech (indikace - vý-
stup dílky) a druhá pomocí teplotních senzorů 
na  zdech (měří střední teplotu bytu – výstup 
teplota - fyzikální veličina). Každá má své plusy 
a mínusy. V sortimentu máme obě, ale v posled-
ní době má větší úspěch metoda teplotních sen-
zorů, protože jednoduše zahrnuje prostupy tep-
la zdí, takže už nemusíte platit teplo za souseda“.

�  Měření tepla teplotními senzory tedy 
zohledňuje prostupy tepla zdí, takže už 
nemusím platit teplo za souseda?

„Přesně tak. Metoda je založena na  jednodu-
chém principu denostupňové metody, která 

se mimo jiné využívá jako nejvíce optimální 
ve  srovnávacích teplotních výpočtech v  obo-
rech technické zařízení budov, termodynami-
ka budov, pasivní domy. Principem je, že byty 
o stejné podlahové ploše a stejné vnitřní tep-
lotě (tedy se stejnou tepelnou pohodou) platí 
stejně, bez ohledu na umístění bytu (pod stře-
chou, nad sklepem nebo uprostřed).
Je nutné ještě poznamenat, že metoda neřeší, 
kolik tepla bylo vysáláno radiátory do místnos-
ti, ale metoda měří teplo, které zůstalo v bytě. 
Z toho plyne, že když soused získal teplo pro-
stupem skrz zeď – tak si ho taky zaplatí! Kolem 
měření tepla je spousta polopravd a mýtů. Je to 
na dlouhé povídání.“

Rozhovor poskytl: 
Ing. Jaroslav Brzokoupil, Maddalena CZ s.r.o.

www.maddalena.cz
www.neovlinitelnyvodomer.cz

Elektronický radio-vý modul pro nasazení na vodoměr 
CD ONE TRP s 10letou baterií

Zpětná klapka membránová pro vsazení do vodomě-
ru – pro jednoduchou a spolehlivou montáž 

Elektronický indikátor topných nákladů – instalace 
na radiátor (nezohledňuje prostupy tepla, potřebuje 
opravné koefi cienty, indikuje)

Teplotní senzor – instalace na zeď (zohledňuje prostu-
py tepla, měří střední teplotu bytu – tepelnou poho-
du, umožňuje snížení spotřeby tepla pro celý bytový 
dům na základě monitorování a vyhodnocení)

info@maddalena.cz
800 778 778, 773 669 073
www.maddalena.cz
www.maddeo.cz
Maddalena CZ s.r.o.
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Víte, že vodoměr vlastně přerozděluje 
Vaše peníze? A chcete, aby to dělal správně, 
tedy přesně, nebo jenom jako, tedy s chybou?

Tuto otázku pokládají konzultanti společnos-
ti Maddalena CZ (systém Maddeo) dodávající 
uvedené řešení stále většímu počtu zákazníků, 
kteří mají problém s  náměry na  vodoměrech 
v bytových domech. O vysvětlení, co se za tou-
to jednoduchou otázkou skrývá, jsme požádali 
jednatele společnosti, který je průkopníkem 
přesného měření v  bytových domech, Ing.  Ja-
roslava Brzokoupila. Společnost Maddalena CZ 
jako jediná na trhu podporuje své řešení „Garan-
cí vrácení peněz“.

�  Jak je to tedy s  požadavky zákazníků 
ohledně instalace vodoměrů ve skutečnos-
ti?

Na začátku je třeba si uvědomit velmi důležitou 
věc. Co naprostá většina zákazníků od  výměny 
vodoměrů v  bytech skutečně očekává? Na  zá-
kladě našich zkušeností lze odpověď shrnout 
do  dvou bodů. Zákazníci požadují od  instalace 
nových vodoměrů dvě hlavní věci:

1.  Splnění platné vyhlášky, která předepi-
suje výměny vodoměrů v bytech.

2.  Spravedlivé rozúčtování vody, prostě 
neplatit za  souseda – docílí se trva-
lým snížením problematického rozdílu 
na nejnižší možnou mez.

Bod č.1 splní jakékoliv nové vodoměry s  plat-
nou ověřovací značkou. 
Ale u bodu č.2 se na chvilku zastavíme. Praxe to-
tiž celkem jednoznačně ukazuje, že nové vodo-
měry automaticky neznamenají snížení rozdílu, 
i když si to značná část zákazníků myslí. Vůbec 
se jim nedivím. To je samozřejmě pochopitelné. 
Od  doby, kdy jsme začali jako první našim zá-
kazníkům trvale řešit problémy s rozdíly pomocí 
přesných neovlivnitelných vodoměrů Madda-
lena a celkem nahlas upozorňovat na přesnost 
bytových vodoměrů, se doslova roztrhl pytel 
s  konkurenčními dodavateli, kteří se najednou 
začali předhánět v  lepších a  lepších paramet-
rech. 
Některé typy a  značky vodoměrů doslova „zá-
zračně“ několika násobně zdokonalily své para-

metry a to i bez zjevné úpravy své konstrukce. 
Rozumně uvažující člověk si logicky musí polo-
žit otázku: „Vydrží tyto našponované papírové 
parametry stabilní a skutečně po celé metrolo-
gické období, když výrobce neprovedl zásadní 
úpravu v konstrukci?“.

�  Zákazník by měl požadovat skutečné fun-
gující řešení a ne výměnu vodoměrů?

To nejdůležitější, čím se naše společnost odli-
šuje od konkurence, je skutečnost, že nedodá-

váme „pouze“ nové vodoměry, ale dodáváme 
našim zákazníkům osvědčené a fungující řešení, 
jehož výsledkem je trvalé snížení rozdílů a to vše 
s  garancí vrácení peněz! Přesné neovlivnitelné 
vodoměry Maddalena verze TOP jsou samo-
zřejmě základním stavebním kamenem tohoto 
řešení. Ale vedle toho je nezbytné dodržet i dal-
ší důležité podmínky. Jedině tak lze dosáhnout 
požadovaných výsledků. Jinými slovy, zákaz-
níci si od  naší společnosti nekupují klasickou 
výměnu vodoměrů, ale kupují si jistotu, že jim 
vyřešíme jejich problémy s rozdíly nebo vrátíme 
investici do tohoto řešení. Dává vám to smysl?

�  Říkáte garance vrácení peněz, když nesní-
žíte rozdíly? Jak přesně garance funguje?

Přesné podmínky garance snížení rozdílů, kterou 
poskytujeme jako první a  taky jediní na  trhu, 
jsou uvedeny v  garančním listu. Tento je stan-
dardně předkládán s  každou příslušnou nabíd-
kou. Jednoduchý princip garance spočívá v tom, 
že naše společnost se písemně do smlouvy za-
váže, že sníží rozdíly mezi součtem vodoměrů 
v  bytech a  hlavním vodárenským vodoměrem. 
Jak to funguje? Jednoduše. Na začátku je třeba 
znát rozdíl, který byl vykazován při původních 
vodoměrech, tzn. před výměnou. Pak se prove-
de výměna vodoměrů za  nové přesné neovliv-
nitelné vodoměry Maddalena verze TOP včetně 
dalších podmínek nezbytných pro uplatnění 
garance. Následně se pomocí pravidelných ode-
čtů sleduje vývoj rozdílu. V některých případech 
rozdíl klesne okamžitě, v  jiných po určité době. 
Ale klesne vždy! 
Velmi důležitá je aktivní spolupráce mezi naší 
společností a  zákazníkem a  na  základě toho 
naše společnost tedy garantuje snížení rozdílu 
oproti původnímu stavu. 
Z principu, že každý dům je jiný, má jiné rozvody 
vody a  tedy i  jiné podmínky, nelze garantovat 
pokles rozdílu na  konkrétní hodnotu. Ale pro 
představu uvedu výsledky, jakých dosahujeme 
po  instalaci našeho řešení na  domech, kde je 
naše řešení již instalováno. Tam, kde se původ-
ní rozdíly před instalací pohybovaly mezi 15% - 
40%, se nyní po instalaci pohybují mezi 2% - 7%! 
Naše řešení doposud zafungovalo na všech in-
stalovaných domech. A  pokud funguje jinde, 
není důvod, aby nefungovalo i na vašem domě. 
Naši pracovníci Vám vše velice ochotně jed-
noduše a  hlavně srozumitelně vysvětlí na  naší 
bezplatné lince 800 778 778 nebo emailu info@
maddalena.cz.
Děkuji za rozhovor.

„Přejete si „jen“ nakoupit vodoměry nebo byste rádi získali osvědčené fungující řešení, je-
hož výsledkem je trvalé snížení rozdílů s garancí mezi součtem vodoměrů v bytech a hlav-
ním vodárenským vodoměrem?“ 

Pro zpracování nabídky a získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, 
emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůzky u Vás v bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám 
bude nápomocen na tel. 773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz
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Pro zpracování nabídky a  získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni 
Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůz-
ky u  Vás v  bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám bude nápomocen na  tel. 
773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz

Jednou ze skrytých hrozeb v  bytových do-
mech jsou rozvody vody, u  kterých se jejich 
stav řeší většinou až v době, kdy začnou na-
značovat, že je něco v  nepořádku. Ať už se 
jedná o zanešené potrubí vodním kamenem, 
snížený tlak vody nebo nefunkční kulové uzá-
věry. Finanční ztráty na výměnách stoupaček, 
jejich údržbě a škodách na majetku jdou kaž-
doročně do desetitisíců korun.

Společným jmenovatelem těchto problémů 
je zvýšený obsah vápenných úsad vodě, kte-
ré jsou nám všem známy jako vodní kámen. 
Výsledkem jsou pak například zanesené vý-
měníky pro ohřev teplé vody v domě, kde je 

prokázáno, že se snižuje jejich účinnost o de-
sítky procent. V důsledku zvýšeného obsahu 
vápníku ve vodě se zanášejí trysky u sprcho-
vých hlavic, zasekávají se kulové uzávěry před 
vodoměry a měřiči tepla a vše se poté proje-
vuje na  našich peněženkách při výměnách 
těchto zařízení.

Jak tedy zamezit usazování vodního ka-
mene a šetřit peníze?
Úpravna vody Nanomad dokáže působením 
specifi ckého magnetického pole rozložit 
krystaly vápníku na  drobné nanokrystaly, 
které jsou již tak malé, že nemohou vytvářet 
pevné usazeniny a navíc, pokud voda má byť 

jen malý stálý průtok, dokáže dočistit stávající 
stoupačkové rozvody a  tím prodloužit jejich 
životnost.

Namontováním úpravny Nanomad za  patní 
vodoměr nebo do cirkulace teplé vody dojde 
k  zastavení tvorby nového vodního kamene 
a navíc se ošetří celý bytový dům a tím nákla-
dy na  pořízení budou mnohem menší, než 
kdyby si každý z vlastníků kupoval samostat-
ně vlastní úpravnu. Díky fyzikálnímu principu 
úpravy vody nemá Nanomad žádné provozní 
náklady a životnost zařízení je na desítky let, 
takže investice vložená do  instalace se bě-
hem funkce úpravny vody několikrát vrátí.

Rozvody vody bez řešení tvrdosti 
vody jsou časovaná bomba
Chytrý správce bytového domu se snaží předcházet problémům s technických stavem objek-
tu dříve, než skutečně nastanou a jejich následné odstranění pak bude stát spoustu fi nanč-
ních prostředků navíc a úplně zbytečně. Tyto prostředky by se přitom daly využít mnohem 
efektivněji.

Kámen v nádržce - WC protékající pomalu ale jistě po 5 měsících po kompletní výměně.
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Díky Vám jsme se rozšířili o Divizi zlepšování 
ve společnosti Maddalena CZ s.r.o.  pociťujeme zvýšení zájmu o naše služby. V roce 2014 jsme zazname-
nali stoupající rozvoj v oblasti montáže přesných neovlivnitelných vodoměrů, fi ltrů úpraven vody, tep-
lotních senzorů a dálkových odečtů včetně s tím souvisejících služeb jako je pravidelný servis měřidel, 
údržba dálkové komunikace a odečtených dat, odečty a rozúčtování nákladů na teplo a vodu.

V reakci na tento vývoj se vedení společnosti Maddalena CZ s.r.o. rozhodlo vytvořit speciální oddělení 
Péče o zákazníky, fungující zároveň jako divize zlepšování. Vedoucím tohoto oddělení je slečna Adéla 
Hercíková. Jediným cílem v její práci je spokojený zákazník, který obdržel objednanou službu v požado-
vané kvalitě a včas.

Nechceme, aby to vyznělo jako klišé. Skutečně pracujeme na tom, aby dodaná měřidla a služby plnily 
bezezbytku svůj účel, za kterým byly pořízeny a to k plné spokojenosti všech zákazníků.

Na slečnu Adélu Hercíkovou se obracejte nejen při případných reklamacích, ale uvítáme jakékoliv pod-
něty nebo náměty z vaší strany, jak by bylo možné naše služby ještě zlepšit, rozšířit a přiblížit vám, našim 
zákazníkům.

Jsme přesvědčeni, že tato vzájemná aktivní komunikace mezi námi a našimi zákazníky přispěje k vybu-
dování dlouhodobé spolupráce v oblasti měření vody, tepla a s tím spojených služeb.

VÝSLEDKY - ROZVOJ 

Cílem společnosti Maddalena CZ s.r.o. je zajistit všem uživatelům bytů v bytových domech platby 
za vodu a teplo dle jejich skutečné spotřeby. Důsledně dbáme na to, aby uživatelé bytů neplatili 
vodu a teplo za sousedy. Jako první na trhu tohoto dosahujeme instalací systému Maddeo, který 
jako jediný používá pro měření vody přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena a pro měření 
spotřeby tepla teplotní senzory. 
Rozúčtování je tak provedeno dle skutečné spotřeby vody a tepla v bytech a prokazatelnost těch-
to hodnot v průběhu roku je 100%.

Těší nás Váš vzrůstající zájem o spravedlivé rozdělení spotřeby vody. Díky Vám, našim zákazníkům, 
se nám stále více potvrzuje, že pomáhat spravedlivě přerozdělit spotřebu vody a tepla je důleži-
tým a žádaným bodem ve správě bytového domu.
Jsme rádi, že můžeme být s Vámi u toho.

Potvrzeno výsledky - přesné neovlivnitelné
vodoměry Maddalena řeší problém s rozdíly!

Písemnou garanci
snížení rozdílů

poskytuje pouze
společnost

Maddalena CZ
A to na základě

jednoznačných výsledků
dosahovaných v

bytových domech. Po
osazení přesnými
neovlivnitelnými

vodoměry Maddalena
dochází ke snížení

nežádoucího rozdílů,
který zbytečně

prodražuje vodu pro byt.
Vodoměry lze vybavit i o

dálkové odečty z

Reference od SBD Škodovák v Plzni 
(text reference na následující straně)
Z  každé úspěšné instalace, která pomůže obyvatelům bytového domu, máme radost. Proto bych se 
s Vámi chtěl podělit o referenci, kterou jsme po letech spolupráce obdrželi od Stavebního bytového druž-
stva v Plzni, která potvrzuje, že přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena vyřešili problémy s rozdíly.

Velice si vážíme Vaši přízně a námětů, které nám pomáhají zlepšit další služby pro Vás.
Ing. Radek Myšák - majitel společnosti Maddalena CZ s.r.o.

Zkuste si sami odpovědět jaká otázka je Vám bližší.

1. Za jaké vodoměry budeme MY VŠICHNI nahrazovat ty staré, prošlé v našem DOMĚ? ... nebo
2. Chci, JÁ vlastník bytu, platit vodu i za sousedy nebo platit spotřebu vody pouze za svůj BYT?

Vodoměr přerozděluje Vaše peníze!

Adéla Hercíková
Divize zlepšování

reklamace@maddalena.cz
tel. 734 448 820

  800 778 778                    www.maddalena.cz                   info@maddalena.cz
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Účel úvěru: Účelovost je základním znakem 
bankovního úvěru. Banky BD a SV půjčují pe-
níze vždy na určitý účel a návazně kontrolují, 
zda na  klientem dopředu uvedený účel jsou 
úvěrové prostředky opravdu použity. V  praxi 
tak při úvěrování opravy bytového domu ban-
ka před každým čerpáním úvěru kontroluje 
zda faktura, která má být úvěrem zaplacena, 
se přímo vztahuje k úvěrované investiční akci. 
Vlastní zdroje: Přesto, že banky jsou připra-
veny poskytnout úvěr i  na  100% rozpočto-
vých nákladů investice, je zapojení vlastních 
naspořených zdrojů klienta vítáno. Nejenže se 
sníží výše potřebného úvěru, ale současně se 
tak účelově využijí zdroje, které si BD a SV spo-
ří jako dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu 
- jinak řečeno fond oprav. 
Zdroje na splácení úvěru: Zdrojem, ze které-
ho BD a SV úvěr splácejí, je ta část peněžních 
prostředků na jejich účtu, která je účetně vy-
kazována jako zůstatek ve fondu oprav. Ban-
ky většinou požadují, aby na úhradu měsíční 
splátky úvěru a úroků bylo použito pouze ur-
čité procento z peněz, které vlastníci či druž-
stevníci měsíčně do fondu oprav přispívají. 
Doba splatnosti: Doba splatnosti úvěru je 
počítána od data podpisu smlouvy o úvěru až           
po  datum předpokládané poslední splátky 
úvěru. Doba splatnosti je tvořena obdobím 
čerpání a obdobím splácení úvěru. V období 
čerpání úvěru je úvěr průběžně čerpán a dluž-
ník platí pouze úroky z  aktuálně vyčerpané 
výše úvěru. Po  dočerpání úvěru je zahájeno 
zbývající období, ve kterém se úvěr postupně 
splácí. Pokud je období čerpání např. půl roku 
a splatnost úvěru je 15 let, pak úvěr je splácen 
po dobu 14,5 roku. Obvyklá maximální doba 
splatnosti úvěrů pro BD/SV je u bank dnes sta-
novena na 20 let.
Splácení úvěru: Úvěr je možné splácet lineár-
ně, tzn. stále stejná výše měsíční splátky jistiny 
úvěru a měsíční splátka úroků z aktuální výše 
úvěru, přičemž s klesající výší úvěru se úroky 
pozvolna snižují. BD a SV ve většině případů 
však požadují tzv. anuitní splácení, tzn., že          
po dobu splácení, resp. dobu fi xace úrokové 
sazby, jsou všechny měsíční splátky naprosto 
stejné. V těchto splátkách je zahrnuto jak splá-

cení jistiny úvěru, tak i úroků. Tato forma je tak 
oblíbená proto, že takto stanovené splátky se 
velice jednoduše dají rozpočítat mezi jednot-
livé družstevníky či vlastníky.
Úroková sazba: Úroková sazba určuje cenu 
peněz, ze které je banka klientovi půjčuje 
a vyjadřuje se v procentech. Většinou se jedná 
o roční procentní sazbu (p.a.). Úroková sazba 
je součtem ceny, za  kterou si banky půjčují 
peníze na  mezibankovním trhu, předpoklá-
daného rizika s  poskytnutím úvěru spojené-
ho a marží banky. Banky nabízejí na výběr ze 
tří základních možností konstrukce úrokové 
sazby – pohyblivá s  vazbou na  PRIBOR (PRI-
BOR je cena peněz na  mezibankovním trhu, 
kterou vyhlašuje ČNB), pevná (fi xní) na celou 
dobu splácení nebo pevná sazba, zafi xovaná 
na kratší období než činí celková splatnost. BD 
a SV díky současným extrémně nízkým úroko-
vým sazbám jednoznačně preferují pevnou 
úrokovou sazbu s jejím zafi xováním na co nej-
delší období.
Poplatek za  služby a  práce spojené s  re-
alizací úvěru: Převážně se jedná o  měsíční 
poplatek, který je účtován po  celou dobu 
splatnosti úvěru. Obsahem poplatku je ze-
jména kontrola podkladů umožňující čerpá-
ní peněžních prostředků z  úvěrového účtu, 
evidence a automatické splátky jistiny úvěru, 
úroků a  souvisejících poplatků z  účtu klien-
ta, hodnocení hospodaření klienta a  plně-
ní smluvních podmínek, zpracování výpisu 
z  úvěrového účtu a  jeho předání klientovi či 
konzultační služby telefonického/klientského 
centra 24 hodin denně.
Poplatek za  poskytnutí úvěru: Jde o  jed-
norázový poplatek, který bance kryje nákla-
dy spojené s analýzou hospodaření žadatele 
o  úvěr a  všechny ostatní práce spojené se 
schválením úvěru, přípravou a  podpisem 
smluvní dokumentace. Stejně jako předchozí 
poplatek je i tento publikován ve veřejně pří-
stupném Sazebníku banky.
RPSN: RPSN (roční procentní sazba nákladů) 
udává procentuální podíl z dlužné částky, kte-
rý musí dlužník zaplatit za  období jednoho 
roku v souvislosti se splátkami, správou a dal-
šími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. RPSN 

je povinné uvádět pouze u úvěrů pro fyzické 
osoby. Stejného srovnání různých nabídek 
pro BD či SV dosáhnete, když sečtete všech-
ny očekávané úrokové náklady a  poplatky 
za celou dobu splatnosti úvěru. Tento součet 
vám přesně řekne, kolik budou činit celkové 
fi nanční náklady s úvěrem spojené.
Zajištění úvěru: Zajištění slouží bance jako 
pojistka pro případ, kdy by klient přestal být 
schopen úvěr splácet - v  takovém okamžiku 
by došlo k zpeněžení zajištění a z něj k úhradě 
dlužné částky. Dnes je možné se již setkat s pří-
pady, kdy banka nevyžaduje zajištění žádné – 
je to ale většinou pouze u  SV, kdy průměrná 
zadluženost na  1 byt nepřesáhne 300 tis. Kč. 
Zde banky spoléhají na dikci zákona, dle které 
každý vlastník ručí za dluhy SV. V ostatních pří-
padech, ale banky volí některou z níže uvede-
ných variant zajištění svého úvěru.
Zástava nemovitosti: Mezi bankou a  dluž-
níkem je uzavřena zástavní smlouva, která se 
vztahuje k  určité nemovitosti - u  BD celému 
domu, u  SV k  jednotlivým bytům. Zástavní 
právo úvěrující banky je následně zapsáno 
v  katastru nemovitostí na  příslušném listu 
vlastnictví    u úvěrovaného objektu.
Ručitelské prohlášení: V ručitelském prohlá-
šení je uvedeno, že konkrétní fyzická osoba 
(nebo manželé) ručí bance za úvěr poskytnu-
tý BD nebo SV, ale pouze do určité maximální 
částky. Konkrétní částka je vždy vyjádřením 
alikvotního podílu na objemu úvěru, připada-
jícího na předmětného ručitele resp. jeho byt. 
Jedná se tedy o  ručení vlastníků nebo druž-
stevníků jako fyzických osob.
Biankosměnka: Jde o  směnku vystavenou 
dlužníkem, která neobsahuje datum své splat-
nosti ani směnečnou částku. Přes to, že tako-
váto směnka je kryta veškerým majetkem úvě-
rovaného subjektu, není na místě se takového 
jištění obávat či dokonce přemýšlet o  jeho 
zneužitelnosti. Při tomto typu jištění úvěru sice 
dlužník resp. jeho statutární zástupci, podepi-
sují nevyplněnou směnku, ale současně s ban-
kou podepíší tzv. směnečné prohlášení, kde je 
přesně uvedeno, kdy, za  jaké situace a  jakým 
způsobem je banka oprávněna tuto směnku 
vyplnit a předložit k proplacení.

Malý slovníček bankovních pojmů
ČSOB je lídrem trhu v oblasti úvěrování oprav bytových domů ve vlastnictví bytových druž-
stev (BD) a společenství vlastníků (SV). Tohoto postavení banka dosáhla m.j. i díky tomu, 
že se dlouhodobě věnuje zvyšování fi nanční gramotnosti zástupců BD a SV v této oblasti. 
Zástupci ČSOB v posledních letech prezentovali své zkušenosti na stovkách seminářů, urče-
ných pro vlastníky bytových domů. Pomohli tak v řadě případů přesvědčit zástupce BD a SV 
o tom, že zadlužit se na smysluplnou věc, jakou je například rekonstrukce nemovitosti, není 
v dnešní době ostudou, ale prozíravým řešením. Pro ty, kteří teprve o čerpání úvěru uvažují, 
proto přinášíme malý slovníček nejpoužívanějších bankovních pojmů.
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Mimořádná nabídka pro bytová družstva a SVJ
•  Dotace z ČSOB Programu energetických úspor 

Použijete-li úvěr na investici, která přinese úsporu energií, vrátíme vám 1 % z objemu vyčerpaného úvěru.
•  Vztahový bonus 

Při fixaci úrokové sazby minimálně na 10 let a plném vedení platebního styku u ČSOB  
získáte úvěr s nulovým měsíčním poplatkem za služby a práce spojené s realizací úvěru.

•  Čerpání úvěru bez dokládání účelu 
Posledních 20 % objemu čerpaného úvěru lze jednoduše převést na běžný účet klienta,  
a to bez dokládání faktur.

Využijte výhod úvěru
s dotací
Úvěry pro bytová družstva a SVJ

Firemní bankovnictví
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Při výběru dodavatele doporučujeme vzít 
v úvahu zejména prokazatelné, dlouhodobé 
zkušenosti dodavatele s tepelnými čerpadly 
v  panelových domech, z  hlediska hlučnosti 
a vibrací využití tepelných čerpadel speciál-
ně pro panelové domy vyvinuté, dlouhodo-
bé záruky a  technickou podporu poskyto-
vanou přímo výrobcem, vzdálené připojení 
zařízení na dispečink výrobce.

Tábor
V menším panelovém domě s 26 byty v ulici 
Pražského povstání se obyvatelé shodli a te-
pelné čerpadlo ACOND instalovali. Obsáhlý 
článek se zkušenostmi obyvatel najdete zde: 
http://www.tepelna-cerpadla-acond.cz/fi-
les/dokumenty/magazin.pdf
Protože k  dohodě členů SVJ dochází spíše 
výjimečně, je až s podivem, že ve stejné uli-

ci už také využívají další tepelné čerpadlo 
ACOND. Určitě tomu napomohla pozitivní 
zkušenost z  instalace stejného tepelné-
ho čerpadla u  sousedů. Úspory dosahují 
hodnot slibovaných výrobcem a  provoz je 
opravdu velmi tichý.

Jindřichův Hradec
V Jindřichově Hradci teplárna hodně bránila 
odpojení od  CZT a  vydání stavebního po-
volení se výrazně zdrželo. Jestli to byla ne-
vhodnější taktika je však otázkou. Obyvatele 
tím hodně naštvala, ti sepsali petici, kterou 
podepsalo několik stovek lidí. Petici pak pře-
dali městu.
Členové SVJ jsou spokojení zejména s  bez-
hlučným provozem a  dosahovanými úspo-
rami. V zimě 2015 se držely provozní náklady 
hluboko pod 300,- Kč za GJ!
Právě reference a  velmi úsporný provoz 
z  předchozí instalace tepelných čerpadel 
ACOND způsobily, že další panelový nedale-
ko stejné zařízení také nechal instalovat.
Více informací a  fotografi í naleznete 
na webu www.acond.cz.

Tepelná čerpadla v panelových domech
Tepelná čerpadla v panelových domech přinášejí úspory a nezávislost. Nehodí se úplně do všech 
objektů a zdaleka ne všude jsou schopni si odhlasovat nemalou počáteční investici. Tam, kde 
překonají počáteční obtíže, jsou však opravdu spokojení.
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Vzdálená správa technologie
Český výrobce tepelných čerpadel 
ACOND umožňuje obyvatelům čin-
nost tepelných čerpadel sledovat, 
hlavně je však vzdáleně spravuje 
sám. Případné poruchové hlášení po-
sílá tepelné čerpadlo ACOND samo 
na  servisní dispečink výrobce přes 
SMS a email. Obyvatelé tak mají jisto-
tu, že je o ně postaráno.

Tepelné čerpadlo 
jako hrozba pro CZT?
Tepelná čerpadla jsou někdy brána 
jako hrozba pro CZT. Zateplením 
panelových domů klesá spotřeba 

tepla téměř na  polovinu. Na  investi-
ci do  vlastního tepelného čerpadla 
je schopen se shodnout maximálně 
jeden panelový dům z  několika set. 
Tepelná čerpadla CZT neohrožují. 
Fungují jako varování, aby to teplár-
ny s cenou tepla příliš nepřeháněly.

Pokud Vás zajímá, kolik byste s  te-
pelným čerpadlem ušetřili vy a  jaká 
by byla investice, kontaktujte pří-
jemného a  zkušeného specialistu 
ing. Zbyňka Dvořáka na 777 300 345 
nebo dvorak@acond.cz. Konzultace 
včetně výpočtu úspor je samozřejmě 
zdarma.
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Možnost vymáhat dluhy po členech výbo-
ru SVJ a správný postup výboru
Jak jsme psali již v minulém článku, být členem 
statutárního orgánu společenství vlastníků 
jednotek je mnohdy velmi nevděčná práce, 
která není buď vůbec, anebo jen velmi málo 
placená. S  příchodem nového občanského 
zákoníku navíc začala pro členy výboru a před-
sedy společenství platit povinnost jednat 
při výkonu funkce s  takzvanou péčí řádného 
hospodáře. Tato na  první pohled nenápadná 
změna bohužel ve  svém důsledku zname-
ná pro členy výboru poměrně velké zvýšení 
odpovědnosti za  své konání (i  nekonání). 
Po členech výboru se nově vyžaduje, aby měli 
potřebné dovednosti a  schopnosti k  výkonu 
funkce. Z toho je možno dovozovat, že členo-
vé by se měli přinejmenším rámcově oriento-
vat v  právu a  fi nančních záležitostech nebo 
tyto záležitosti alespoň delegovat na  zodpo-
vědnou osobu. Pokud člen voleného orgánu 
přijme funkci i když k ní není způsobilý a nemá 
pro ní předpoklady, má se za  to, že jednal 
v  rozporu s  péčí řádného hospodáře. Pokud 
člen výboru způsobí společenství porušením 
povinnosti jednat s  péčí řádného hospodáře 
škodu, je povinen ji společenství nahradit. 
 
Jak může tato škoda vzniknout a  jak po-
stupovat, aby nevznikla
Nejtypičtějším důvodem vzniku škody je dle 
našich zkušeností nevymáhání pohledávek 
za  členem SVJ, který dlouhodobě neplatí 
své dluhy, vzniklé z titulu neuhrazených pla-
teb vůči SVJ. Typicky jde o  zálohy na  teplo, 
vodu, příspěvky na  správu domu a  do  fon-
du oprav. V praxi se tak mnohokrát stalo, že 
členové výboru se začali o takto vzniklý dluh 
starat až příliš pozdě, jiný věřitel mezitím zís-
kal exekuční titul a dlužníkův byt se zpeněžil 
v  dražbě, přičemž pohledávky SVJ nebyly 
uspokojeny. Za  dlužníkem tak zůstal dluh 
v  řádech desítek tisíc korun, který museli 
zaplatit ostatní členové SVJ. Pokud  vznikne 
SVJ škoda nyní, jsou členové výboru za  tuto 
škodu plně odpovědní, zvláště pak, jedná-
-li se o škodu, které šlo předejít. SVJ má plné 
právo na  člena výboru, který své povinnosti 
neplnil s péčí řádného hospodáře, podat ža-
lobu a domáhat se náhrady škody, která jeho 
pochybením vznikla. A to i 3 roky zpětně. Tato 
odpovědnost je poměrně striktní u  někoho, 
kdo svou práci vykonává prakticky zadarmo 

a obětuje svůj čas pro dobro ostatních vlast-
níků. Jak tedy postupovat, aby byl výbor z ob-
liga? Nejlepším způsobem je dle nás upravit 
postup vůči dlužníkům ve stanovách, a to ide-
álně při jejich změně dle nového občanského 
zákoníku (zjistit, zda musíte stanovy dle no-
vého obč. zákoníku změnit, můžete zdarma 
na  naší stránce  WWW.ZMENASTANOV.CZ). 
Našim klientům z řad SVJ, kteří se na nás ob-
racejí, doporučujeme přibližně tento postup:
- nejprve, zhruba 20 dní od  vzniku dluhu, 

zaslat doporučeným dopisem dlužníkovi 
výzvu k úhradě. Kromě doporučeného do-
pise je vhodné dlužníkovi vhodit i obyčejný 
dopis do schránky, aby mělo SVJ jistotu, že 
se dlužník o dluhu dozvěděl, jelikož máme 
zkušenosti, že někteří dlužníci odmítají do-
poručené dopisy přebírat.

- pokud ani do  20 dní nezareaguje a  dluh 
neuhradí, zaslat mu doporučeným dopisem 
předžalobní upomínku se stanovením lhůty 
k úhradě,

- pokud ani ve lhůtě dlužník neuhradí, podat 
na něj žalobu.

Ve  stanovách je též vhodné zmínit, že se 
k dluhu započítávají i poplatky z prodlení a že 
má SVJ právo svou pohledávku za dlužníkem 
prodat třetí osobě.
 
Nejsou lidi, aneb málo členů do výboru?
Mnohá SVJ se setkávají s problémem obsadit 
výbor dostatečným počtem členů, kteří jsou 
jednak schopni a  jednak také ochotni pro 
SVJ pracovat. Zde bohužel existují prakticky 
pouze dvě rady. Buď rezignovat na to, že SVJ 
má výbor a zavést model např. s jedním před-
sedou společenství a jedním revizorem, nebo 
změnit stanovy a připustit možnost, aby čle-
ny výboru byly i jiné osoby, než členové SVJ, 
přičemž ve stanovách se dá určit, že nečleno-
vé mohou být členy výboru, až pokud by se 
nenašel žádný člen SVJ, který by chtěl tuto 
funkci vykonávat.
Dále je vhodné ve stanovách zavést možnost 
kooptace, což ve zkratce znamená, že pokud 
z  výboru vypadne nějaký člen, mohou zbý-
vající členové výboru sami zvolit náhradního 
člena a nemusí kvůli tomu svolávat shromáž-
dění. 

Neusnášeníschopnost shromáždění
Dalším problémem, se kterým se na nás SVJ 
obracejí je, že nemohou o některých věcech 

rozhodnout, jelikož značná část vlastníků své 
jednotky pronajímá a  neobtěžují se s  účastí 
na  shromáždění. Ve  věcech, kde je požado-
vána kvalifi kovaná většina (například tři čtvr-
tiny všech členů) tak shromáždění nemůže 
rozhodovat, což přináší SVJ značné problémy 
a  někdy i  nemožnost provést například re-
konstrukci či opravy společných částí. I  zde 
jsou dvě řešení. Prvním je snížit ve stanovách 
kvora pro rozhodování a zrušit kvalifi kované 
většiny tam, kde nejsou potřebné (přičemž 
stanovy je většinou možné změnit tříčtvr-
tinovou většinou přítomných, takže zde by 
neměli hrát vlastníci, kteří se nedostaví tak 
velkou roli). Druhým je pak zavést do stanov 
možnost rozhodovat ve  všech případech 
korespondenčně, takzvaně per rollam. Poté 
není nutné konat shromáždění, ale postačí, 
když člen výboru obešle (nebo obejde) vlast-
níky s  návrhem rozhodnutí, ke  kterému se 
vlastníci písemně vyjádří. Případně je možné 
u SVJ, která mají mladší členy, rozhodovat per 
rollam prostřednictvím internetu.

Pokuta až 100.000,- Kč?
Mnohá SVJ si neuvědomují, že již od  30. 6. 
2014 musí do rejstříku společenství zapisovat 
nové zákonem stanovené údaje. Velmi často 
se děje například to, že SVJ zřizuje kontrolní 
komisi či revizora, ale nemá je zapsané ve ve-
řejném rejstříku. Soud přitom může v krajním 
případě těmto SVJ uložit pokutu až ve  výši 
100.000,- Kč. Proto bychom doporučovali, 
aby si každé SVJ zkontrolovalo na stránkách 
www.justice.cz, zda zápis odpovídá reálnému 
stavu.

Je při změně stanov SVJ nutný notář?
Velmi často nám přes portál WWW.ZME-
NASTANOV.CZ přicházejí též dotazy, zda je 
při změně stanov nutná přítomnost notáře. 
V  posledních několika týdnech začal převa-
žovat právní názor, že pro většinu SVJ nebude 
notářský zápis potřeba. Jde ovšem o  velmi 
novou informaci, která zazněla na školení no-
tářské komory, proto doporučujeme zjistit si 
konkrétní informace, až bude SVJ nové stano-
vy přijímat anebo případně nás kontaktovat 
prostřednictvím portálu WWW.ZMENASTA-
NOV.CZ, kdy zdarma zjistíme, zda je potřeba 
Vaše stanovy změnit dle NOZ a sdělíme Vám, 
zda je nutné provádět notářský zápis.

Nejčastější problémy SVJ: Placení dluhů členy výboru, 
pokuta až ve výši 100.000,- Kč, notář při změně stanov a jiné...

Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám přes portál WWW.ZMENASTANOV.CZ přišly po mi-
nulém článku o dlužnicích SVJ a odpovědnosti členů výboru, rozhodli jsme se nyní tuto problema-
tiku probrat podrobněji, a zároveň představit i další časté problémy, s nimiž se SVJ potýkají. Mezi 
tyto problémy patří nemožnost najít do výboru dostatečný počet osob, které by chtěly tuto funkci 
vykonávat. Dále také dlouhodobá neusnášeníschopnost shromáždění v situaci, kdy většina členů 
jednotky pronajímá, nebo se na shromáždění nedostavuje. A konečně posledním problémem, který 
si mnoho SVJ bohužel neuvědomuje, je neplnění povinností vůči rejstříku SVJ. Krátce se podíváme 
také na novou informaci ohledně přítomnosti notáře na shromáždění SVJ.
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Těsnící prostředky pracují na bázi rozpuště-
ných minerálních krystalů. Těsnící prostředek 
se naplní pumpou do oběhu vody topného 
systému a ve velmi krátké době samočinně 
vytváří krystal, který trvale utěsnění místo 
úniku. Další předností při použití těsnících 
prostředků je skutečnost, že se např. top-
ný systém nemusí vyřadit z provozu, což je 
v  průběhu topné sezóny důležitým fakto-
rem. 
Pro každý běžný problém s netěsností exis-
tuje to správné řešení, ať už jde o bodovou 
korozi u  topných kotlů nebo o  netěsné 
podlahové topení, vadné letované spoje, 
trhliny v  potrubí s  větším či menším úni-
kem vody. Rovněž pro utěsnění vnitřních 
plynových rozvodů, rozvodů pitné a  užit-
kové vody a systémů odpadních vod a ba-
zénů existuje speciální těsnicí řešení.

Oblasti použití těsnících přípravků:
• Zatěsňování plynových potrubí se šrou-

bovanými spoji
• Zatěsňování topných systémů
• Zatěsňování rozvodů pitné a  užitkové 

vody
• Zatěsňování nádrží a bazénů
• Zatěsňování odpadního a  kanalizačního 

potrubí

Tato moderní technologie těsnění úniků 
vody a plynu je alternativou k výměně roz-
vodů plynu, topné, užitkové nebo pitné 
vody, přičemž oproti této variantě přiná-
ší i úspory času, fi nancí a  je přijatelná pro 
uživatele domů a  bytů, protože se z  bytu 
nestane na řadu dní staveniště.
Celý proces spočívá v napuštění těsnicího 
prostředku do  netěsného systému a  jeho 
cirkulaci v systému. Odpadá hledání místa 
netěsnosti, vybourávání potrubí, likvidace 
vzniklého odpadu, výměna, či oprava ne-
těsného potrubí a následné zednické a ma-
lířské práce.
Princip metody byl „okoukán“ v přírodě. Když 
dojde k poranění např. prstu, krevní destičky 
nejdříve ránu „nahrubo“ utěsní zevnitř a pro-
sakující krevní plazma vytvoří na  venkovní 
straně strup, který ránu uzavře úplně. 
V systémech těsnících přípravků plní funkci 
krevních destiček speciálně upravené ce-

lulózové vlákno, funkci krevní 
plazmy zastupuje roztok kře-
mičitanů, které při styku s  kys-
ličníkem uhličitým ze vzduchu 
vytváří nerozpustné krystaly. 
Tyto krystaly vydrží teploty 
do  1200°C  a  protože jde o  mi-
nerální látku, nedochází k jejich 
stárnutí ani ke změnám během 
času.
Metodu zatěsňování úniků che-
mickou cestou lze aplikovat 
na  úniky kapalin do  4000 litrů 
za  24hod. Před aplikací těsnící-
ho přípravku je nutné systém 
chemicky vyčistit. Vhodné těs-
nící prostředky můžete najít 
na www.cistenitopeni.info.

Komponenty 
topných systémů
Pro správnou činnost topného systému je 
zásadní výběr kvalitních komponentů top-
ného systému. Zvláště pak správná činnost 
regulačních a havarijních prvků podstatně 
ovlivňuje bezproblémovou a  ekonomic-
kou funkci topného systému. V Eshopu Re-
gulus je možno objednat celou řadu pro-
duktů pro topné a solární systémy včetně 
jejich náplní. 

Společnost DEMVED a.s. provádí montáže 
a údržbu topných a solárních systémů, sys-
témů větrání s  rekuperací, včetně údržby 
a čištění topných systémů a rozvodů vody 
a plynu.

Pavel Zeman, DEMVED a.s.
www.cistenitopeni.info
www.eshopRegulus.cz

Těsnění úniků vody a plynu inženýrských sítí 
bytových domů
Každá inženýrská síť v průběhu životnosti vykazuje drobné závady, ne jinak tomu je i u systémů to-
pení, rozvodů vody, kanalizací a plynu. Úniky vody a plynu ze systému jsou častým jevem. Největším 
problémem je pak zjištění místa úniku kapaliny a plynu. Proto je vhodné na tyto závady aplikovat 
těsnící prostředky, které sami najdou místo úniku a toto místo pak i sami zatěsní. Tímto dojde k rych-
lému odstranění závady a ke snížení nákladů na opravy.  Zároveň budou odstraněny úniky o kterých 
ani nevíme.

Čištění a údržba topných systémů, těsnění úniků vody, 
kanalizací, bazénů a plynu, náplně systémů

www.cistenitopeni.info
DEMVED a.s., Sladkovského  446,  530 02 Pardubice, tel.: 602 360 637, info@demved.cz

www.eshopRegulus.cz

Solární systémy, tepelná čerpadla, větrání s rekuperací 
tepla, odkouření kotlů, topenářský materiál
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Jak neudělat chybu při změně stanov!
Nový občanský zákoník přinesl pro většinu SVJ nutnost změnit stanovy tak, aby mu svými 
ustanoveními neodporovaly. Pro mnohá SVJ to znamená pouze naprosto zbytečné náklady 
na právníky, notáře, kolky atp. a podle toho také ke změně stanov přistupují. To je ovšem 
škoda a do jisté míry i prováhaná příležitost, neboť když už musí SVJ změnu stanov provést, 
bylo by dobré zapracovat do stanov i ustanovení, která zlepší fungování SVJ a vyřeší někte-
ré jejich chronické problémy.

Pomůžeme Vám s vypraco-
váním stanov pro Váš dům. 

Kontaktujte nás emailem
na info@pravnik-svj.cz,

www.pravnik-svj.cz,
nebo volejte na telefonní 

číslo 601 222 819.

Na co je tedy třeba dát si při změně 
stanov pozor?
1. Zakotvěte do stanov řešení situa-

ce s dlužníky
Velká část SVJ má problémy s  dluž-
níky a  často je to jen kvůli tomu, že 
tato situace není ve  stanovách do-
statečně postihnuta. Je tedy dobré 
do stanov zavést opatření proti dluž-
níkům, a to jednak opatření preven-
tivní (poplatky z  prodlení atd.), tak 
opatření ohledně vymáhání případ-
ných nedoplatků prostřednictvím 
výboru

2. Zvolte statutární orgán, který vy-
hovuje potřebám Vašeho SVJ
Některá SVJ mají problém s  obsa-
zováním výboru. V  tomto případě 
je třeba zvážit, zda nesnížit počet 
členů výboru, nebo rovnou nezvolit 
jako statutární orgán předsedu. Dal-
ším problémem pak je, co se bude 
dít, pokud z výboru někdo odstoupí. 
Tato situace se dá ve stanovách ele-
gantně vyřešit například kooptací, 
nebo volbou náhradníků.

3. Přesně vymezte, kdy rozhoduje 
výbor a kdy shromáždění
Je dobré určit peněžní hranici, 
do které ještě může samostatně roz-
hodovat výbor a odkdy již musí roz-
hodovat shromáždění. Tuto hranici 
nelze nijak paušalizovat, ale vždy je 
nutné jí stanovit podle specifi k da-
ného SVJ.

4. Dejte si pozor na vzorové stanovy, 
stažené z internetu, a pokud bude 
stanovy vypracovávat advokátní 
kancelář, zjistěte si, zda s  proble-
matikou mají skutečně zkušenosti
Pokud máte v  řadách výboru, nebo 
členů SVJ člověka, který se dobře 
vyzná v právu, nebo který je právní-
kem, pak je stažení vzorových stanov 

vhodným řešením. SVJ si pak do nich 
přidá ustanovení, která považuje 
za vhodné a přizpůsobí si je vlastním 
potřebám. Pokud však SVJ ve  svých 
řadách takového člena nemá, nemu-
sí být stažení vzorového dokumentu 
vhodnou volbou, jelikož každá jeho 
změna může znamenat neplatnost 
celých stanov. Pokud si již SVJ vy-
bere ke  spolupráci na  stanovách 
advokátní kancelář, je dobré si vždy 
prověřit, že daní advokáti problema-
tice skutečně rozumí, jelikož stanovy 
SVJ jsou velmi komplexní dokument 
a  kromě NOZu musí vyhovět i  po-
žadavkům mnoha dalších zákonů 
a podzákonných předpisů.

5. Upravte rozhodování per rollam 
a jednotlivá kvora
Pokud máte v  SVJ problém s  usná-
šeníschopností jednotlivých shro-
máždění, může pro Vás být vhodné 
tzv. korespondenční hlasování, které 
se dá ve  stanovách upravit mnoha 
různými způsoby (například dopisy, 
avšak i  plně elektronicky e-mailem, 
nebo na  internetových stránkách 
SVJ). Dále by Vám též měl právník 
poradit s jednotlivými většinami po-
třebnými pro přijetí rozhodnutí, jeli-
kož NOZ je zde velmi benevolentní 
a  SVJ si tak může do  stanov zavést 
většiny prakticky jakékoliv chce.

6. Problémy s  užíváním společných 
částí vyřešte v domovním řádu
Pro mnohá SVJ jsou problémem 
nepřizpůsobiví vlastníci, kteří ničí 
vybavení ve  společných prostorách, 
dělají hluk, neuklízí, nebo se jinak 
nevhodně chovají. Málo SVJ pak 
má na  tyto vlastníky nějakou páku. 
S  účinností NOZu je i  zde situace 
poněkud ulehčena, když jsou do sta-
nov a domovních řádů zapracovány 
pokuty za toto chování.

7. Zjednodušte proces svolávání 
shromáždění a zaveďte do stanov 
možnost plných mocí.

8. Ve výboru může být i nevlastník
Členem výboru může být nově i ne-
člen společenství. Zde je znovu dob-
ré se poradit s tím, kdo Vám stanovy 
tvoří, zda je tato možnost pro Vaše 
SVJ výhodná, zda ji ve  stanovách 
připustit a  jaká pozitiva a  negativa 
s sebou přináší.

9. Pozor na  ustanovení o  hospoda-
ření společenství
NOZ a  navazující zákony jsou po-
měrně restriktivní, co se týče hos-
podaření společenství a  rozvržení 
poplatků a  záloh mezi jednotlivé 
vlastníky. Zde je dobré postupovat 
opatrně a tak, aby ustanovení o hos-
podaření odpovídala tomu, jak si to 
SVJ přeje, ale aby nebyla v  rozporu 
se zákonem.

10. Stanovy musí vydržet
Poslední a  možná nejdůležitější 
rada - stanovy je nutné připravovat 
tak, aby nebylo nutné je za dalších 
pět let znovu měnit jen proto, že 
se změní zákon. Stanovy je tedy 
nutné upravit dostatečně fl exibilně 
a předvídat při jejich úpravách i bu-
doucí vývoj právní úpravy.
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Bydlete lépe 
s nižšími náklady

www.burinka.cz    Informa ní linka: 800 120 120

Stavební spo itelna eské spo itelny Vám nabízí výhodný úv r pro spole enství vlastní-
k  jednotek nebo bytová družstva na À nancování rekonstrukcí Vašeho domu. 
P esto, že se lov k nerad zadlužuje, n kdy se vyplatí vzít si úv r. M sí ní náklady na 
úv r jsou asto nižší než náklady na vytáp ní byt  v dom , který má stará okna a není 
zateplen. Navíc tím zhodnotíte své bydlení a sv j majetek, který tak získá vyšší hodnotu.
P j íme Vám až 350 000 K  bez zajišt ní na jednu bytovou jednotku a splátky si m -
žete rozložit až na 25 let.

Na co m žete úv r OBNOVA využít?
 Zateplení fasády a vým na oken.
 Rekonstrukce nebo vým na výtahu.
 ReÀ nancování stávajících, mén  výhodných, úv r .
 R zné stavební úpravy a rekonstrukce.
 Na koupi byt  v privatizaci.

inzerat_uver_OBNOVA_kveten2015_2strany_210x297.indd 1 11.5.2015 15:46:35
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�  Jaká jsou rizika plynoucí z nedodržová-
ní povinností v oblasti požární ochrany 
pro bytová družstva?

My vždycky říkáme, že nejlépe uhašený po-
žár je ten, který nevznikne. Nikdo, kdo se 
nesetkal s  požárem, si neuvědomuje jeho 
ničivou sílu a  katastrofi cký dopad jeho 
důsledků. My přednášíme požární ochra-
nu na  specializované vyšší odborné škole. 
A protože máme zkušenosti u hasičského zá-
chranného sboru a známe ničivou sílu ohně, 
občas žasneme nad liknavostí předsedů SVJ. 
V  případě nesplnění povinností daných zá-
konem při ztrátách na  životech, ohrožení 
zdraví nebo škodách na majetku nese statu-
tární zástupce osobní odpovědnost za způ-
sobené škody. Navíc pojišťovny omezí nebo 
nezaplatí vzniklou škodu. Musím zmínit 
i možnou sankci uloženou správním úřadem 
při porušení zákonných povinností na úseku 
požární ochrany - pokutu až 500.000,- Kč dle 
zákona o PO č. 133/1985 Sb., § 76.

�  Jaké jsou tedy zákonné povinnosti pro 
SVJ a bytová družstva v oblasti požární 
ochrany?

Tuto problematiku řeší zákon o  požární 
ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška 246/2001 
Sb.  Za dodržování zákona jsou zodpovědní 
statutární zástupci – předsedové družstev 
nebo SVJ. Dle zákona musí být 1 x ročně 
osobou technicky způsobilou provedena 
preventivní požární prohlídka objektu. Ta 
řeší způsob dodržování podmínek požární 
bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění 
povinností stanovených předpisy o  PO  dle 
§ 12 vyhl. 246/2001 Sb. Cílem prohlídky je 
odstranění zjištěných závad od  žádoucího 
stavu. Další povinností je povinná dokumen-
tace požární ochrany. Požární poplachové 
směrnice defi nují činnost osob při vzniku 
požáru. Bezpečnostní značky řeší označení 
únikových cest, směrů úniku, nouzových 
východů, evakuačních výtahů, hlavních 
uzávěrů elektrické energie, plynu, vody, to-
pení a  produktovodů, přenosných hasicích 
přístrojů, požárních hydrantů atd. Poslední 
klíčovou povinností jsou věcné prostředky 
požární ochrany a  požárně bezpečnostních 
zařízení - hasicí přístroje a hydrantové systé-
my. Jejich druhy, počet a rozmístění stanoví 
požárně bezpečnostní řešení stavby nebo 

vyhláška o  požární prevenci č. 246/2001 
Sb, § 2,  odst. 5. Povinností každého SVJ je 
pak mít tyto prostředky  řádně revidovány, 
aby byla zajištěna jejich funkčnost. Revizní 
prohlídka kontroly provozuschopnosti se 
provádí minimálně 1 x ročně oprávněným 
revizním technikem. Periodická zkouška 
pevnosti a  těsnosti nádoby, spouštěcí ar-
matury a pojistného ventilu se podle druhu 
přístroje provádí 1 x 3 roky, nebo 1 x 5 let 
výrobcem přístroje.

�  Jaké jsou vaše praktické zkušenosti s ře-
šením této problematiky?

Ta problematika je natolik specifi cká, že 
musí využít služeb profesionála. Bohužel 
naše praktické zkušenosti nejsou úplně 
pozitivní, někdy mám pocit, že se ze SVJ 
dělá něco jako dojná kráva. Setkali jsme se 
na trhu s tím, že jsou SVJ fakturovány služby 
tří různých osob, kdy samostatně řeší pre-
ventivní prohlídky, revize hasicích přístro-
jů i  revize hydrantových systémů. Jsou jim 
složitě účtovány drobné položky, náklady 
na  jednotlivé hasicí přístroje, vícenákla-
dy za  každou tabulku, opakované náklady 
za dopravu. Výstupem preventivní prohlídky 
je seznam doporučení na  odstranění závad 
a  následná nabídka na  odstranění je opě-
tovně fakturována. Nám to nepřipadá jako 

normální stav, i proto jsme založili naši spo-
lečnost.

�  Jaké řešení nabízí společnost Prevence 
požární ochrany?

Při využití našich služeb dostanete komplex-
ní služby v  oblasti PO  od  jednoho partnera. 
Budete mít jistotu dodržení veškerých zákon-
ných nařízení za paušální cenu v hodnotě ob-
vyklé jen za preventivní požární prohlídku ob-
jektu. Součástí prohlídky objektu je okamžité 
odstranění závad, je-li to možné. Pravidelné 
revizní prohlídky hasicích přístrojů a hydran-
tových systémů poskytujeme jako součást 
balíčku prevence požární ochrany služeb 
zdarma. Periodické zkoušky hasicích přístrojů 
u výrobců poskytujeme se velkoobchodní sle-
vou, stejně tak i nákup nových přístrojů a hyd-
rantových systémů. Naši klienti jsou zařazení 
do systému Řízení bezpečnosti PO a hlídáme 
za ně veškeré zákonné povinnosti.

�  Kde v České republice působíte?
Působíme v rámci celé České republiky. Náš 
tým je tvořen výhradně z lidí s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti PO a HZS. Pokud bys-
te měli jakékoli dotazy, podívejte se na naši 
webovou stránku www.prevencepo.eu, 
nebo nám napište na email: info@preven-
cepo.eu

Jak nevyhořet?  
Zákonné povinnosti v oblasti požární ochrany

Protože se na nás obrací předsedové SVJ s dotazy ohledně jejich povinností v oblasti požární 
ochrany, přizvali jsme k  rozhovoru na  toto téma odborníky ze společnosti Prevence požární 
ochrany s.r.o., jednatele Ing. Petra Tecla a Jana Fojta, Dis.

Kolik utratíte za požární ochranu?

Pro 155 nových klientĤ máme speciální cenu 
2.500 Kþ za komplexní služby v oblasti PO. 

Napište nám na info@prevencepo.eu
telefon: 734 391 191

Více informací na WWW.PREVENCEPO.EU
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Zjistit, jak je na  tom Vaše topná soustava 
a  odhadnout příčiny, můžete sami, s  použi-
tím následujících indicií.
A)  Mechanismus termost. ventilů je opotře-

bovaný, znečištěný úsadami. Kolem hřídelek 
(pod termost. hlavicí) jsou patrné stopy mě-
děnky – ventil již přestává být těsný. Hřídelky 
se přidírají a někdy je dokonce nutné je kleště-
mi „rozpohybovat“. Ventil již přestává fungovat 
jako automatický regulátor. 

B)  Ventily nejsou nastavené na správné hod-
noty podle hydraulického výpočtu a součas-
ného stupně zateplení. Některé typy radiá-
torových ventilů svým rozsahem nevyhovují 
potřebám zateplených domů – pak někdy ne-
funguje ani termost. hlavice, ze které se stane 
pouhý uzávěr. 

C)  Radiátory bývají vypnuté, k vytopení bytu 
stačí teplo ze stoupaček a od souseda. To je 
případ zateplených domů, kde topná soustava 
„neví“, že již není potřeba topit tolik jako před 
zateplením. Nikdo „jí to neřekl“ – neproběh-
lo seřízení soustavy na  nové, menší potřeby 
tepla. Zejména koupelnové stoupačky – tzv. 
“průběžné topné registry“, jsou doslova žrouty 
peněz, často jimi zbytečně proudí tolik vody, 
kolik stačí pro celý dům. I  takto odebranou 
energii někdo zaplatit musí. Dokonce i na  to 
„teplo od  souseda“ přispívají všichni ostatní 
sousedé – byť si myslí, že vypnutím radiátoru 
začali šetřit.

D)  Stoupačkové regulační ventily nejsou 
funkční či nejsou seřízené na  potřeby 
domu, někde dokonce zcela chybí. V mnoha 
případech jsou předimenzované a tudíž ne-
schopné provozu (instalované z  doby před 
zateplením a  často bez řádného výpočtu. 
Např. stoupačkový vyvažovací ventil je té-
měř vždy předimenzovaný, pokud je jeho 
dimenze stejná jako dimenze potrubí stou-
pačky. Obvykle by měl být o  jednu až dvě 
světlosti menší, u zateplených domů i o více 
– to je sice velmi zjednodušená, ale téměř 
univerzálně platná poučka. Předimenzované 
vyvažovací ventily a regulátory diference tla-
ku mají příliš malou regulační autoritu a jsou 

na potrubí instalované zcela zbytečně – ne-
plní pak žádnou funkci.

E)  Do radiátorů proudí topná voda o zbytečně 
vysoké teplotě. Regulaci teploty topné vody 
(ekvitermní regulaci) řeší každý dodavatel tep-
la u sebe. Je však podřízena tomu nejméně za-
teplenému domu na sídlišti a tím pádem jsou 
ty lépe zateplené domy přetápěné – pokud se 
přetápění sami nebrání. To se dá řešit instalací 
vlastní ekvitermní regulace na patu soustavy. 
Ale pozor! Ne vždy má vlastní ekvitermní re-
gulace takový smysl. A nikdy sama o sobě ne-
vyřeší výše zmíněné problémy s přetápěním, 
pokud soustava není řádně spočítána a hyd-
raulicky seřízena. Při projektovém řešení hyd-
rauliky topné soustavy se dá zjistit, zda je vlast-
ní ekvitermní regulace rozumným krokem, 
nebo zda plně postačí samotné hydronické 
vyvážení topné soustavy. Nejprve tedy řešte 
hydraulické seřízení a až potom ekvitermní re-
gulaci, pokud se výpočtem prokáže její smysl.

F)  Vaše topení topí „perfektně“: teplota vršku 
a  spodku radiátoru se téměř neliší, nebo je 
rozdíl malý. To je ale také špatně! V  radiáto-
rech je totiž zbytečně vysoký průtok, voda 
se nestihne ochladit a radiátorový ventil není 
schopen topení uregulovat. Naprostá většina 
panelových domů, je projektována na  rozdíl 
teploty mezi přívodem a zpátečkou radiátoru 
20°C! Mezi oběma trubkami každé stoupačky, 
stejně jako mezi vrškem a spodkem radiátoru, 
by měl být rozdíl cca 15 až 20°C. Rozdíl 10°C 
nebo ještě méně, signalizuje, že soustava fun-
guje špatně a její provoz je zbytečně drahý.

Dodavatel tepla se vám opět bude snažit pro-
dat co nejvíce tepla. Je na Vás, zda si koupíte 
i teplo, které nikdo nepotřebuje.
Nechte Vaší topnou soustavu posoudit odbor-
níkem. Zhodnotí současný stav, navrhne řešení, 
a odhadne cenu nápravy. Náklady na seřízení top-
né soustavy jsou ve srovnání se zateplením mno-
hem nižší, proto si je může dovolit každý objekt. 
Investice má rychlejší návratnost než při zateplení 
(zateplení 20-35 let, seřízení soustavy 2 až 6 let, 
typicky však 2 až 4 roky).

Kvalitní výpočet nastavení regulačních prvků - 
projektová dokumentace, je zcela nezbytný. Měl 
by obsahovat pasportizaci skutečného stavu top-
né soustavy, přepočet tepelných ztrát jednotlivých 
místností podle skutečného stavu budovy a  tzv. 
„hydronický“ nebo „hydraulický“, nebo „termohyd-
raulický“ výpočet - teplotně průtokovou optimali-
zaci celé soustavy. Je vhodné raději upřednostnit 
nezávislého projektanta před projektantem, které-
ho Vám doporučí Váš dodavatel tepla.
Od  fi rmy, která bude provádět hydronické 
seřízení, vždy požadujte „regulační protokol“, 
který exaktně vypovídá o úspěšnosti zásahu Vaše-
ho dodavatele a také umožňuje případnou kon-
trolu dosaženého stavu nezávislým subjektem. 
V protokolu musí být uvedeno porovnání projek-
tovaného a  výsledného – skutečně změřeného 
stavu, tedy skutečných průtoků stoupačkami či 
podstatnými uzlovými body soustavy. Využijte 
fi rem, které disponují příslušnou certifi kací.
Některé fi rmy Vám klidně prodají službu vy-
vážení, ale neostýchají se použít prvky, které 
vyvážení – to jest změření skutečných provozních 
hodnot, vůbec neumožňují. Zní to opravdu neu-
věřitelně, ale děje se to!
Požadujte návod na  používání zaregulované 
soustavy. To je souhrn pravidel, při jejich do-
držení budou mít uživatelé dostatek informací 
ke  správnému používání termostatických hlavic 
a úspornému chování při dosažení dostatečného 
komfortu.
Dodavatelskou fi rmu pečlivě zvolte s ohledem 
na  odbornost jejích techniků a  projektantů. 
Některé fi rmy „seřizují“ soustavy jen na  jediné 
kritérium: „aby to hlavně topilo a nikdo si nestěžo-
val“. Pak se hlavní záměr  – dosažení úspor – zcela 
míjí účinkem. 
Při výběru dodavatele se rozhoduje, zda Vaše 
investice bude mít smysl.

Zpracoval: Miroslav Svěrák 
Další informace: www.AllTechsro.cz        
www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz        
www.TopimeChytre.cz
Pražská kancelář: Na Hřebenech II, 783/25, Praha 4. 
Tel.: 606 626 176. E-mail: alltech@alltechsro.cz

Největší černou dírou na peníze 
v bytových domech - topná soustava
Včetně velmi dobře zateplených domů!

Cena tepla stále roste. Proto zateplujeme, měníme okna, instalujeme indikátory či měřiče tepla, 
a při tom roční cena za vytápění neklesá úměrně naší snaze ušetřit. Za vysoké náklady nelze 
vždy vinit jen dodavatele tepla. Svůj díl má i majitel domu (SVJ, bytové družstvo) i samotní uži-
vatelé bytů. V mnoha domech není topná soustava seřízená na skutečné potřeby domu. Topení 
v bytech nejde správně regulovat, soustava je často hlučná a dochází k nezvladatelnému přetá-
pění. Zaplatíte tak za teplo, které váš dům či byt vůbec nepotřebuje.
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Zatopíme Vám…

Jak neplatit teplárně za teplo,
které nepotřebujete!

Pomůžeme 
Vám ušetřit 
za vytápění.

• Trápí Vás vysoké faktury za teplo?
•  Chcete spravedlivější 

rozúčtování tepla?
• Je Vaše topení hlučné?

Provádíme optimalizaci
topných soustav
v bytových domech.

Návrh vhodného řešení
pro váš dům,
vám můžeme připravit 
zdarma.

•  Hydronické seřízení topné soustavy – výpočet, realizace, 
změření skutečného výsledku vč. protokolu

•  Oddělení topných soustav, příprava pro samostatné 
měření tepla

•  Instalace vodoměrů, měřičů tepla, indikátorů topných 
nákladů

•  Výměna termostatických ventilů, se zárukou bezhlučnosti
•  Patní regulace teploty topné vody – ekvitermní regulace
•  Příprava topných systémů na změnu zdroje tepla
•  Tepelná čerpadla pro bytové domy
•  Domovní plynové kotelny
•  Rozúčtování tepla a vody

Sjednejte si zdarma 
nezávaznou telefonickou konzultaci. 
Volejte: 608 962 404  

Zašlete nám nezávaznou poptávku: 
alltech@alltechsro.cz 

www.alltechsro.cz 
www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz
e-mail: alltech@alltechsro.cz, tel.: 608 962 404, 606 626 176

AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42  Krhanice. 
pobočka Praha 4: Na Hřebenech II 783/25, Kavčí Hory 
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Co ovlivňuje rozúčtování spotřeby vody 
pro každý byt, co vidíte na rozúčtování
a co kontrolovat?
1.  Hodnota na  vodoměru (stav vodoměru), 

tedy vstupní informace pro rozúčtování. 
Hodnota, která je na vodoměru v době pro-
vedení odečtu je uvedena na rozúčtování.

2.  Jednotková vyhlášená cena za 1 m3 vody 
stanovená dodavatelem vody ve  Vašem 
městě.

3.  Skutečná přepočítaná (navýšená) jed-
notková cena za 1m3, která navyšuje plat-
bu. Tato cena je  vynásobená množstvím 
spotřebované vody a  výsledkem je cena 
spotřebované studené vody pro každého 
z Vás. Na skutečnou navýšenou cenu vody 
má vliv tzv. rozdíl mezi součtem bytových 
vodoměrů a  patním vodoměrem. Jinými 
slovy, pokud budeme chtít, aby se skuteč-
ná fakturovaná cena za vodu nevzdalovala 
od jednotkové vyhlášené ceny, musí se sní-
žit rozdíl.

V  našem případě, uživatel platí zbytečně 
o 28  Kč více za 1m3 vody, tedy o 35 % více. 
Ale proč když nemusí?
Je nutné říci, že rozúčtování se řídí platnou 
metodikou, tedy vzorci, které jsou stejné pro 
všechny rozúčtovatele. Platí tedy, že pokud dva 

rozúčtovatelé budou provádět rozúčtování spo-
třeby vody podle stejných vstupních informací, 
tak i  výsledky rozúčtování mezi jednotlivými 
byty budou stejné. Zároveň předpokládáme, 
že je dodržena časová souslednost mezi ode-
čtem vodoměrů v bytech a patním vodoměrem 
na patě objektu (na vodárenském vodoměru).

Jak tedy přiblížit skutečnou
fakturovanou cenu k ceně vyhlášené 
v našem městě za 1 m3?
Řešení je jednoduché a už několik let funguje 
a to je osazení přesného neovlivnitelné měření 
vody, kterým docílíte snížení problematického 
rozdílu.
Každý den se setkáváme se stejnými dotazy, 
proč máme rozdíl a  jak se ho zbavit. Zároveň 
i každý den máme výsledky z bytových domů, 
že velké rozdíly, které byly dříve, už nejsou a že 
je to poprvé, kdy místo rozdílů 25% mají rozdíl 
např. 6,5%.

Ale my jsme se už ptali našich dodavatelů 
na osazení přesného měření vody a je to prý 
zbytečné …. aneb za vodu platíte pouze Vy 
jako vlastník, ne oni!
Jednoduše, jakou fakturu si vyberete na úhra-
du za spotřebu vody v roce 2015, když na vo-
doměru máte 100 m3 SV?:

A) 100 m3 krát 84 Kč/m3, rovná se tedy 8 400 Kč 
… je zde počítán rozdíl např. 5%, pokud 
využijete řešení, které je osvědčené ve stov-
kách bytových domů SVJ

nebo
B) 100 m3 krát 110 Kč/m3, rovná se tedy 

11  100 Kč … je zde počítán běžný rozdíl 
25%, když nic neuděláte.

Kolik Vám z té spotřeby zaplatí Váš dodavatel? 
Částku 2700 Kč každý rok nebo nic?
Navíc měřidla na spotřebu vody mají platnost 
ověření 5 let, takže si to ještě můžete znásobit 
5x a rozdíl je 13 500 Kč za 5 let.
Výsledkem našich služeb pro Vás jsou jasné 
důkazy přesného přerozdělení spotřeby vody 
mezi jednotlivé byty. Potvrzení, že řešení fun-
guje, naleznete v rozúčtování právě v porovná-
ní cen za vodu. Co vidíte teď ve Vašem stávají-
cím rozúčtování?

Upozorňujeme všechny, že výše uvedené 
je psáno z pohledu vlastníka bytu! Uživatel 
bytu platí spotřebu vody podle předaného 
rozúčtování! Výše záloh a  následující pře-
platky nebo nedoplatky nejsou ukazatelem!
Bytový dům jako právní subjekt SVJ vždy 
zaplatí za  vodu to, co je na  patním vodo-
měru.

Poradíme Vám, jak se vyznat v rozúčtování 
spotřeby vody a na co si dát pozor 
a co kontrolovat z pohledu vlastníka bytu!
Všichni majitelé nebo uživatelé bytů v  bytových domech pravidelně každý rok dostávají 
do rukou tzv. rozúčtování spotřeby vody a tepla za předchozí rok. Výsledek, který nás po-
těší je přeplatek a pokud je nedoplatek, tak musíme opět zaplatit o něco více. Ale nikdo už 
neřeší, zda všechna uvedená čísla jsou taková, jaká by měla být nebo mohla být.

13

2

MADDALENA CZ, 800 778 778, info@maddalena.cz, www.maddalena.cz, www.maddeo.cz
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PJ  Přepočtené jednotky (=hodnota ze které se počítá spotřební složka nákladů)
ZJ  Trad -  teplota radiátoru není na celém tělese stejná. Je problém určit místo na radiátoru, kde by se teplota měla měřit tak, aby tato teplota 

reprezentovala průměrnou teplotu povrchu celého tělesa na začátku, uprostřed i na konci topného cyklu (rozložení teplot v průběhu 
cyklu se dost významně mění).

 Tmíst - měření teploty vzduchu v místnosti senzorem, který je v těsné blízkosti radiátoru, také není úplně přesné
Kpt  Koefi cient prostupu tepla velmi závisí na spávnosti montáže. V reálu je koefi cient ovlivněn i tloušťkou nátěru radiátoru a kvalitou (drsnos-

tí) povrchu. U atypických radiátorů může být problematické tento koefi cient zjistit.
Kpol  Koefi cient polohy by se měl zjistit měřením tepelných ztrát místnosti. Toto měření je však náročné a drahé, takže se koefi cient určuje 

výpočtem, nebo odhadem. Tyto metody však nejsou tak přesné, jako měření teplných ztrát. 
Ksvs  U koefi cientu světových stran je úplně stejný problém, jako u Kpol. Navíc, skutečný vliv světových stran je ovlivněn počasím v zimních  

měsících, které je každý rok jiné. 
Krad  Skutečný vyzařovací výkon radiátoru je ovlivněn okolím radiátoru (zakrytím, umístěním předmětu do blízkosti tělesa, zatažením závěsu 

apod.)

Poznámka: Výše uvedené vzorce a jejich parametry se váží k výpočtu spotřeby tepla pro stanovení spotřební složky vyúčtování. Součástí vyúč-
tování nákladů na otop je vždy i základní složka, která se počítá dle započitatelné podlahové plochy celého bytu. S použitím započitatelné 
podlahové plochy se provádí i případné dopočty náměrů (když nejsou provedeny řádné odečty) a korekce vyúčtování.

Prokazatelnější metoda na měření tepla
musí být bez zbytečných otazníků

Kde je méně otazníků pro rozdělení platby za teplo, tedy peněz?

Indikace pomocí indikátorů 
na radiátorech

Vzorec:
Přepočtené jednotky = ZJ * Kpt * 
Kpol * Ksvs * Krad * Kind

ZJ  Změřené jednotky = integrál (teplota ra-
diátoru mínus teplota místnosti?)

Kpt?  Koefi cient prostupu tepla mezi radiáto-
rem a měřidlem

Kpol?  Koefi cient zohlednění polohy místnosti 
v domě (z energetického auditu?)

Ksvs?  Koefi cient zohlednění pozice místnosti 
vůči světovým stranám. (z en. auditu?)

Krad? Tepelný výkon radiátoru (=měrný výkon 
* rozměr)

Kind Individuální koefi cient (pro zvláštní úče-
ly, běžně se nepoužívá)

Vzorec:
Přepočtené jednotky = ZJ * Sz * 
H * Kind

ZJ  Změřené jednotky = integrál (tep-
lota místnosti mínus venkovní tep-
lota) ...jasná teplota ve °C

Sz  Započitatelná plocha místnosti 
...jasné číslo v m2

H  Výška místnosti ...jasné číslo v m
Kind Individuální koefi cient (pro zvláštní 

účely, běžně se nepoužívá)

Teplotní senzory na zdech 
(denostupňová metoda)

Vlastníte energetický audit na určení koefi cientů?
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Obnovou bytových a panelových domů se in-
tenzivně zabýváme už od jejích počátků. Kro-
mě odstranění systémových poruch, rekon-
strukcí vnějších fasád, oken nebo výtahů patří 
sanace „stoupaček“ - svislých potrubí vody, ka-
nalizace a plynu k nejpalčivějším problémům 
starších zejména panelových domů. Netěsnos-
ti, zatékání, zhoršená hygiena a možné ohro-
žení bezpečnosti obyvatel - to jsou důsledky 
havarijního stavu  „stoupaček“ ve starších byto-
vých domech. Částečné opravy kanalizačních 
a  vodovodních potrubí problém neřeší, jen 
ho mírně odsouvají v čase do budoucna. Ob-
zvlášť unikající splašková voda a s tím spojená 
koroze plynového potrubí představují bezpeč-
nostní riziko. Proto se tato problematika lo-
gicky zařadila mezi priority, které bude muset 
v krátké době řešit většina společenstev vlast-
níků či bytových družstev.
V době rostoucího uvědomění o svém zdraví 
objevuje stále větší část obyvatelstva význam 
hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní 
tělesnou a duševní pohodu. Buďte i Vy nároč-
ní a nekompromisní při výběru a požadavcích 
na výrobky pro „tepny“ Vašeho domu.
Aby odborná fi rma nabídla svým zákazníkům 
dlouhodobě spolehlivé řešení, měla by sáh-
nout po  spolehlivém instalačním systému, 
který současné standardy nejen splňuje, ale již 
z  pohledu budoucna překonává. Je to jeden 
z důvodů, proč je systém domovních instalací 
RAUTITAN neustále zlepšován a  zdokonalo-
ván.
Trubky RAUTITAN jsou vyráběny z  materiálu 
PE-Xa (polyetylen zesítěný za vysokého tlaku
a  teploty). Co do  užitných vlastností předčí 
tento materiál všechny ostatní materiály po-
užívané v domovních instalacích. 
Jde o vlastnosti:
z  velmi vysoká tepelná odolnost 
z  velmi vysoká tlaková odolnost
z  velmi dlouhá životnost
z  extrémní rázová odolnost (i při velmi níz-

kých teplotách)
z  extrémní odolnost proti vrypům
z  absolutní hygienická nezávadnost
z  absolutní nenáchylnost k inkrustacím
z  vysoká chemická odolnost
z  paměťová schopnost.

REHAU se v oblasti sanace bytových domů neo-
mezuje pouze na dodávky kvalitních materiálů. 
Na  základě nabytých zkušeností nabízíme 
komplexní řešení pro výměnu stoupaček:

z  poradenství před realizací
z prohlídky staveb a  zpracování kompletní 

nabídky
z zorganizujeme výměnu rozvodů prostřed-

nictvím certifi kovaných montážních part-
nerů – ARP

z realizace zahrnuje i  likvidaci azbestu jako 
nebezpečného odpadu ve  smyslu plat-
ných právních předpisů ČR.

Vše k Vaší maximální spokojenosti! 

Rekonstrukce stoupacích potrubí 
v panelových domech ve Štětí 
– desetiletá záruka přináší klid

Na  to aby kvalita vody, která jed dodávána 
z veřejné vodovodní sítě, zůstala stejná od do-
movní přípojky až k poslednímu odběrnému 
místu, má rozhodující vliv zvolený vodoinsta-
lační systém, jeho správné navržení a odbor-
ná instalace.

Bytové domy ve Štětí se dlouhodobě musí vy-
pořádávat s vysokou tvrdostí vody. Ta má čas-
to za následek tvorbu usazenin v rozvodech 
vody i kanalizace. Při kompletní rekonstrukci 
stoupacích rozvodů v  panelových domech 
Sdružení vlastníků jednotek Školní 575 – 583 
se proto rozhodli využít materiály od  fi rmy 
REHAU, které se vyznačují právě vysokou 
odolností vůči zanášení.
Do Štětí jsme se vypravili v době probíhající 
rekonstrukce, kterou prováděla fi rma Milan 
Pleskot Vodoinstalace. Sami jsme se tak moh-
li přesvědčit o stavu původního potrubí, které 
bylo určeno k výměně. Šlo o klasické rozvody 
z pozinku (v případě vody) a osinkocementu 
(kanalizace), které se dříve tradičně využíva-
li, dnes se od nich ovšem upouští, mimo jiné 
i z důvodu náchylnosti k tvorbě usazenin (viz 
foto). Úrovní zanesení potrubí se ovšem ne-
lze po více než padesáti letech provozu divit. 
Mnohem zajímavější je ovšem zjištění, že 
nové materiály, které doposud ve Štětí k po-
dobným rekonstrukcím využívali, mají život-
nost mnohem kratší – jen asi desetinovou. 
Právě proto se při rekonstrukci ve Školní ulici 
rozhodli zástupci vlastníků jednotek i města 
(to zde stále vlastní necelou polovinu bytů) 
dát šanci materiálům RAUTITAN a  RAUPIA-

Výjimečné materiály pro Váš bytový dům 
Firma REHAU patří celosvětově k předním výrobcům polymerních materiálů – plastů. V ob-
lasti instalací technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme 
více než třicetiletými zkušenostmi ověřenými praxí v novostavbách i při sanacích. Klademe 
vysoký důraz  na to, aby všechny produkty vyhovovaly maximálním nárokům na kvalitu, pře-
devším se zřetelem na trvanlivost a životnost. Na českém trhu působíme úspěšně od roku 
1991. V průběhu uplynulých let jsme si vybudovali přední postavení ve vícero oblastech, jako 
například plastová okna nebo rozvody vytápění a vody.

Bytový dům Štětí
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NO od REHAU. Jedním z hlavních argumentů 
kromě deklarovaných vlastností materiálu je 
desetiletá záruka na toto řešení.
O  rekonstrukci jsme si povídali s  předsedou 
SVJ Školní 575 - 583 panem Pišim a  zástup-
cem města, panem Fialou.

�  Jaký byl impuls k rekonstrukci?
p.Piši: Naše domy pochází z roku 1963 a ačkoliv 
byly postupně renovovány, ke kompletní rekon-
strukci stoupacích potrubí zatím nikdy nedošlo. 
Vzhledem k tomu, že se stavby nachází na pís-
čitém podloží, i po letech konstrukce mírně pra-
cuje a  vzhledem k  pohybům začalo být stáva-
jící potrubí nestabilní. Navíc jsme samozřejmě 
po  desetiletích používání zaznamenali i  zhor-
šenou propustnost potrubí. Stávající řešení bylo 
jednoduše na hranici životnosti.

�  Jak došlo k výběru řešení REHAU?
p.  Piši: Zadali jsme si výběrové řízení, ze které-
ho vzešla vítězně fi rma pana Pleskota, která má 
s  obdobnými realizacemi ve  Štětí již zkušenosti.
Původní řešení bylo i  v  tomto případě navrženo 
v  materiálech, které se pro takové rekonstruk-
ce obvykle používají – tedy potrubí PPR a  HT. 
Firma sama ovšem následně přišla s  návr-
hem použít materiály RAUPIANO a  RAUTITAN 
od  společnosti REHAU s  tím, že na  tyto materiály 
je poskytována desetiletá záruka zachování je-
jich vlastností a  že se vyznačují vysokou životností 
a  odolností vůči tvorbě usazenin. Byla provedena 
rekalkulace ceny při použití materiálů REHAU a tuto 
změnu následně odsouhlasila i  členská schůze. 
Důležité bylo, že i  přes změnu materiálu jsme byli 
schopni i nadále celou rekonstrukci fi nancovat z na-
šich zdrojů, což bylo jednou z podmínek celé akce.

�  Co vedlo ke konečnému rozhodnutí vyu-
žít materiály REHAU?

p. Fiala: Ve Štětí je velmi tvrdá voda a usazeniny 
tu bývají problém. U rekonstruovaných rozvodů 
se nám stává, že musíme řešit jejich havarijní 

stav už po  několika letech provozu. V  extrém-
ních případech jsme byli nuceni měnit ležaté 
rozvody kanalizace a vody už po čtyřech nebo 
pěti letech po  jejich rekonstrukci. Toto bychom 
neradi do  budoucna podstupovali a  tak jsme 
se v případě rekonstrukce v domech SVJ Školní 
575 – 583 jako město přiklonili k názoru většiny 
soukromých vlastníků jednotek a dali jsme šan-
ci pro nás novým materiálům.
p.  Piši: Nechtěli jsme se dostat do  situace, kdy 
bychom byli nuceni při případných opravách 
havarijního stavu po několika letech znovu řešit 
i  stavební zásahy v  jednotlivých bytových jed-
notkách. Trvalejší řešení REHAU nám tak umož-
ní dlouhodobě ušetřit fi nance, které bychom 
vynaložili na  další případné zásahy. Vzhledem 
k tomu, že v objektech máme celkem 102 bytů, 
nebyla by ani případná koordinace dalších prací 
nijak snadná. Důležitá je pro nás desetiletá zá-
ruka, zatímco u konkurenčních řešení nám byla 
nabídnuta záruka maximálně tříletá.
�  Děkujeme za rozhovor

REHAU systém RAUTITAN 

Stav starých trubek před sanací

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci k sanacím TZB v bytových domech 

“Tepny Vašeho bytového domu” 
od úterý 8.9. do středy 9.9. 2015 v hotelu International v Brně 
Hlavní tematické okruhy:
- teorie a praxe ve zdravotechnických instalacích
- požární aspekty sanací TZB
- elektrická zařízení
- obnovitelné zdroje tepla v bytových domech
- dotační programy a možnosti fi nancování. 

Těšíme se na Vaši účast! Více informací naleznete na www.rehau.cz/ tzb konference

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 01 Čestlice
tel: 272 190 111
e-mail: gt.cz@rehau.com
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Stříbrnou nití celého problému – je to ve sku-
tečnosti vše spojeno jako řetězem - by měla 
být kontinuita, a  to tvůrčí, projektová,rea-
lizační, provozní, provázaná vzájemně se 
snahou či cílem co nejlepšího konečného 
výsledku... A  zde se musíme začít ptát: Co 
to je konečný výsledek? Že to bude hezké? 
Nebo levné?A jak levné – samotná stavba 
nebo provoz? A právě tady je samotné jádro 
problému: zamysleme se nad tím, co tedy je 
předmětem všeho dění okolo....Zda může-
me vůbec celý ten řetězec ovlivnit, ovlivnit 
tak, aby stav, kdy snaha o  lepší stav  v  jed-
nom bodě časového řetězce zde již zůstane 
jako jeho součást, jako DNA celku, vnitřně 
měněnému k  lepšímu. A  nikoliv že dojde 
k mutaci působením vnějších sil, které nemají 
komplexní pohled ani vliv. Obvykle mají jen 
bodový, a  proto mnohdy ostřejší a  mnohdy 
s katastrofálním dopadem. Je také otázka, jak 
je to se spokojeností a koho. uživatele nebo 
investora?Kdo bude  mít za povinnost vydat 
stanovisko, že se „dílo podařilo“? Spokojenost 
můžeme chápat jako nezávislou nebo jako 
závislou proměnnou, můžeme hodnotit i jak 
dlouho spokojenost trvá. Zřejmě budeme 
pohlížet na spokojenost v rámci jednofakto-
rové teorie: spokojenost a nespokojenost  má 
kontinuitu s  krajními projevy spokojenosti 
na  jedné straně a  nespokojenosti na  druhé 
straně....Můžeme zcela určitě vynechat rozdí-
ly v potřebě použití „cévního systému“ mezi 
různými skupinami uživatelů jednoho TVOS, 
protože stejně zřejmě nakonec budou hod-
notit jen oba krajní stavy. 
Chceme-li tedy hodnotit, pak je nutnou pod-
mínkou, účelem a  samozřejmě i  snahou po-
hledu být nezávislý, svobodný a  moci sdělit 
vše, i když to může být (někomu) nepříjemné 
nebo destrukční. Nejde o expertízu – ta by se 
věnovala jen místně jednomu objektu, jed-
nomu problému. Zde je však pojítkem právě 
problém - jestliže je však problémů shodné ná-
plně X, bude třeba hledat množinu shodných 

charakteristik, které mohou specifi kovat pří-
mo potřebu zmiňované destrukce...... Je třeba 
zvážit úhel pohledu, co a kdy je destrukcí: teh-
dy, chceme-li odstranit něco a na tomtéž místě 
postavit k témuž účelu něco lepšího.V zásadě 
jde o zkušenosti, které někdo získal a které by 
mohli uplatnit, třeba jen myšlenkově, i další... 
Pokusme se tedy o to...

Základem budiž linka , která má tyto základní 
body:
z  zájem či potřeba investora na  provoz no-

vého zařízení na  výrobu teplé vody se 
související distribucí, specifi kovatelný jako 
„záměr“ nebo snad jen představa, potřeba

z  vybrání projektanta investorem a  specifi -
kace požadavku

z  činnost projektanta od  místního šetření, 
určení potřeb, výběr materiálů rozvodů, za-
řízení ohřevu atd. až do zhotovení projek-
tu s předchozím „vyladěním“ s investorem 
před předáním projektu

z  výběr dodavatele – což je třeba již řešeno 
vyšším dodavatelem stavby

z  příprava dodavatele na realizaci
z  realizace a předání ke zkušebnímu provozu
z  zkušební provoz 
z  trvalý provoz a  údržba 

vždy zde uvažováno, že se jedná o zařízení pro 
výrobu teplé vody a její distribuci (včetně vody 
studené)  v objektu, jako součást stavby celé-
ho objektu.Pokud půjde o  rekonstrukci zaří-
zení pro výrobu teplé vody nebo rekonstrukci 
distribučního rozvodu a  koncových zařizova-
cích předmětů, vyjde to s největší pravděpo-
dobností nastejno....., uvidíme. Všechny aktivní 
zásahy v průběhu přípravy a realizace stavby 
TVOS se  konečně promítnou do stavu provo-
zu, možnosti a  nutnosti údržby.To by mohlo 
být vhodně porovnávatelné a  hodnocené, 
odtud bychom mohli získávat zkušenosti pro 
opakovatelnost celé uváděné linky, řetězce – 
zde se vše projeví...

Požadavky na cílový stav
Je skutečností, že v průběhu více let se setká-
váme ve  sledované oblasti s  problémy, které 
jsou u  stavby TVOS (čímž je míněn celý úsek 
od záměru po trvalý provoz) běžné. Nachází-
me zde řadu antagonistických vztahů (trocha 
fi losofi e postaru) mezi všemi zúčastněnými, 
nacházíme zde (někdy) i  soulad mezi dvěma 
partnery, snad nikdy ne u  všech a  mezi vše-
mi. Pokud chceme jednoznačně určit to, co 
se dá přeneseně nazvat „atmosféra“, budeme 
možná v koncích. Záleží i zde na lidech, na jed-
notlivcích, ale zejména záleží na  legislativním 
rámci, kterému by se spíše slušelo říci „základ-
na“. Bez té se nedá nic...., jde o samotný návrh 
a prováděcí projekt, pak záruční doby, materi-
álová řešení, kvalitu zařízení, měření a regula-
ci,  ale – podle našich zjištění – zejména o péči, 
údržbu,dobrou provozní praxi, provozní řády 
a rozpletení nebo lépe sloučení všeho tak, aby 
„to“ trvale plnilo požadavky obslužností kla-
dené, aby se všechny zainteresované strany 
nejen dohodly, ale došly k  jednohlasu....Zde 
by měl být cíl – plná obslužnost v projektova-
ných  parametrech v časovém obvyklém hori-
zontu – a to tak, že by tento cíl měl být, již při 
prvotní specifi kaci, doslova absolutní.Jde také 
již v samotných začátcích projektové přípravy 
zvažovat životnost TVOS a porovnávat s život-
ností objektu – když bude třeba každých pat-
náct – dvacet let provádět rekonstrukci TVOS 
v celém souhrnu, tak by měly být tyto náklady 
již zvažovány třeba výběrem materiálu rozvo-
dů v prvotním návrhu investorovi, co ho bude 
stát celková rekonstrukce TVOS včetně zasta-
vení provozu objektu... Teprve pak, když si sta-
novíme a máme před sebou absolutní cíl, jak 
již uváděl Tomáš Baťa, dosáhneme reálných 
stavů. Musíme se potom v dalších krocích sna-
žit tomuto absolutnu přiblížit, i  když je jisté, 
že dosáhneme méně.....Dáme-li si však reálný 
cíl, také dosáhneme méně, což bude ovšem  
ještě míň, než v  předchozím! Je tedy otázka, 
zda a  v  čem, ve  které dílčí oblasti si budeme 

Cévní systém objektu - provoz nové stavby 
- výroba teplé vody a její distribuce - a kontinuita
Problematika kolem výroby teplé vody a distribuce teplé a studené vody – tedy vnitřní vodovod 
-  je dostatečně známá. Začíná třeba už samotným záměrem stavby celého nového objektu, nebo 
jen rekonstrukce právě této části. Půjde tedy buď o popis a stavy nového objektu s novým zaříze-
ním pro výrobu teplé vody a  distribuci studené i teplé vody v objektu a nebo jen – v rámci rekon-
strukce - části zabezpečení chodu objektu právě  jen o zařízení pro výrobu teplé vody a distribuci, 
nově do objektu instalované.Docházíme tak k základnímu, tedy výrobě teplé vody, jak je dnes 
„moderní“ uvádět (v návaznosti na Vyhlášku 252/2004 Sb. v platném znění). Samotná výroba tep-
lé vody je součástí celku - Technického vodního obslužného systému (tedy dále TVOS), kde jsou 
dále potrubní rozvody – vnitřní vodovod, zařizovací předměty, řízení celého chodu – provozu. 
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klást absolutní cíle – bude to třeba v životnosti 
zařizovacích předmětů?V životnosti rozvodů? 
Budeme uvažovat pět let, patnáct  nebo dva-
cetpět? Bere někdo do úvahy, že podle ČSN EN 
755409 má být životnost vnitřního vodovodu 
PADESÁT LET…? A  jak s  měřením a  regulací 
– budeme třeba zvažovat díky raketovému 
posunu technologií jen pětiletý obzor do vý-
měny? Nebo raději osm let? Je paradoxem, že 
příkladně u  elektrospotřebičů jsou kategorie 
a snad už se při nákupu přihlíží k tomu, aby to 
bylo A. Ale u stavby, která denně bude potře-
bovat pro svůj provoz stovky až tisíce kWh se 
obdobné hledisko souhrnně nezvažuje.
Prvotní poznámka by přece jen měla být u „zá-
měru“ – zde je nutno dát odpověď snad sku-
tečnou soutěží, tedy by se měly dostat na  je-
den stůl různé variantní studie řešení, kde by 
podle požadavku  investora (připusťme, že 
bude znát své potřeby přesně, nebo si prostě 
toto nechá v rámci inženýrinku zjistit – i když 
se to zatím nedělá...) na  jeho potřebu se ob-
jevila různá řešení, různě nákladná investičně 
a – což by mělo být zřejmě základní – vyhod-
nocená s veškerými provozními náklady (spo-
třeba energie, údržba, opravy, obměna SW 
atd.) na  takto stanovenou potřebu  na určitý 
počet let. Zde by se slušelo navrhnout nejmé-
ně osm roků, po kterou by vše mělo být plně 
provozovatelné. A  hned bychom měli různé 
úrovně nákladů a zcela jistě si dáme za pravdu, 
že investiční a  provozní náklady dohromady 
by mohly být docela věrohodným ukazatelem. 
Lze odhadnout, že řešení s nejnižšími provoz-
ními náklady nebude mít investiční  náklady 
také nejnižší...

Jak postupovat dál
Pokud dojdeme až sem, tak již jsme na tenkém 
ledě, protože takto nic v našem případě nefun-
guje, snad ani stavba rodinného domu, kde 
obvykle diktuje hlavní stavební fi rma nebo 
výběr z  jiných hledisek (mám na  mysli na  př. 
zařizovací předměty).. Zkusme najít, kdo má  
nebo by měl mít zájem, aby se opravdu v rám-
ci realizace „cévního systému“ objektu postavi-
lo to nejlepší. Pokud si myslíme, že investor, asi 
to bude pravda, ale měl by mít informace, a to 
snad jedině výběrem uváděné studie. Možná 
by to měl být – u  větších staveb, které bude 
někdo provozovat, přímo provozovatel a  asi 
nejlepší by bylo, kdyby navržený a realizovaný 
„cévní systém“ provozoval realizátor! Kdyby to 
byl generální dodavatel stavby, tak by se asi 
taky choval v  čase výběru realizačních fi rem 
a řešení „lépe“.

Každopádně  nyní jsme svědky toho, že o ko-
nečnou podobu (za  kterou bychom měli mít 
opravdu stav po osmi letech) :
z  nemá vlastně nikdo mimo investora zájem 

(ale i tam se v průběhu doby od záměru až 
po zahájení plného provozu zřejmě  aspoň 
částečně  vymění zodpovědní pracovníci...)

z  nejsou žádné vazby na to, aby třeba reali-
zační fi rma získala fi nanční profi t z dosaže-
ných úspor za určité roky 

Že tento cílový stav nelze řešit třeba jen záruč-
ní dobou, i kdyby byla sebedelší je také jasné. 
A  jak to bude s realizacemi nových  přístupů, 
patentů, licencí? Kdo je navrhne, kdo je přijme, 
a proč je přijme? Kdo z toho, že bude něco pro-
vedeno podle patentu 123456  bude mít pro-
spěch a kdo za toto bude odpovídat, mít sku-
tečně inženýrskou zodpovědnost? zatím je to 
takové – a lze to konstatovat v rámci technic-
kého stavu zcela jednoznačně, že jsme svědky 
uplatňování vazby mezi fi nancemi a  nápa-
dem – tedy tržní cenou za duševní vlastnictví 
- třeba jen u hudební produkce, fi lmů, zkrátka 
u  ničeho technicky  průkopnického.Neumrt-
vuje náhodou toto tvořivost u techniků všech 
úrovní? Může být realizováno technické dílo 
(asi nejen v této oblasti – výroby a distribuce 
teplé vody), které na samotném začátku bude 
dražší o  odměnu za  patent?Bude to výhoda 
pro  toho, kdo nabízí toto řešení nebo spíše 
cihla mu uvázaná na nohu? V rámci výběrové-
ho řízení podle ceny investice – stavby bude 
přece dražší.....
A tak jsme svědky obcházení duševních práv 
v  technické oblasti. Současně však koncový 
uživatel (vezměme třeba do úvahy nemocnici 
a ještě k tomu porodnici)  nedostane to, co by 
mělo být výrazem plného chodu „cévního sys-
tému“ – i když to bude třeba jen dostatečná, 
uspokojivá či potřebná teplota teplé vody.Ne-
musíme ani hlouběji specifi kovat, jaké že jsou 
škody provozu takového systému – ekono-
mické? nebo jiné? Snad nejblíže by byly škody 
morální, ale je všeobecně známo, že morálka 
není ekonomická kategorie. Tedy jen ekono-
mické a  ty vlastně se velmi obtížně stanoví, 
určí. Měly by být specifi kovány určitě jednodu-
šeji, a to hodnotou poskytované služby, která 
přichází vniveč: každý si to dovedeme předsta-
vit v prvotřídním hotelu, kde je i za tyto služ-
by uhrazeno a v případě jejich absence vinou 
provozovatele chceme své peníze zpátky. Ale 
v porodnici? Jak to udělat,že? A přitom – když 
vynecháme prvotřídní a tedy vícehvězdičkové 
hotely  - můžeme porovnávat  třeba TVOS v již 
uváděné nemocnici a třeba v dopravním pod-
niku. kdo to viděl, dá mi za pravdu: v doprav-
ním podniku je to o něčem jiném, protože tam 
se na  druhém konci potrubí, u  vodovodních 
baterií má kdo ozvat a  ozval by se.Ale v  ne-
mocnici....?
Bude asi nutné vyvinout tlak na změny. Tolik se 
v jiných souvislostech hovoří o životním cyklu 
výrobku, začínáme platit za  životnost skonči-
vší elektrické přístroje a  zařízení..., ale daleko 
větší problém je tady, v  místech obslužnosti 
vodou a zejména teplou vodou. Kde je v zaří-
zeních pro výrobu teplé vody a v distribučních 
potrubích a zařizovacích předmětech uloženo 
hodně fi nancí (a také materiálu, i ten by se měl 

po  skončení životnosti dostat ke  zpracování 
pro   opětovné využití....) a  které by se měly 
doslova brzy vrátit. Zkusme se jen zamyslet 
nad stavem, vyvolaným skutečností, kdy v t.zv. 
inteligentní budově pět dnů nepoteče voda. 
A  můžeme se ptát: patří voda a  její zařízení 
do tohoto inteligentního systému?
Abychom nasměrovali případnou diskusi – 
a lze předpokládat, že by měla být a že by měla 
vyústit v tlak na změny, které třeba nemusí být  
hned legislativní, ale které doslova využijí stá-
vajících možností: představme si například, že 
v  případě problémů s dodávkami teplé vody 
v  objektu nemocnice, který jako celek (tento 
objekt) ještě nestojí před rekonstrukcí se udě-
lá skutečně soutěž v řešeních na úrovni studií 
s  využitím inženýrinku znalostí a  to nejlepší 
řešení si buď vybere (tedy koupí) dodavatel-
ská fi rma a  s  autorem-projektantem vítězné-
ho komplexního řešení to zrealizuje. Nebo 
dokonce to zrealizuje sám autor, že si k tomu 
on vybere tu  realizační fi rmu a bude za všech-
no odpovědný. Což by bylo skutečně nejlepší. 
Ono by v našich podmínkách mnohdy stačilo 
– aspoň, jak říkají minimalisté – aby realizační 
fi rma celého TVOS si musela vzít za stavební-
ho dozor  této části právě autora projektu. Což 
může být požadavek investora...!Ale přesto 
jsem pro souhrnné předcházející řešení.

Jak se to taky dělá
Z vlastních zkušeností zde mohu uvést několik 
dokladů, čeho jsme vůbec byli svědky .v rámci 
uvádění zařízení do provozu a sledování v prv-
ních měsících provozu. Zdá se být logické, že 
zde chybí jednoznačná odpovědnost – urči-
tě je možno dát obsluhujícím pracovníkům 
představu, jak by to vypadalo ve  stavu jiného 
majetkového vztahu, tedy „Zda bych to tak dě-
lal, kdyby mi to patřilo“. Možná že právě zde je 
ten hlavní problém....Zde se projevuje i celkový 
stav odpovědnosti, jak již bylo zmíněno.  Ko-
mentář ke každému grafu  či fotografi i nechce 
jednoznačně specifi kovat místo – jak bylo výše 
uvedeno, jde o problém, jejich množinu a opa-
kovatelnost, snad i  získání zkušenosti jiných 
osob různých profesí a tedy nejen zde (tady byl 
určitě problém vyřešen...), ale i pro jiné stavby. 
V rámci sledování  stavu údržby a zavádění pro-
vozu je zde také řešení s přípravou tepelně sta-
bilizované vody – grafy se stabilní teplotou bez 
ohledu na momentální spotřebu jsou dostateč-
ně výmluvné a inspirativní. Tak třeba kapacitní 
zkouška by měla být provedena vždy – ukazuje 
se, příkladně v  nemocnicích, že půlhodinová 
spotřeba teplé vody je běžně 10% denní spo-
třeby, ve  špičkových   hotelech bývá špičková 
spotřeba ještě větší – stačí, když kapacitu hote-
lu například využijí turisté, kteří přijedou dvěma 
autobusy a budou na různé akce odjíždět spolu 
Takže ve vysvětleních ke grafům si všimneme 
jak celkových nových stavů, ale i  dílčích pří-
stupů - oprav, které mají v danou chvíli aspoň 
zachránit provoz a třeba oddálit rekonstrukci...
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Graf – kapacitní zkouška výroby teplé vody nového objektu – 650 výtokových bodů, 
návrh počítal se 60 m3 teplé vody denně, kapacitní zkouška prokázala, že za 25 minut bylo 
odebráno 5,3 m3 bez problémů s kolísáním teploty. Skutečná spotřeba se běžně pohybuje 
kolem 10 m3, výjímečně  je spotřeba 15 m3.

Graf – nový objekt - změny tlaku při „zkušebním“ odběru v  prázdném objektu..., 
a co pak teprve za provozu?

Graf – teplota PWH a PWH-C v pracovním dnu

Graf - Pátý měsíc provozu jiného objektu

Graf – po osmi měsících se objevily problémy – sice teplota PWH se „držela“, ale teplo-
ta  PWHC šla rapidně dolů, ale byly problémy, které se dodavateli nedařilo jednoznačně 
specifi kovat – proto bylo přistoupeno k detailnímu měření teplot. Ukázalo se, že celých 
8 měsíců nebyly vyčištěny fi ltry před nabíjecími a cirkulačními čerpadly – a zde je tento 
stav. Následovalo čištění fi ltrů, které nemohlo plně zajistit cirkulaci, už byly zanešené vý-
měníky…

Graf - stav den po vyčištění fi ltrů (pro porovnání)

Další informace - Nejen problémy s  čištěním fi ltrů, ale byly i  další problémy, takže do-
davatel se rozhodl v sedmnáctém měsíci provozu vyměnit cirkulační (nabíjecí) čerpadla 
a deskové výměníky. Výsledek  je znát – v průběhu jednoho provozního dne teplota teplé 
vody do systému je stabilizovaná. Při odběru na 22 místech objektu s 650  výtokovými 
body byl po jedné minutě odtáčení rozdíl teplot pod 1,5°C, všechny teploty byly nad 56°C! 
Dle požadavku hygieny 

Graf - celý dvacátý měsíc provozu – teplota je stabilizovaná bez ohledu na  spotřebu 
a od výměny čerpadel a deskových výměníků jsou – po 3 měsících od této opravy – hodino-
vé průměry teplot na začátku a poslední den v rozdílu pod 0,1°C Lze konstatovat, že objekt 
se svým „cévním systémem“ je plně funkční, že je tedy plně funkční jeho „cévní systém“...

Na jiném objektu v rámci rekonstrukce se realizovalo obdobné řešení. 
Po spuštění provozu se ukazovaly značné problémy s přemisťováním teplé vody do potru-
bí vody studené. Při hledání příčin byly měřeny tlaky teplé a studené vody a bylo s velkým 
překvapením zjištěno, že dodavatel vody v  průběhu noci snižuje tlak! Že si teplá voda, 
která si díky zpětnému ventilu na vstupu vody k ohřevu držela tlak hledala „sama“ tuto 
cestu pak nebylo tak udivující a tak se v objektu s cca 500 výtokovými body hledala místa 
s propoji...., a bylo jich dost, jako rehabilitační vany, termoskopické baterie – vše bez  insta-
lovaných zpětných ventilů. Tak se musely „přidávat“ třeba po deseti letech od instalace...

doc. Dr. Ing. Zdeněk POSPÍCHAL, jednatel QZP, s.r.o., qzp@qzp.cz, www.qzp.cz
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BYTOVÉ ROZVODY  
INTERNETU/TELEVIZE 

BEZ STAROSTÍ A ZDARMA

• rychlost 4-30 Mb/s
• bez jakéhokoliv omezení
• WIFI router zdarma
• kompletní realizace zdarma

• 30 nebo 60 kanálů
• cena od 200 Kč
• paměť 48 hodin minulosti
• záznam 10 hodin

ky výhodné rychlosti 4 Mb/s 
a končí nejrychlejším tari-
fem 30 Mb/s. K dvou nej-
rychlejším tarifům navíc 
zájemci získají WIFI router 
díky kterému si mohou 
vytvořit vlastní domácí 
bezdrátovou síť. Všech-
ny internetové tarify jsou 
bez jakéhokoliv omezení. 
K tomu pro zájemce o tele-
vizní kanály je připraven tarif 
o 30ti kanálech za 200 Kč 
nebo dvojnásobný tarif 
o 60ti kanálech za 400 Kč 
měsíčně. Oba tyto tarify 
disponují možností přehrát 
pořady až 48 hodin do 
minulosti a zapamatovat si 
10 hodin nahrávek. Více na 
www.kuki.cz

Více informací získáte na čís-
le 245 00 65 65, na emailové 
adrese info@airwaynet.cz 
nebo internetových strán-
kách www.airwaynet.cz

AIRWAYNET nabízí byto-
vým domům bezplatnou 
a zároveň bezstarostnou 
realizaci  internetových 
přípojek. Díky výhodněj-
ším cenám internetového 
přípojení zároveň i spoko-
jenější obyvatele.

Společnost AIRWAYNET a.s. 
je přední pražský poskyto-
vatel internetového připo-
jení pro domácnosti, fi rmy 
a další poskytovatele inter-
netového připojení. Bytové 
rozvody realizuje komplet-
ně na své náklady a nevy-
žaduje investice ze strany 
bytového domu. Bytová 
jednotka pouze hradí mě-
síční paušál podle zvole-
ných tarifů. 

K dispozici je nabídka čtyř 
internetových a dvou tele-
vizních tarifů. Internetové 
tarify začínají na ekonomic-

MODELOVÝ PŘÍPAD
Bytový dům o 18 jednotkách požadoval internetové a  te-
levizní rozvody. Nejdříve se uskutečnila návštěva objektu 
a následně byla zpracována nezávazná individuální nabíd-
ka. Vzhledem k několika aspektům byly nabídnuty výhod-
nější ceny tarifů přípojek (190 - 490 Kč včetně DPH). Na stře-
chu byla umístěna jedna přijímací anténa o průměru 40 cm 
a kabelové rozvody byly bezplatně rozvedeny do každého 
bytu dle dispozic objektu. Nyní 13 spokojených jednotek vy-
užilo bezplatnou instalaci a aktivaci internetového připojení 
většinou s tarifem obsahující WIFI router. Z toho 8 jednotek 
využilo i možnost televizních kanálů. Majitele bytového 
domu celá realizace nestála žádné investice, jen nepatrně 
času. Veškerá komunikace s bytovými jednotkami byla v re-
žii poskytovatele a celá realizace trvala 14 dní.
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Společnost Bestlift přichází s novinkou, která 
vám pomůže vše vyřešit rychle, transparent-
ně a za mimořádně výhodných podmínek.
Před nedávnem jsme řešili podobnou situ-
aci s  nejmenovaným bytovým družstvem 
v Praze a nabídli jsme jim novinku, která je 
tu i pro vás.
Již nemusíte dlouho do  noci projednávat 
na  schůzích, jakým způsobem ušetřit sku-
tečně nemalou fi nanční částku na  kom-
pletní rekonstrukci výtahu. Všichni chceme 
především zajistit bezpečnost a spolehlivou 
funkčnost vašeho výtahu. 
Společnost Bestlift prošla schvalovacím pro-
cesem u jedné z největších bank v ČR a spo-
lečně připravila nový projekt fi nancování, 
šitý na míru právě pro vás. Zároveň vám na-
bízíme velice výhodné ceny a velmi vysokou 
kvalitu provedení. 
Nestavíme ve  výtazích „puzzle“, z  nekvalit-
ních čínsko-česko-evropsko-tureckých kom- 
ponentů. Vše provádíme ve  vysoké kvalitě, 

spolupracujeme s  nejlepšími dodavateli 
komponentů a mluví za nás letité zkušenosti 
nejen z nové výstavby, ale také se servisu vý-
tahů všech značek, které provádíme napříč 
celou republikou. Denně řešíme problémy 
vzniklé nepatřičnými součástkami a  nekva-
litními komponenty. Výtah vám ale musí 
sloužit mnoho let a  nelze si při nespokoje-
nosti ihned pořídit nový. Proto je potřeba si 
již na začátku vybrat správně.
Naše výtahy jsou koncipovány jako KOM-
PLETNÍ ZAŘÍZENÍ, se všemi platnými certifi -
káty, v  souladu se směrnicemi EU a  včetně 
zajištění všech potřebných revizí a zkoušek.

Jaké jsou výhody fi nancování?
z  s tímto úvěrem s úrokem max. 1,2% vlast-

ně ušetříte více při rychlém rozhodnutí, 
než při postupném šetření prostředků 
(roční infl ace dosahuje aktuálně cca 2%)

z  neručíte svým bytem, není nutná žádná 
zástava!

z  zajištěná fi xace 5 let nebo po celou dobu 
úvěru (splatnost až 20 let)

z  navržená splátka zahrnuje všechny po-
platky, žádné další skryté nejsou

z  nejsou zapotřebí vlastní prostředky, ale 
mohou být, pokud je máte k dispozici

z  schváleno je 97% žádostí – buďte další

Co pro to musíte udělat?
z  kontaktovat společnost Bestlift s.r.o. a ná-                           

sledně vám bude do 1 týdne vypracová-
na nabídka, ušitá na míru přesně pro vás

z  projít jednoduchým schvalovacím proce-
sem úvěru

z  dohodnout termín realizace

Tato nabídka je platná pouze do 30.9.2015. Více 
informací o celém projektu naleznete na webo-
vých stránkách www.bestlift.cz, případně kon-
taktujte vedoucí obchodního oddělení – proku-
ristu společnosti, Ing. Ivanku Janovskou, která je 
pověřena vedením tohoto projektu.

Revoluční novinka ve fi nancování 
rekonstrukce výtahu

V dnešní době není potřeba stále dokola opakovat, kolik nebezpečných výtahů, nesplňující 
základní normy a certifi kace, jezdí v našich panelových a bytových domech. Každodenně to 
zažíváme na vlastní kůži, cestou do práce, do školy, do školky…

Nečekejte, až znovu zůstanete viset ve výtahu 
nebo budete řešit jiný havarijní stav.
Společnost Bestlift vám nabízí kompletní řešení na provedení
i fi nancování vašeho výtahu za dosud nejlepších podmínek.
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Soustředíme se na to, 
vybrat ten jediný správný 

výtah právě pro vás
Komplexní služby včetně servisu v nejlepší kvalitě!!!

z Komplexní a nejrychlejší služby ve výtahové technice v ČR
z 100% ryze  česká společnost s dlouholetou tradicí 
z 20 letá zkušenost v oboru jak realizačního týmu, tak samotného vedení společnosti 
     – jsme parta zkušených pracovníků v oboru
z Nejlepší výtahové komponenty – výhradně náhradní díly z EU
z Poradenství – ušijeme vám nabídku na míru jen přesně pro vás 

Nabízíme:
z Kompletní přípravu projektu, realizaci včetně všech souvisejících stavebních prací, 
     záruční i pozáruční servis
z Bezkonkurenční novinku ve fi nancování revitalizace výtahů ve vašem domě 
     – akce do 30.9.2015
z Provedení včetně potřebných zkoušek a revizí dle ČSN a norem EU

Jsme společnost, která si zakládá na lidském přístupu, férovosti, pružnost  a rychlost řešení 
vašich potřeb je naší prioritou a velkou předností. 

Kontakty: 
Bestlift, spol. s r.o., Pražská 15, Mnichovice, Praha-Východ, www.bestlift.cz
Sídlo společnosti v Praze: Jandova 3/10, Praha 9 – Vysočany
Vedoucí obchodního oddělení: Ing. Ivanka Janovská, prokurista společnosti, tel.: +420 724 971 453 
Vedoucí servisu: Vladimír Kotouč, tel.: +420 725 711 444
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Dům, který jste revitalizovali, vyhrál 
soutěž TOP panel 2015. Jaký význam má 
pro vás toto ocenění?

Máme samozřejmě velkou radost, že 
jsme revitalizovali dům, který byl takto oce-
něn. Je to soutěž, kde nerozhoduje porota. 
Hlasují sami zákazníci – buď bývalí, nebo ti 
potenciální. O to víc si tohoto ocenění vá-
žíme. Zároveň je to pro nás závazek do bu-
doucna.

Podle toho co jsem viděl, stavíte stavby 
různého charakteru. Nemají fi rmy, kte-
ré se specializují na revitalizace v tomto 
segmentu, výhodu?

Právě naopak. To, že realizujeme i stav-
by jiného charakteru, nám dává jistou vý-
hodu. Máme ve fi rmě skupinu lidí, která se 
specializuje na revitalizace a má s nimi vel-
ké zkušenosti. Na druhou stranu už se nám 
několikrát v  praxi potvrdilo, že při revitali-
zaci narazíme například na problémy se 
statikou, kanalizací a podobně. V takovém 
případě jsme díky našemu vybavení a zku-
šenostem z  jiných typů staveb schopni si-
tuaci zvládnout ihned a  nejsme odkázaní 
na někoho, kdo bude mít zrovna čas, aby to 
vyřešil za nás.

Motto vaší společnosti je „stavíme jinak, 
detailně“. Co to znamená?

Je odvážné dát si veřejně jako motto 
něco, co by si všichni přáli, ale bojí se to 
i vyslovit. A vůbec není jednoduché v praxi 
na stavbě všechno pečlivě zvládnout do 
posledního detailu. Ta věta nás vede k na-

šemu cíli. Věříme tomu, že pokud to naši 
zaměstnanci uvidí každý den na všech 
dokumentech, autech a  na vizitkách, kte-
ré osobně předávají zákazníkům, nemo-
hou stavět jinak, než jak nejlépe dovedou. 
V opačném případě by jim to všichni zákaz-
níci ihned otloukli o hlavu. Důkazem toho, 
že to funguje, je mnoho povedených sta-
veb. Zákazníkům dobře slouží a  my jsme 
pyšní, že jsme je postavili.

Říká se, že stavební trh je velmi pokřive-
ný a  stavební fi rmy se chovají pirátsky, 
aby urvaly, co se dá. Jaké hodnoty uzná-
váte u vás ve společnosti?

Stavebnictví má všeobecně špatnou 
pověst. Slova jako podvádět, neplatit, pod-
razit cenu, oškubat a podobně jsou ve sta-
vebnictví skloňována často. My ale věříme, 
že za určitých předpokladů to lze dělat ji-
nak. Pokud postavíte úspěch stavební fi r-
my na tom, že budete získávat zakázky 
pod cenou, potom tvrdě „vysoutěžíte“ sub-
dodavatele s  co nejnižší cenou a  nakonec 
jim ještě nezaplatíte dvacet procent ceny 
za nějakou banalitu, kterou si předtím při-
pravíte ve smlouvě, může to chvíli vypadat 
ekonomicky zajímavě. Z  dlouhodobého 
hlediska to ale nefunguje. Dobří subdo-
davatelé pro vás přestanou chtít praco-
vat, budete nucení zakázky realizovat jen 
s  těmi, kterým už nikdo práci dát nechce. 
Naše cesta je jiná. Máme hodně vlastních 
lidí, a pokud si musíme najmout subdoda-
vatele, tvoříme s nimi dlouhodobé vztahy. 
Požadujeme precizní práci, ale chováme se 
férově. Dohodnuté peníze včas zaplatíme.

Vaše fi rma zaznamenala největší růst 
v době, kdy začala ve stavebnictví krize. 
Nebylo to rizikové rozhodnutí nabírat 
pracovníky a  rozšiřovat realizační tým 
na klesajícím trhu?

Dívali jsme se na to spíše jako na příle-
žitost. Stavební fi rmy byly v  té době ještě 
rozhýčkané dobou hojnosti a  věřily, že to 
tak musí zůstat navždy. Přestaly inovovat, 

utrácely a byly si jisté svým postavením na 
trhu. Než si uvědomily, že se situace změ-
nila, potácely se na pokraji existence. Nás 
bezstarostná minulost neukolébala. Zamě-
řili jsme se více na kvalitu a sbírali jsme zku-
šené lidi, kteří utíkali ze zavedených fi rem, 
snažili jsme se jim vštípit naší fi lozofi i a in-
vestovali jsme do jejich profesního a osob-
ního růstu, což se nám velmi osvědčilo. Jak 
deklarujeme v  našem mottu, museli jsme 
od začátku stavět jinak, detailně.

NEPRO Stavební sídlí v  Klášterci nad 
Ohří. Mnoho zakázek ale realizuje-
te v  Praze a  ve středních Čechách. Není 
problematické uhlídat realizace takto na 
dálku?

Neděláme jen v  Praze a  středních Če-
chách. Máme za sebou například i  úspěš-
nou realizaci obchodního centra ve Vel-
kém Meziříčí a  dalších staveb, které si 
můžete prohlédnout na našich stránkách 
www.neprostavebni.cz. Při stavění nelze 
něco „uhlídat na dálku“. Situace vznikají pří-
mo na místě, kde se staví. Základem jsou 
tedy lidé na místě stavby. Nesmí jim chybět 
elementární zodpovědnost, aby se nebá-
li rozhodnout a mít radost z toho, když se 
jim něco podaří. V  takovém případě máte 
vyhráno. Naštěstí u nás takové lidi máme.

Začíná další stavební sezóna. Jak se dí-
váte do budoucna?

Začátek letošního roku je pro všechny 
stavební fi rmy plný očekávání. Rozbíhá se 
nové programovací období pro Evropské 
dotace a naději přináší i Nová zelená úspo-
rám. Zároveň je cítit nový trend, kterým je 
zvláště u modernizací budov komplexní ře-
šení. Nejde už jen o to zateplit fasádu, stře-
chu a vyměnit okna. To sice zabrání úniku 
tepla, ale nevyřeší jeho předimenzovanou 
výrobu. Nově se nám tedy osvědčuje na-
bízet zákazníkům nejen stavební část, ale 
i  technologie pro vytápění a  ohřev vody. 
To nám dává další možnosti. Budoucnost je 
pro nás obdobím plným příležitostí. 

NEPRO stavební a. s.
Firma, která revitalizovala vítězný dům

Hlasovací čtenářská soutěž TOP Panel, kterou na webu www.bydlet-
vpanelu.cz již devátým rokem vyhlašuje společnost Net Press Media 
má svého vítěze. Vítězství v  kategorii Realizace patří společnos-
ti NEPRO stavební a. s. za zdařilou rekonstrukci panelového domu 
v  Rotavě. Téma revitalizace bytových domů nabývá v  souvislosti 
s  novými dotacemi opět na významu. Povídali jsme si o  něm proto 
s ředitelem vítězné společnosti panem Kamilem Neufussem.
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Úvod
Nucené větrání zajišťuje potřebnou výměnu vzduchu 
ve  vnitřních prostorách budov. Vzhledem k  tomu, že 
člověk v interiérech budov stráví značnou část svého ži-
vota, má kvalita vnitřního prostředí zásadní vliv na jeho 
zdraví. Kvalita vnitřního prostředí ovlivňuje významně 
výskyt alergií, nemocí dýchacích cest a dalších zdravot-
ních problémů. Je obecně známo, že pokud se v budo-
vách neobjevuje vlhkost a současně je zajištěn dosta-
tečný přívod čerstvého vzduchu, je riziko zdravotních 
problémů malé.

Interní mikroklima
Vnitřní prostředí v  interiérech je tvořeno mnoha slož-
kami. Jedná se zejména o  složky tepelně-vlhkostní, 
odérovou, aerosolovou, akustickou, mikrobiální a  io-
nizační. Na pohodu a zdraví člověka mají největší vliv 
složky tepelně-vlhkostní, odérová a aerosolová. Jejich 
obsah určuje kvalitu vzduchu ve  vnitřním prostředí 
a lze ji ovlivnit větráním. Tepelnou pohodu řeší systém 
vytápění bytu, v podtlakových systémech větrání s od-
vodem vzduchu s ní nemusíme dále uvažovat. 
Hlavním měřítkem kvality vzduchu je koncentrace 
CO2 a  relativní vlhkost vzduchu. CO2 produkuje člo-
věk dýcháním, koncentrace tohoto plynu se zvyšuje 
v závislosti na tělesné a duševní aktivitě. Vlhkost pro-
dukuje člověk také dýcháním, ale i  dalšími aktivitami 
jako jsou koupání a  sprchování, praní, sušení, vaření. 
V neposlední řadě vlhkost vzniká z květin, jejich zálivky, 
z akvárií atd. V určitém množství, v závislosti na venkov-
ních klimatických poměrech, je obsažena i v čerstvém 
vzduchu. 
Nedostatečně větrané prostory jsou velmi často kon-
taminovány plísněmi. Ty rostou v  místech s  vyšší re-
lativní vlhkostí (nad 65%) a  na  vlhkém podkladu (ze 
zkondenzovaných vodních par ve  vzduchu). V  tomto 
případě plísním nevadí ani suchý vzduch. Nejčastěji se 
vyskytující plísně způsobují alergická onemocnění, po-
dílí se však i na nádorových onemocněních. Pro zdravé 
prostředí je současnou legislativou vyžadován přívod 
čerstvého vzduchu. Základní hygienická výměna je 0,3 
až 0,6 násobku objemu větraného prostoru za hodinu. 
Pro byty v panelových domech je jako základní uvažo-
vána výměna ve výši 0,5 za hodinu. Po provedení vý-
měny oken, zateplení a případné likvidaci centrálního 
větracího systému a jeho náhradě větrací hlavicí dojde 
k poklesu výměny prakticky na nulu. Pak dochází k výše 
popsaným problémům. 
    
Větrací systémy
Stejně jako se historicky vyvíjí stavebnictví od mimo-
řádně hmotných staveb až po  současné lehké kon-
strukce, podobně se vyvíjely i systémy větrání.  Tedy 

od  přirozeného větrání, založeného na  fyzikálních 
zákonech proudění vzduchu vlivem jeho rozdílné 
hustoty s  odpovídajícími tlakovými poměry, přes 
systémy šachtového větrání s větracími hlavicemi až 
po současné systémy nuceného větrání s DCV ventilá-
tory, zajišťujícími přívod vzduchu pouze ve skutečně 
potřebném množství. Moderní systémy zajišťují ne-
jen samotnou správně řízenou výměnu vzduchu, ale 
i jeho úpravu, ohřev, chlazení, čištění, vlhčení, sušení 
apod. 
V současnosti, s rostoucími požadavky na úspory ener-
gií a snižování produkce CO2, dosahuje vzduchotěsnost 
nových i  zateplovaných staveb takových parametrů, 
že přirozené větrání infi ltrací ani šachtové větrání bez 
nebo s větracími hlavicemi není funkční. Proto se dnes 
používá výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí 
čerstvý vzduch ohřívat, je třeba z energetického hledis-
ka použít větrání nucené se zpětným získáváním tepla.
Moderní systémy bytového větrání lze rozdělit na pod-
tlakové systémy, kde je přívod vzduchu do bytů vyvo-
zen nuceným odvodem vzduchu odpadního a  rov-
notlaké systémy s  nuceným odvodem i  přívodem 
upraveného vzduchu s rekuperací tepla. Dále lze systé-
my rozdělit na systémy centrální a decentrální. U cent-
rálních systémů se využívá společné větrací zařízení pro 
všechny byty, u necentrálních systémů se do každého 
bytu instaluje samostatný lokální ventilátor nebo vět-
rací jednotka. 
Centrální systém je známý hlavně z panelových domů. 
Nucený odvod vzduchu z větraných místností pomo-
cí centrálního nástřešního ventilátoru nebo větrací 
jednotky vyvolává podtlak potřebný k  větrání bytů, 
dispozičně umístěných nad sebou. Odvod vzduchu 
je přes odsavač par v kuchyni a přes odvodní ventily 
nebo vyústky v koupelně a WC. Celé potrubní vedení je 
až k nástřešnímu ventilátoru v podtlaku, odpadá tedy 
možnost pronikání pachů do  jiných bytů. Výhodou 
systému je stabilita vyregulovaných průtoků vzduchu. 
V  minulosti používané centrální systémy svými para-
metry a  funkčností mnohdy odpovídaly době svého 
vzniku. Tato zastaralá zařízení mají podíl na nedůvěře 
uživatelů bytu k větracím systémům.  Důvodem je, že 
díky připojení bytů na společné hlavní větrací potrubí 
bez ovládaných zónových odvodních ventilů v jednot-
livých místnostech větrá každý, pokud větrá kterýkoli 
z  jeho sousedů. Dále zařízení způsobovalo hluk v by-
tech ve vyšších podlažích a zvýšená úroveň hluku často 
vedla k neodborným svévolným zásahům do zařízení, 
které končily až trvalým vyřazením větrání z provozu. 
Hlavní nevýhodou však byla neekonomičnost provo-
zu, díky současnému větrání všech bytů připojených 
na  společné hlavní větrací potrubí, a  to plným výko-
nem neregulovaného ventilátoru. 

V dnešní době používané moderní systémy DCV (de-
mand controlled ventilation), například s  ventilátory 
CRVB/CRHB Ecowatt, všechny tyto nevýhody dokonale 
odstraňují. Dokáží díky svému „řízení podle skutečné 
potřeby“ větrat i jedinou místnost bezhlučně a v době, 
kdy si uživatel přeje nebo je to objektivně nutné. 
Decentrální větrací podtlakový systém je tvořen ma-
lými radiálními ventilátory (levnější axiální ventilátory 
jsou nevhodné pro malý dopravní tlak), připojenými 
na  společné stoupací přetlakové potrubí, vyústěné 
nad střechu budovy. Lokální ventilátory ovšem zatěžují 
hlukem vnitřní prostředí větraných místností. Lokální 
ventilátory musí být z důvodu přetlaku ve společném 
potrubí vybaveny těsnou zpětnou klapkou. Pokud 
ventilátor není vybaven fi ltry, klapky se znečistí a jsou 
nefunkční.  Hlavně ve  vyšších podlažích pak dochází 
k pronikání pachů a škodlivin do dalších bytů.
V současné době se dostává do popředí otázka spo-
třeby energie. V  případě bytových domů jde i  o  část 
energie, potřebnou v zimě pro ohřev větracího vzdu-
chu. Tuto energii lze minimalizovat použitím nuceného 
větrání s rekuperací tepla (se zpětným získáváním tepla 
z odpadního vzduchu).  Jde o nucené větrání rovnotla-
ké, kdy větrací jednotka s rekuperátorem tepla zajišťuje 
odvod znehodnoceného vzduchu a  současně jako 
náhradu přívod ohřátého fi ltrovaného čerstvého vzdu-
chu.  Tento systém může být decentrální – s bytovými 
rekuperačními jednotkami, nebo centrální – s jednot-
kou pro více bytů nad sebou, osazenou buď na střeše, 
v podkroví nebo v suterénu bytového domu.
Další velmi efektivní způsob získávání tepla z odpadní-
ho vzduchu je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, dopl-
něné deskovým rekuperačním výměníkem. To dokáže 
navíc v letním období přívodní vzduch i chladit.

Závěr
Z uvedeného vyplývá, že moderních a efektivních sys-
témů větrání, vhodných pro nové nebo rekonstruova-
né bytové domy, je v současné době k dispozici velké 
množství. Výběr toho nejvhodnějšího by měl zohled-
ňovat ekonomická i ekologická hlediska. Větrací systém 
však vždy musí splňovat hygienické předpisy, zajistit 
dostatečný přívod čerstvého vzduchu a  zabezpečit 
hygienicky nezávadné vnitřní prostředí. Toho lze do-
sáhnout pouze s použitím řízených systémů nuceného 
větrání. Použití zastaralých šachtových systémů s různý-
mi druhy „větracích hlavic“ degraduje kvalitu větrání by-
tových domů a je v moderních stavbách nepoužitelné.

Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA,  
Ing. Michal Kubelka 

(ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.)
Publikováno: TZB Haustechnik

Časopis Klimatizace

Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR
- hlavní problémy a aktuální témata



39Praktický rádce pro SVJ    2/2015

www.RadceProSVJ.cz

kuchyň WCkoupelna bytová čidla

CO2

CO2

CO2

CO2

RV %

RV %

RV %

časový
spínač

časový
spínač

časový
spínač

ventilátor 
funguje 
autonomně, 
není potřeba 
žádné
propojení
s byty
a ovladači

Δp

výkon

. . .  n ě c o  j e  v e  v z d u c h u

RIV
ventil pro přívod vzduchu

VSR
průchozí stěnový ventil 

čtyřhranný

KEL 12V
kovový elektricky ovládaný 

talířový ventil

PT, LGZ
dveřní mřížka plastová, 

dřevěná

VSC
průchozí stěnový ventil 

kruhový

VEL
elektricky ovládaný

talířový ventil

SQA
senzor CO2 a kvality vzduchu

FRESH 100 THERMO
přívodní prvek
s termostatem

HIG 2
hygrostat elektronický

MONTÁŽNÍ DESKA
s ventilem VEL

SEMIFLEX Ø 125 mm
ohebná hadice Semifl ex

HS
digestoř pro centrální 

systémy
TUKOVÝ FILTR

pohled na tukové fi ltry

CRVB – ECOWATT 
I N T E L I G E N T N Í  D C V  S Y S T É M

SP
EC

IA
LI

ST
A

 N
A

 V
EN

TI
LÁ

TO
R

Y
 A

 R
EK

U
P

ER
A

C
I

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10, 20, fax: 326 90 90 90
Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11, fax: 241 00 10 90

e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz, www.elektrodesign.cz

DOKONALÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI REKONSTRUKCÍ

VĚTRÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ
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DLOUHOLETÁ PRAXE A ZKUŠENOST:
Díky naší dlouholeté praxi v  oboru, jsme si 
plně vědomi prakticky všech nešvarů plochých 
střech, a  proto nenecháváme nic na  náhodě. 
Za  22 let v  oboru hydroizolací plochých střech 
jsme se setkali se všemi druhy hydroizolačních 
a tepelněizolačních materiálů. Na základě těchto 
zkušeností dokážeme poradit se správnou vol-
bou vhodných materiálů pro konkrétní objekt. 

ODBORNOST, SPRÁVNOST ŘEŠENÍ:
Ploché střechy, všeobecně střechy jsou pro ka-
ždý dům velmi důležité. Nesprávně navržená 
nebo nesprávně provedená střecha (především 
izolace střechy) negativně ovlivní funkci i život-
nost celé budovy. Navíc zvýší i náklady vynalo-
žené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. 
Proto je nutno dbát na správné navržení a vol-
bu vhodné střešní krytiny a   hydroizolačního 
systému. 
V poslední době se setkáváme s neodbornosti 
ze strany inženýringu, což vede k  nechvalně 
známým vícepracím (změny oproti projektu 
aj.), rozhodli jsme se nečekat, až k nám dopu-
tuje předražený a v praxi nepoužitelný projekt. 
Své zkušenosti jsme vložili do samotné přípravy 
návrhu a dokážeme navrhnout projekt, se kte-
rým se dá stavět. 

Své působení jsme tedy mimo samotnou reali-
zaci rozšířili i o projekční a inženýrskou kancelář 
se zaměřením na  ploché střechy a  odbornou 
diagnostiku střech. 

SPRÁVNÁ INVESTICE:
 V mnoha případech se stává, že investor vloží 
více fi nancí do přípravy realizace, než do stře-
chy samotné. Víte, že většina obnov plochých 
střech nevyžaduje stavební povolení ani pro-

jekt? Radíme, investujte své peníze do střechy 
samotné, a  né do  projektu. Společnost IPOK 
spol. s.r.o. dokáže zvážit Vaši situaci a zadarmo 
navrhnout vícero řešení oprav a  rekonstrukcí 
s  důrazem na  kvalitu, za  kterou si stojíme… 
A dříve, než investujete čas a fi nance do staveb-
ního projektu, obraťte se na nás.  

STŘECHA V PROGRAMU 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ROK 2015, 
se společností IPOK s.r.o. 
- certifi kovaný partner v programu
Pro rok 2015 bylo uvolněno na dotace ze státní 
pokladny 500 milionů pro majitele bytových 
domů, POZOR, platí pouze pro Prahu. Na dotaci 
lze dosáhnout již při provedení ploché střechy. 
Program prošel i pro letošní rok několika změ-
nami s  cílem usnadnit podmínky programu 
a rozšířit okruh žadatelů o dotaci. Letos je nově 
možné získat příspěvek i na menší energetické 
úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení 
spotřeby energie min. o  20 %. Takové snížení 
představuje např. zateplení střechy. Dotazy 
ohledně programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - 
PLOCHÉ STŘECHY zde: www.izolace-svj.cz.

PLOCHÉ STŘECHY V ČR JIŽ 22 LET
Stavební společnost IPOK spol. s r.o. se specializuje na ploché střechy od roku 1993. Je jed-
nou z prvních specializovaných fi rem ve svém oboru. Provádí rekonstrukce, zateplení, opravy. 
Dále také provádíme projektování, kontroly a diagnostiku plochých střech. Společnost IPOK 
s.r.o. jako jediná v  ČR splnila požadavky pro práci s  nejmodernějšími světovými hydroizo-
lacemi SWEPCO a stala se tak jediným ofi ciálním dodavatelem střešních krytin z materiálu 
SWEPCO v ČR. 

IPOK z DIAGNOSTIKA z NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ  z PROJEKT z PŘÍPRAVA z REALIZACE = SPOKOJENOST

www.izolace-svj.cz
Pro více informací a  poptávky pište 
na  email: info@izolace-svj.cz nebo vo-
lejte 734 346 934.
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Vysoká četnost otevírání:  
vrata pro hromadné garáže ET 500

Premium partner  
českého národního týmu

Vrata ET 500 jsou navržena tak, 
aby umožňovala velký počet 
otvíracích cyklů za  den. K  jejich 
hlavním přednostem patří odol-
ná, bezúdržbová konstrukce, 
kterou představuje bezpružino-
vý systém fungující na  principu 
protizávaží. Díky tomu se mini-
malizuje množství částí, které se 
časem mohou opotřebovávat. 
Dlouhou životnost zajišťuje také 
robustní provedení a použití prů-
myslových lamel velkého průmě-
ru, jež zamezují nadměrnému 
otěru stěn pláště. 
Uvedený typ vrat vyniká velmi 
tichým chodem. Vyhovuje tak 
i  přísným požadavkům na  pří-
pustnou hladinu hluku naměře-
nou v bytové jednotce umístěné 
nad vjezdovými vraty.
V  závislosti na  konkrétních po-
třebách lze volit provedení 
v provětrávací mřížce s kulatými 
nebo hranatými otvory a  dále 
v  optice lamely sekčních vrat. 
V  případě speciálních požadav-
ků na vzhled vrat si stavitel nebo 
investor může pořídit pouze rám 
a  doplnit ho výplní, která plně 

koresponduje s fasádou budovy.
Z  důvodu maximální spolehli-
vosti a plynulosti chodu se vrata 
ET 500 dodávají výhradně s  po-
honem. Pro garážové prostory 
do 50 stání je určena kombinace 
s pohonem SupraMatic H. V pří-
padě vysoce frekventovaných 
garáží nad 50 stání je vhodné 
použít vrata s  průmyslovým po-
honem ITO 400.
Vrata splňují vysoké bezpečnost-
ní nároky evropských norem. 
Jsou vybavena pojistkou proti 
pádu vratového křídla a  zabez-
pečena infračervenou závorou. 
Samozřejmostí je zajištění proti 
sevření prstů.
K umocnění komfortu užívání je 
možné dodat širokou škálu do-
plňků. Využít lze například mož-
nost otevírání bezdrátovým spí-
načem a vyhnout se tak náročné 
instalaci kabelů. Bezpečnost pro-
vozu dále zvýší umístění semafo-
ru signalizující vjezd a výjezd. 

www.hormann.cz
zelená linka: 800 198 198
e-mail: info@hormann.cz

Komfort pro hromadné 
garáže
Od  vjezdových vrat do  hromadných garáží 
nájemních bytů, hotelů nebo kancelářských 
budov se vyžaduje odolnost proti zvýšené-
mu namáhání a  zároveň velmi tichý chod. 
Těmto nárokům plně vyhovuje nový typ vý-
klopných průmyslových vrat Hörmann ET 
500, který měl veřejnou premiéru na veletrhu 
IBF 2008 v Brně.
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1. informace o domě
- stáří
- zatepleno (ano/ne)
- výměna oken (ano/ne)
- počet nadzemních podlaží
- počet podzemních podlaží (suterén)
- počet bytových jednotek
- celková vytápěná plocha (bytů)
- počet obyvatel
- tepelná ztráta, je-li spočítána (je-li za-

teplení, tak po zateplení)

2. informace o topné soustavě
- typ radiátorů (litinové, deskové)
- termohlavice (ano/ne)
- hydraulické vyvážení (ano/ne)
- napojení na CZT (pata domu, lokální vý-

měníkovka v domě…)

3. spotřeby tepla
- roční spotřeba tepla na  vytápění v  GJ 

za  poslední topné sezóny (pokud je 
zateplení, tak pouze po zateplení) mini-
málně za 3 období, je-li to možné

- roční spotřeba tepla na ohřev užitkové 
vody v GJ minimálně za 3 období, je-li 
to možné

- roční spotřeba TUV v  m3 minimálně 
za 3 období, je-li to možné

4. ceny tepla
- aktuální cena tepla na  vytápění, pří-

padně cena tepla za poslední zúčtovací 
období

- aktuální cena tepla na  ohřev užitkové 
vody, případně cena tepla za  poslední 
zúčtovací období

5. dodavatel energie
- tepla
- elektrická energie

6. umístění technologie
- vnitřní část (suterénní prostory o  veli-

kosti…)
- venkovní část (střecha – uvést typ stře-

chy, pozemek…)

Doporučení, co by měl investor po-
žadovat v zadání, požadovaná doku-
mentace:
1. bod bivalence (doporučuji min -4 °C, 
obvykle -5 °C až – 8 °C)
2. bivalentní zdroj (např. elektrokotel, 
CZT…)
- může nechat na realizační fi rmě, pokud 

nemá jednoznačný požadavek

3. cenová nabídka, základní položky
- tepelná čerpadla
- regulace
- komponenty bezprostředně souvisejí 

s tepelnými čerpadly
- bivalentní zdroj
- montáže tepelných čerpadel
- zásobníky TUV
- měřiče vyrobeného tepla pro rozúčto-

vání (obvykle měřič tepla na  topení 
a měřič tepla na TUV)

- dopojení do topné soustavy zahrnující 
oběhové čerpadlo, vyrovnávací nádo-
bu, expanzní nádobu, vyvažovací arma-
tury…

- dopojení do  rozvodu TUV zahrnující 
oběhové čerpadlo, expanzní nádobu…

- elektroinstalaci počínaje připojením 
k  odběrnému místu – hlavnímu jističi, 
včetně podružných elektroměrů (ob-
vykle se elektroměr dává k  bivalentní-
mu elektrickému kotli, aby uživatel měl 
přehled o  jeho provozu, není to však 
nutné)

- manipulační technika, lešení (bude-li 
nutná při realizaci)

- zaškolení
- dopravné

4. cenová nabídka inženýringu (bude-
-li požadován)
- projekt změny topného zdroje
- projekt elektro
- hluková studie
- vyjádření hasičů
- vyjádření hygieny (není vždy požado-

váno)

- vyjádření statika
- stavební řízení až do kolaudace včetně 

poplatků - zahrnuje obvykle obstarání 
všech potřebných projektů a  vyjádře-
ní, jednání s  teplárnami a  s  odborem 
investic na magistrátu, a další požado-
vané dokumenty-každý stavební odbor 
může mít své specifi cké požadavky

- měření hluku nutné pro kolaudaci

5. připojení k  internetu s  dálkovou 
správou
- není podmínkou, vypovídá však o pou-

žité technologii a odbornosti realizační 
fi rmy

- dálková správa umožňuje realizační fi r-
mě optimalizovat provozní parametry 
a  tím šetřit provozní náklady, u  kom-
petentních dodavatelů je poprodejní 
servis a optimalizování provozních pa-
rametrů standardem

6. logování spotřebované elektrické 
energie a vyrobeného tepla pro tope-
ní a ohřev vody
- není podmínkou, vypovídá však o pou-

žité technologii a odbornosti realizační 
fi rmy

- u kompetentních dodavatelů je logová-
ní spotřeb standardem, na  jejich pod-
kladě je možné vyhodnocovat provozní 
náklady a rozúčtování

7. záruka, podmínky záruky

8. technické parametry tepelných čer-
padel doložené certifi káty ze zkušeb-
ny dle EN 14511:2012 a EN 14825:2014

9. velikost požadovaného jističe pro 
celý topný zdroj a nutné komponenty 
umístěné v kotelně

10. ekonomická rozvaha provozních 
nákladů a návratnosti investice
- zahrnout platbu za rezervovaný příkon 

elektrické energie

Potřebné údaje pro návrh nového topného zdroje s tepelnými čerpadly:

Návrh řešení a ekonomická rozvaha provoz-
ních nákladů a návratnosti investice závisí 
na poskytnutých údajích o bytovém domě. 
Toto je v  mnoha případech podceňováno 
a to jak investorem, tak realizačními fi rmami.

ZDROJE, KOTELNY
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Pro více informací nás, prosím, 
kontaktujte: www.kotelny-svj.cz
info@kotelny-svj.cz
734 346 934

- je možné zahrnout i  náklady na  zří-
zení nového odběrného místa, nebo 
náklady na zvýšení hodnoty hlavního 
jističe

- je možné zahrnout i inženýring

10. reference s  doložením provozních 
nákladů za celou kotelnu (tepelná čer-
padla, bivalentní zdroj, oběhová čer-
padla…)
- reference bez doložení provozních ná-

kladů (vyúčtování od  dodavatele elek-
trické energie…) nevypovídá o  vhod-
nosti instalovaného řešení, dává jen 
obrázek o tom, jak použitá technologie 
vypadá, případně, jak se projevuje při 
provozu během prohlídky

11. doba realizace

12. doba odstávky nutné pro přepoje-
ní na nový topný zdroj

13. poprodejní servis (služba dispe-
čink, optimalizování nastavení během 
provozu, logování spotřeb…)

14. zajištění záručního a  pozáručního 
servisu

Doporučená kritéria pro vyhodnocení
- splnění zadávacích podmínek
- návratnost investice, dlouhodobé úspo-

ry provozních nákladů (které je možné 
obhájit na  základě již provedených in-
stalací, nenechat se přivést v  omyl ne-
reálným topným faktorem COP a SCOP)

- záruka
- cena
- reference
- poprodejní servis 
- doba realizace a odstávky

Co nejčastěji investor podcení
1. neposkytne dostatečné vstupní údaje
2. vyhlásí obecné výběrové řízení bez 

udání základních požadavků na  nový 
topný zdroj (nejobjektivnější je výběro-
vé řízení na základě zpracovaného pro-
jektu změny topného zdroje)

3. výběr dodavatele jen na základě nejniž-
ší ceny (je třeba si uvědomit, že se jedná 
o zásadní zásah do fungování bytového 
domu s dlouholetým dopadem)

4. podcenění výkonu topného zdroje s te-
pelnými čerpadly (investor je často in-
formován pouze o výkonu dle EN 14511, 
kdy se nejčastěji udává výkon pro ven-
kovní teplotu +2 °C a teplotu topné vody 

35 °C, výkon tepelných čerpadel vzduch-
-voda klesá s klesající venkovní teplotou 
a stoupající teplotou topné vody, proto 
by se měl investor zajímat o  výkonové 
parametry při mínusových teplotách 
a  teplotách topné vody 50 °C a  55 °C, 
na kterou bude nutné topnou vodu pro 
topnou soustavu radiátory ohřívat)

5. průměrný topný faktor (za topnou se-
zónu), který není podložen provozními 
náklady na již provedených realizací

6. nedostatečně se zajímá, jak bude pro-
vedeno nastavení provozních parame-
trů a  zda je bude dodavatel dále opti-
malizovat, jak bude provozní parametry 
optimalizovat během provozu

7. podmínky záruky (nutné placené 
servisní prohlídky…)

8. reference, u  kterých nejsou doložené 
provozní náklady

9. často dodavatel udává za „své“ referen-
ce instalace, které nerealizoval, kde byla 
pouze použita technologie, kterou nabízí
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Vyplatí se architektonicky 
kvalitní rekonstrukce? 
Příklad z Prahy 8 potvrzuje, že ano!
Povedená revitalizace domu v pražských Kobylisích je ukázkovým příkladem toho, jak krásně se 
dá bydlet v původně smutném a ničím nevybočujícím šedivém panelovém domě.
Začátkem roku 2013 zahájilo představenstvo bytového družstva Libišská připravy revitalizace 
svého 5-ti vchodového panelového domu. Při schvalování tohoto investičního záměru na členské 
schůzi družstva byla hlavním tématem nejprve cena plánovaného „zateplení“. Vzhledem k jasné 
vizi představenstva domu a vysvětlení celého záměru jednotlivým členům se však podařilo akci 
pojmout velkoryse a moderním způsobem. Skvělý výsledek rekonstrukce pak potvrdil, že to 
stálo zato. Pojďme ale popořadě.

Základní fakta
Objednatel: Bytové družstvo Libišská, 
Libišská 1743/3, Praha 8 – Kobylisy
5-ti vchodový panelový dům z roku 1983
Projektant: PROFIREVIT s.r.o.
Architektonické řešení: Ing. arch. Richard Pudlák, MgA. Jeroným Pražský
Dodavatel: VEXTA a.s.
použitý ETICS: StoTherm Classic
celkové náklady: 8 950.000,-Kč vč. DPH

Klíčová data
schválení záměru usnesením členské schůze BD: 21.5. 2013
zahájení projekce: srpen 2013
podání žádosti o stavební povolení: 23.12. 2013
vydání stavebního povolení: 18.2. 2014
zahájení díla: 21.5. 2014
dokončení díla: 29.8. 2014
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CÍL REKONSTRUKCE A PEČLIVÁ PŘÍPRAVA 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Všichni členové představenstva se celým záměrem zabývali 
velmi pečlivě a detailně. „Od začátku jsme věděli, že 
přípravu a organizaci výběrového řízení ani vlastní realizaci 
nechceme svěřit „na klíč“ žádnému externímu subjektu. 
Zpětně to hodnotím jako základ úspěchu. Rozdělili 
jsme si proto s kolegy z představenstva úkoly, vše jsme 
konzultovali s celou řadou odborníků z oboru, byli jsme si 
prohlédnout několik obdobných zateplených domů v okolí 
a pak jsme se rozhodli, že chceme jít trochu jinou cestou“, 
říká předsedkyně družstva Jarmila Doudová. Záměrem 
bylo získat nadstandardně kvalitně zrekonstruovaný 
dům, který by měl i moderní architektonickou hodnotu – 
s netradičním designem a neotřelým technologickým 
pojetím (např. odvodnění balkónů, balkónová zábradlí 
a jejich výplně atd.). „Postupovali jsme tak, že jsme si, na 
základě našeho jednoznačného zadání, nechali zpracovat 
projektovou dokumentaci, která zároveň posloužila jako 
skvělý podklad pro výběr kvalitního zhotovitele. V zadávací 
dokumentaci jsme pak potenciálním realizačním firmám 
definovali poměrně přísné parametry jednotlivých materiálů 
a výrobků, trvali na projekčních detailech problematických 
míst atd. Součástí zadání výběrového řízení byl i podrobný 
výkaz výměr, který nám zaručil perfektní porovnatelnost 
všech obdržených nabídek.“ 

OSVĚDČILO SE NÁM, ŽE JSME SI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
ZADALI A TRANSPARENTNĚ VYHODNOCOVALI SAMI 
„Ze začátku jsme měli trochu obavy, jestli vlastními 
silami vše zvládneme, navíc na nás ležela nemalá tíha 
zodpovědnosti, ale protože jsme měli konkrétní představu 
o celkovém řešení rekonstrukce domu a k dispozici finální 
částku v rámci možností družstva, shodli jsme se, že to 
zvládneme. Zorganizovali jsme časově velmi náročné 
výběrové řízení, do kterého se v 1. kole přihlásilo 22 firem!“ 
komentuje přípravu rekonstrukce domu Jarmila Doudová.
„Vítězem více kolového tendru se nakonec stala 
společnost VEXTA a.s., která nás od začátku zaujala 
precizně zpracovanou cenovou nabídkou, kvalitními 
referencemi a v neposlední řadě i osobním přístupem po 
celou dobu trvání výběrového řízení, který nás přesvědčil 

o tom, že se nám s nimi záměr rekonstrukce podaří 
stoprocentně naplnit“, potvrzuje ing. arch. Richard Pudlák – 
spoluautor architektonického řešení a zároveň člen 
představenstva BD.

REALIZACE DÍLA
Po získání nezbytných formalit (stavební povolení, souhlasy 
všech dotčených úřadů a organizací), oboustranném 
odsouhlasení detailního harmonogramu prací, vyvzorkování 
všech materiálů ve spolupráci s určeným dodavatelem 
zateplovacího systému Sto, bylo konečně možno práce na 
rekonstrukci objektu zahájit. Vzhledem k vynaloženému úsilí 
při přípravě celé akce pak vlastní stavební úpravy probíhaly 
přesně podle plánu a bez jakýchkoli zádrhelů. „Musím 
říct, že jsem celou akci bral jako výzvu“ konstatuje hlavní 
stavbyvedoucí společnosti VEXTA a.s. Marek Trávníček 
a pokračuje: „Náročné systémové požadavky výrobce 
zateplovacího systému, společnosti Sto, si vyžádaly 
nadstandardní pečlivost nejen při přípravě, ale i při vlastní 
realizaci celé akce.“ 

PANELÁK NEBO NOVOSTAVBA?
Výsledek snažení a spolupráce všech zúčastněných se ale 
dostavil. Velkým zadostiučiněním pro všechny byl okamžik, 
kdy se po třech měsících od zahájení prací zdemontovalo 
lešení a dům se „vyloupl“ v celé své kráse. Je teď 
opravdu k nepřehlédnutí a klasickému „paneláku“ se moc 
nepodobá. Naopak. Snese srovnání s nejpovedenějšími 
novostavbami bytových domů v okolí.

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice
BEZPLATNÁ INFOLINKA A PORADNA: 800 900 963
info@vexta.cz | www.vexta.cz  

SPECIALISTA NA FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
info.cz@sto.com | www.sto.cz
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Nejčastější formou snižování energetické nároč-
nosti představuje zateplení domu. Kromě něho 
je pro tyto budovy nezbytnou součástí zajiště-
ní dostatečného větrání, nejlépe s rekuperací. 
Podle Sdružení EPS ČR stráví většina Evropanů 
uvnitř budov až 90 procent svého času. I proto 
je větrání a kvalita vzduchu neustále skloňována 
s  vlivem na  lidské zdraví. „Výhodou zateplených 
budov a tím pádem energeticky úsporných budov 
je oproti běžným objektům výrazné snížení nákla-
dů za energie a zdravější vnitřní klima. To je zajiš-
těno většinou větráním s  rekuperací odpadního 
tepla. Obyvatelé bytu či domu tak mají neustálý 
přísun čerstvého vzduchu a pohybují se v prostředí 
bez mikrobů a vlhkosti,“ říká Pavel Zemene, před-
seda Sdružení EPS ČR, jehož členy jsou výrobci 
a  zpracovatele pěnového polystyrenu. Právě 
tento izolační materiál se v České republice kaž-
doročně spotřebuje v 90 procentech ve staveb-
nictví – převážně na zateplení budov.

Způsoby větrání vzduchu 
u stávajících domů a novostaveb
Do  vzduchu se v  rodinných domech při růz-
ných aktivitách jako je praní, vaření, sušení 
prádla, dostává vlhkost, jejíž následky mohou 
negativně ovlivňovat zdraví jedince. „Správ-
né zásady větrání a  znalost typů větrání jsou 
základním pilířem pro dosažení optimální-
ho vnitřního klimatu,“ připomíná Zemene. 
U  starších domů probíhá větrání nekontrolova-
telně a  přirozeně - samovolnou infi ltrací netěs-
nostmi oken a dveří. U starých oken je výměna 
zpravidla větší než je třeba, a  nová okna nebo 
okna kvalitně zatěsněná naopak požadovanou 
hodnotu výměny vzduchu tímto způsobem čas-
to nezajistí. Řešením je mít zatěsněná okna a po-
třebnou výměnu vzduchu zajistit příležitostným 
otevřením oken (nejlépe otevřít okna na různých 
stranách budovy a  větrat průvanem). Dalším 
způsobem je nucené větrání, které zajišťuje 
vhodný ventilátor. Jeho výhodou je víceméně 
konstantní výměna vzduchu, nezávislá na  roz-
dílu teplot a intenzitě větru. Umožňuje přivádět 
do místnosti právě tolik čerstvého vzduchu, ko-
lik je potřeba. Nevýhodou je nutnost rozvodů 
větraného vzduchu, spotřeba elektrické energie 
a pochopitelně i investiční náklady. Nejúčinnější 
je však kombinace tepelného čerpadla k  reku-
peraci tepla, předehřátí nasávaného vzduchu 

v  zemním výměníku a  ochlazení odcházejícího 
vzduchu tepelným čerpadlem a  využití takto 
získaného tepla k dohřátí vzduchu přisávaného. 

Díky rekuperaci se minimalizují 
ztráty tepla až o 90 procent
Součástí každé novostavby nebo renovace sta-
rých budov by mělo být řešení výměny vzdu-
chu. U  zateplených budov je častým řešení tzv. 
rekuperace odpadního tepla z  větraného vzdu-
chu, která spoří náklady na  energie. Zkušenosti 
s touto technologií mají kromě rodinných domů 
například i základní školy, které jsou během letoš-
ního léta v mnoha krajích zateplovány díky získa-
ným dotacím. Vůbec první základní škola s pou-
žitím této technologie se nachází v Jenišovicích.  

Základní princip je jednoduchý - vzduch v domě 
má teplotu kolem 20° C a jeho výměnou za čers-
tvý, ale studený vnější vzduch ztrácíme teplo. Ře-
šením je použít tepelný výměník, který odebere 
teplo z odcházejícího vzduchu a předá jej do vzdu-
chu přiváděného. K tomuto účelu se používá řada 
různých druhů tepelných výměníků, každý má své 
výhody a nevýhody. Výměník je vždy určitý kom-
promis mezi velikostí, účinností a tlakovou ztrátou 
(ta do značné míry určuje spotřebu elektřiny pro 
pohon ventilátorů). Pokud má majitel domu lev-
nou energii na vytápění (dřevo z vlastního lesa), 
není třeba tolik dbát na  celkovou účinnost vý-
měníku a lze se spokojit s levnějšími jednotkami 
s účinností výměníku 60 až 70 procent. Pokud topí 
elektřinou nebo má pasivní dům, pak je vhodné 
vybírat dražší jednotky s účinností výměníku pře-
vyšující 90 procent. Rekuperační větrání může být 
s  centrální rekuperační jednotkou a  rozvodem 
vzduchu do jednotlivých místností (to je výhodné 
u novostaveb) anebo lze použít malé rekuperační 
jednotky pro jednotlivé místnosti, což bývá někdy 
jediné možné řešení ve starých domech.

Očekávané snižování energetické 
náročnosti budov v příštích letech 
Povinné snižování energetické náročnosti se 
bude nejprve (podle velikosti od  roku 2016 až 

2018) týkat nově stavěných veřejných budov, 
jako jsou například úřady, nemocnice či školy. 
Pro velké bytové domy pak tato povinnost nasta-
ne od roku 2018, pro menší 2019 a pro rodinné 
domy od roku 2020. Vždy se jedná o datum po-
dání žádosti o stavební povolení, reálná výstavba 
bude tedy ještě později. Budova s téměř nulovou 
spotřebou energie je však v legislativě, navzdory 
svému pojmenování, defi nována jako dvakrát 
energeticky horší, než je dnes již ve světě běžně 
používaný pasivní standard.

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená 
v  roce 1998 s  cílem podporovat a  koordinovat 
společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu 
(EPS), podílet se na  tvorbě norem, kontrolovat 
kvalitu výrobků z  EPS, poskytovat konzultace 
v  oblasti výroby a  použití výrobků a  aplikací 
z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a po-
dílet se na úsporách energie.
Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně 
zástupce Plastics Europe Brusel (www.plastic-
seurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový 
průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdru-
žení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 90 % 
český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 
4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun 
EPS. V posledních letech společnosti investovaly 
téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměst-
návají přes 1000 pracovníků.
Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci 
EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS 
působící v České a Slovenské republice. Sdruže-
ní úzce spolupracuje s  příbuznými profesními 
organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, 
státními institucemi a s mnoha odborníky z růz-
ných oborů.
Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evrop-
ského sdružení výrobců EPS.
Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Kontakt:
Sdružení EPS ČR, Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz

Native PR, Marek Vomočil
marek.vomocil@nativepr.cz
Tel: +420 221 592 450
Mobil: +420 734 572 970

Energeticky úsporné budovy podporují 
zdravé klima v interiéru
V posledních deseti letech je ze strany EU patrný tlak na revitalizaci budov a výstavbu energeticky 
úsporných budov. Výjimkou není ani Česká republika, která v tomto roce díky dotačnímu programu 
Nová zelená úsporám přispívá k jejich rostoucímu počtu. Zájemci mohou získat dotace na snižová-
ní energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, insta-
laci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkými náklady na energie.

ZDRAVÉ KLIMA



47Praktický rádce pro SVJ    2/2015

www.RadceProSVJ.cz ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST

Tepelná čerpadla pro bytové domy 
od společnosti Nelumbo Energy a.s. 
jsou jedny z nejúčinnějších na trhu 
v České Republice s  topným fakto-
rem vyšší než 4!

Například tepelné čerpadlo určené 
pro bytové domy, systém vzduch 
- voda, výkon 45 kW (vhodné pro 
zateplený panelový dům s  cca. 12 
byty) má topný faktor 4,05, a pří-
kon pouhých 11,1kW.

Provozní teplota: - 10°C / + 43°C, 
při této provozní teplotě je schopný 
generovat výstupní teplotu 35°C - 
55°C (max. 60°C).

Lze jej tedy použít pro ohřev teplé 
vody, ale i pro topení s radiátory či 
podlahovým topení. 

Cena tohoto čerpadla je 195.768 Kč 
bez DPH. Při objednávce do  30.7. 
poskytujeme instalaci tepelného 

čerpadla ZDARMA. 
Systém, lze doplnit, akumulačním 
zásobníkem, solárním systémem či 
fotovoltaickou elektrárnou. 

Kontaktní údaje:
Nelumbo Energy a.s.
www.nelumbo.cz
tel.: 417 669 066
Email: nelumbo@nelumbo.cz

SEN - systém energetické nezávislosti
Naším záměrem je spojit několik zdrojů tepelné energie do jedné centrální nádrže. Vlastně je to 
takový decentrální centrální systém :-), který refl ektuje zmatek na trhu s energiemi a umožňuje 
majiteli objektu, vždy zvolit nejvhodnější energetický zdroj, podle aktuální ceny a účinnosti.
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z�Naše fi rma OPTIMI® dodává na  trh již 
od  r. 1994 přídavný systém zasklení 
domů OPTIMI® - zasklívání lodžií, zasklí-
vání balkonů.

z�Od počátku uvedení na trh, bylo fi rmou 
Optimi a  jejími smluvními partnery 
v celé České republice, ale hlavně v Pra-
ze, zaskleno více než 80 000 lodžií.

z�V  současnosti dodáváme inovovaný 
bezrámový posuvný systém OPTIMI®- 
KVADRO® se zvýšenou únosností závěsů 
skel a  prodlouženou zárukou ze 3 na   
5 let.

z�Systém OPTIMI® pro zasklívání bal-
konů a lodžií je certifi kován, za dobu 
od r. 1994 byly vydány celkem 4 cer-
tifi káty.

Ptáte se, jaké jsou další výhody zasklí-
vaných lodžií a balkonů?
z�sníží se výrazně spotřeba energie
z�sníží se hlučnost a prašnost
z�získáte spolehlivou ochranu proti dešti,
 větru a sněhu
z�zvýší se bezpečnost objektu 

Pokud zvažujete o  zasklívání lodžií a  bal-
konů, tak je pro vás OPTIMI® tou správnou 
volbou. Náš systém nevyžaduje údržbu 
a  mytí skel je snadné i  z  venkovní stra-
ny. Naše bezrámové zasklení je navíc ještě 
mnohem jednodušší na  údržbu než jiné 
systémy, právě díky absenci rámů. Nespor-
nou výhodou je fakt, že při montáži není 
nutné lešení, montáž provádíme vždy ze-
vnitř lodžie.

Počátky zasklení balkonů a lodžií
Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení 
lodžií na  náš trh se datují od  roku 1994, 
kdy byla práva na  výrobu, obchodování, 
montáž a prodej zakoupena u fi nské fi rmy 
Lemminkainen, která systém na  zasklení 
lodžie vyvinula a  je vlastníkem světového 
patentu pro zasklení balkonů a lodžií.
Uvedení systému OPTIMI na  trh u  nás se 
setkalo s velkým zájmem a oblibou u oby-
vatel především panelových bytů a  jiných 
bytů, které mají lodžii nebo balkon. A tento 
název systému OPTIMI se velice rychle vžil 
a začal používat pro sytém na zasklení bal-
konů a  lodžií nejen u  laické veřejnosti, ale 
i odborných pracovníků na stavebních úřa-
dech. Již v prvním roce uvedení na trh byla 
systému OPTIMI na zasklení lodžie a zaskle-
ní balkonů udělena první cena - GRAND 
PRIX na výstavě For Habitat 1994 v Praze.

Nelibé kopírování systému Optimi
Systém zasklení lodžie OPTIMI se stal natolik 
úspěšným, že některé fi rmy ve  snaze přiži-
vit se na tomto úspěchu jej začaly kopírovat 
a uvádět na trh pod různými jmény. Nebo že 
by snad zde působil nějaký utajený vynálezce 
stejného balkonového systému pro zasklení 
lodžií a zasklení balkonů? Jistě, že nikoli.

Popis funkce systému Optimi
  Funkce systému: Lodžie je osazena u stro-
pu horním, rozdvojeným kolejničkovým ve-
dením -1- (schematicky na obrázku). Spodní 
vedení je uchyceno na zábradlí. mezi těmito 
vedeními se na kolečkách posouvají skla -2- 
tl.6 mm. Skla jsou tvrzená, osazena v  profi -
lech nahoře a dole. Boční hrany skel profi ly 
nemají, proto systém neruší vzhled domu, 
jako například skla v  rámu. Při manipula-
ci se postupuje tak, že se otevře první sklo 
u  boční stěny lodžie a  další skla se posou-
vají a v rozdvojeném horním vedení se skla 
otáčí a  přiklápí na  první sklo, nebo na  skla 
již ke straně odsunutá. Takto je možno lodžii 
otevřít částečně, nebo úplně podle potřeby. 
Při zavření lodžie se postupuje opačně, tzn. 
skla se zpětně otáčí a posouvají na druhou 
stranu, až je lodžie úplně zavřená.

Systém Optimi® pro zasklení balkonů 
a  lodžií oceněn Velkou cenou GRAND 
PRIX 94´na výstavě FOR HABITAT.
Optimi, s.r.o. je jediný licenční výrobce 
bezrámového systému zasklení balkonů 
a lodžií v ČR.

www.optimi.cz, www.optimi.eu

Optimi spol. s r.o. - Praha 10
Dubečská 4/74, 100 00

Pevná linka: 274 818 721
Mobil: 602 477 874

Fax: 274 822 827
E-mail: info@optimi.cz

Optimi spol. s r.o. - Brno
Lidická 31, 602 00

Tel.: 541 248 697, 728 440 150
E-mail: optimibrno@seznam.cz

Zasklívání balkonů a lodžií OPTIMI
 – šetří teplo a peníze
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V  oblasti elektro provádíme kompletní re-
konstrukce již zastaralých rozvodů elek-
třiny jak ve společných prostorách bytových 
domů, tak poté v návaznosti i v jednotlivých 
bytových jednotkách. 
Vzhledem k tomu, že jsme fi rma s moderním 
pohledem na  realizace, snažíme se vedle 
klasických svítidel nabídnout i osvětlení eko-
nomicky úspornou technologií LED. V rámci 
těchto rekonstrukcí, případně samostatně, 
navrhujeme a  provádíme vstupní systé-
my do  bytových domů, např. za  pomocí 
bezkontaktních čipů, tak video nebo au-
dio zvonky, dle přání klienta, které snižují 
možnost vstupu nežádoucím návštěvníkům 
do domu. 
S touto činností úzce souvisí ochrana vstup-
ních i  vnitřních prostor a  jejich dozorování 
za pomoci kamerového systému, který na-
vrhujeme a  následně provádíme samotnou 
realizaci v  souladu se zákonem o  ochraně 
osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zajímavá 
v této oblasti je i možnost montáže bezpeč-
nostních kamer do výtahů, které v mnoha 
případech pomohly snížit množství způso-
bených škod na  výtahových kabinách. Zá-
roveň vám tento systém může uspořit vy-
nakládané prostředky na odstraňování škod 
a dokáže odhalit konkrétního viníka. 
Další oblastí, ve  které jsme schopni nabíd-
nout svou pomoc, jsou rekonstrukce střech 
na  bytových domech, ale i  podnikatelských 
objektech, včetně výměny starých, hluč-
ných a  často nefunkčních střešních venti-
látorů sloužících k odvětrávání ventilačních 
šachtic, za bezhlučné a úsporné větrné turbí-
ny, jak samočinné, tak inovované tzv. hybrid-
ní turbíny, které se snadno napojí na  stáva-
jící elektrorozvod na stoupačkách a provádí 
stálé odvětrávání těchto prostor, případně je 
možné zvýšit jejich výkon sepnutím pomoc-
ného elektromotorku. Tam kde je potřeba, 

dokážeme doplnit do  stávajícího systému 
v  bytech zpětné klapky a  pomocné ventilá-
tory na odsávání nežádoucích zápachů v by-
tech.

Bližší informace k  jednotlivým oblastem
najdete na www.kapsystem.cz, nebo osob-
ně na adrese:

KaP system, s.r.o
28. října 2556/124
702 00 Moravská Ostrava

Případně telefonicky:
ELEKTRO – Tomáš Prorok
                       tel. 602 77 44 55
STAVBA – Ing. Roman Krákora
                    tel. 725 97 22 06

Další zajímavé výrobky najdete
na adrese:  www.bydletbezpecne.cz

- váš elektro a stavební přítel
- nejen na telefonu

KaP system, s.r.o. se sídlem v Ostravě, ale působností po celé České republice, nabízí svým 
klientům pomoc při návrhu a následné realizaci řešení problémů v několika oblastech. 
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� Jak poznat dobrou realitní kancelář?
Určitě by měla mít nějakou historii na  trhu. Ra-
dil bych prověřit si jak je na  trhu dlouho,  zda má 
pobočku v  místě, kde chci prodávat nemovitost, 
zkouknout nějaké recenze na  internetu, jak nave-
nek celkově působí a zda makléř se kterým komu-
nikuji opravdu v realitní kanceláři pracuje. To by měl 
být základ. 
Pro mě osobně by takovým základním ukazatelem 
bylo i to, zda je realitní kancelář plátcem DPH. Po-
kud není, pak si myslím, že objem jejich obchodů 
a tudíž i jejich zkušenosti jsou příliš malé. Rozdíl je 
samozřejmě i  v  realitních službách, které nabízí. 
Pokud mě realitní kancelář nutí, aby peníze šly pou-
ze přes ni, tak to je špatně. Vždy by měla být mož-
nost výběru, klient by neměl být do ničeho nucen. 
V  naší realitní kanceláři fungujeme tak, že klient 
má vždy na výběr, u provize do 50 tisíc má zdarma 
náš úschovní účet,  pokud je vyšší, pak mají klienti 
v ceně i advokátní úschovu. Pokud chtějí klienti vá-
zaný účet v bance nebo notářskou úschovu, tak tu 
si musí hradit sami, nicméně i s tímto typem úscho-
vy často pracujeme.
Pokud jsem prodávající, pak by mě určitě zajíma-
lo, jak bude má nemovitost nabízena. Já například 
doporučuji klientům, aby naší kanceláři dali 2-3 mě-
síce výhradního zastoupení, abychom jejich nemo-
vitost nabízeli pouze my. Vsadíme vše do toho, aby-
chom nemovitost co nejdříve prodali - využíváme 
přitom různé komunikační kanály - interní databá-
ze poptávajících, internet - hlavní inzertní servery, 
billboardy, tiskovou inzerci… Pozor ale na automa-
tické prolongace smluv, bohužel čím dál častěji se 
stává, že realitní kanceláře automaticky smlouvy 
prodlužují, i když je smlouva na dobu určitou. To se 
u nás stát nemůže.
Všem klientům - jak prodávajícím, tak kupujícím 
doporučujeme, aby využili při prodeji či koupi ne-
movitosti třetí subjekt - realitní kancelář, advokátní 
kancelář nebo notariát, aby některou z těchto insti-
tucí využili pro bezpečný převod peněz mezi pro-
dávajícím a  kupujícím. Aby byly jasně stanoveny 
podmínky, za kterých je nemovitost zaplacena, pře-
psána na nového majitele a vyplacena kupní cena. 
Realitní kancelář by také měla poradit klientovi ak-
tuální tržní cenu, za jakou lze nemovitost prodat či 
koupit, zda něco pomůže tuto tržní cenu navýšit 
a  navrhnout marketingový plán prodeje nemovi-
tosti. Dobrá realitní kancelář si nemovitosti i vybírá. 
Klientům dokážeme říct, že je nemovitost předraže-
ná a že za peníze, které by chtěli získat, ji bohužel 
nedokážeme prodat. Tržní cenu neurčuje realitní 
kancelář, ale trh.
Makléř by měl být vždy perfektně připraven jak 
na náběru tak při prohlídce. Vědět, jakou nemovi-
tost prodává, mít připraveny veškeré písemnosti 

- doklady. Musíme znát i  daňovou problematiku 
a občanský zákoník. 

� Jak vlastně správně probíhá převod nemovi-
tosti na nového majitele?

V zásadě jde o  to, aby byly jasně stanoveny pod-
mínky, za kterých jsou zaplaceny a vyplaceny pe-
níze. Především   je potřeba se domluvit na kupní 
ceně, podepíšou se veškeré potřebné dokumenty 
k převodu nemovitosti, složí se kupní cena ke třetí-
mu subjektu, poté dojde ke vkladu kupních smluv 
do katastru nemovitosti, a jak je přepsáno na nové-
ho vlastníka, uvolní se teprve peníze ve prospěch 
prodávajícího. To je nejjednodušší způsob, kde jsou 
chráněny obě strany - jak prodávající, tak kupující.

�  Má realitní kancelář zodpovědnost za nemo-
vitost, kterou mi prodává? Nese zodpověd-
nost za to, že informace, které mi dává, jsou 
pravdivé?

Realitní kancelář vychází vždy z informací, které zís-
ká od prodávajícího a s tím také sepisuje protokol 
o nemovitosti, kde jsou veškeré prohlášení prodá-
vajícího o nemovitosti a který je pro prodávajícího 
závazný a  nese si plnou odpovědnost. Častokrát 
totiž ani my nemáme možnost prověřit, zda prodá-
vající mluví pravdu. Samozřejmě informace které 
máme možnost si ověřit, především výměry, vlast-
nictví, zástavy, exekuce - atd., ale moc možností ne-
máme. Co ale ošetřit jak pro prodávající, tak pro ku-
pující umíme je to, aby jejich Smlouvy byly správně 
sepsané, aby obě strany měly jistotu, že jsou kryté 
v případě nějakých problémů. Naše realitní kance-
lář používá pouze renomované advokátní kancelá-
ře, které smlouvy připravují na míru. 

�  Platí v realitách doporučení?
Ano, určitě, u nás máme v nabídce většinu nemo-
vitostí, kde klienti nebo jejich známí s námi již spo-
lupracovali.

�  Jaké reality nejčastěji prodáváte?
Většinou jsou to domky do 1,5 miliónu korun, pak 
malometrážní byty s nižšími provozními náklady - 
velikost nejčastěji 2+1 s balkónem a to buď levné 
bez rekonstrukce, nebo naopak drahé a  kvalitně 
rekonstruované.

�  Jak hodnotíte spolupráci s hypotečními ban-
kami?

Pro klienta, který  si u nás rezervuje nemovitost a chce 
ji přes nás i fi nancovat, děláme společně s bankami 
kompletní servis služeb. Pokud má u nás zaplacenou 
rezervaci a  přestože původně na  hypotéku dosáh-
nout měl,  a pak změnou podmínek bank na ni ne-
dosáhne, tak takovému klientovi vrátíme rezervační 
zálohu v plné výši.  Tedy pokud jde fi nancování přes 
nás. Pokud si klient vyřizuje hypotéku s bankou či fi -
nančním poradcem sám, musí si za ni bohužel nést 
odpovědnost pak rezervační poplatek propadá.
S hypotečními bankami úzce spolupracujeme, jsme 
schopni klientům nabídnout i  lepší sazby, což je 
dáno objemem hypoték, které zprostředkováváme.

�  Co byste ve Vaší práci přivítal?
Určitě by bylo dobré, kdyby stejně jako je tomu 
například ve Spojených státech, existoval skutečně 
nezávislý audit nemovitosti a  pevná pravidla pro 
naši práci, závazná pro všechny realitní kanceláře.

�  Děkuji za Váš čas.

Buďte ostražití při prodeji nemovitosti
Přinášíme Vám rozhovor s Tomášem Milským, generálním ředitelem PINK REALITY, s.r.o. Firma 
je na trhu od roku 2011 a má osm poboček v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Předejte nám kontakt 
na majitele bytu, který je v prodeji 
a získejte odměnu 5 000,- Kč 
na Váš účet po prodeji
Jako vlastník bytu se čas od času dostáváte k informacím, že se někdo 
stěhuje a prodává byt nebo rodinný dům. Pokud nám předáte kontakt 
na vlastníka prodávaného bytu nebo rodinného domu a my zajistíme 
prodej, tak odměna je Vaše.

� Byty v panelových domech � Byty ve zděných domech 
� Rodinné domy � Řadovky

Stačí zavolat, my prodáme a pošleme odměnu přímo na Váš účet.

informace o spolupráci: 
www. Byty-svj.cz, info@byty-svj.cz, 734 346 934
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Brzy se po listopadu 1989 šířil předsudek, že 
se velké bytové domy, zejména panelové, 
stanou domovem chudých. Tyto stavby byly 
za  totality stavěny s  životností pouhých 30ti 
let a  pak měly být rozebrány. Byl to zřejmě 
omyl. Mnohdy velmi velkorysé a  prostorné 
vnitřní dispozice těchto domů a  stejně tak 
i  jejich umístění v  atraktivních lokalitách je  
často staví mnohem výše i před moderní de-
veloperské bytové projekty. 

„Čím dál častěji se setkáváme s  tím, že obyva-
telé předlistopadových domů volí jednohlasně 
pro rekonstrukci kvalitní materiály s  dlouhou 

životností. Tito lidé často přemýšlejí jinak. Vědí, 
že se to vyplatí, že získají účinné a  trvalé řeše-
ní. Nevidí pádné důvody, proč by investovali 
do  nejlacinějších plastových oken, starých už 
v době montáže, a do kontaktní izolace s výhle-
dem krátké životnosti a nákladné údržby.“ říká 
Ing.  arch. Šárka Křivinková z  fi rmy Novabrik 
Czech

I fasáda ovlivňuje naše zdraví
V bytech vzniká běžnými každodenními čin-
nostmi vodní pára. Museli bychom neustále 
neekonomicky větrat, abychom se jí zbavili. 
Skladba předsazené fasády umožňuje vlože-

ní tepelné izolace (minerální vaty, bezesparé 
pěny), která plně propouští vodní páru a od-
vádí ji vzduchovou mezerou nebo přímo přes 
cihly Novabrik do  vnějšího prostředí. Oproti 
tomu kontaktní izolace páru naopak zadržu-
je. Dokonce až tak, že může v izolaci či na roz-
hraní mezi ní a zdí kondenzovat. Následně se 
v  bytech drží vlhko a  vznikají plísně, což je 
nevhodné pro zdraví. Plísně způsobují vážné 
zdravotní komplikace jako je bolest hlavy, 
nevolnost, dlouhodobá únavu, záněty dýcha-
cích cest a alergie. O plísních lze tedy hovořit 
jako o tichém nepříteli, jenž na člověka půso-
bí často skrytě a o to zákeřněji. 

Konec šetření do fondu oprav na novou fasádu
Fasáda, která je z technického pohledu nejúčinnější, má nejdelší životnost, je bezúdržbová, 
vkusná, nepraská, nezatéká do ní a samotná realizace je velmi rychlá. Zmiňme ještě vyso-
kou odolnost proti poškození a snadnou opravitelnost, když k němu přesto dojde. Ano, to 
je Novabrik. Předsazená fasáda, která má už i v Česku tradici. Podtrženo a sečteno z toho 
všeho plyne její pořizovací a hlavně investiční výhodnost.
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Novabrik
Systém fasády Novabrik byl původně na-
vržen zejména pro dřevostavby postavené 
v  drsných podmínkách kanadské krajiny. 
Byl navrhován několik let týmem odborní-
ků na stavebním institutu v Torontu a v roce 
1995 uveden na trh. Skladba fasády Novabrik 
je originální a  funkční díky tvaru cihly, který 
neumožňuje zadržování vody ve  spárách 
mezi cihlami. Tvar je plynulý bez drážek, které 
by vodu zadržovaly. Těžiště je uprostřed cihly 
a přiklání tak obklad ke zdivu, nikoli od něho. 
Za  celých dvacet let má Novabrik realizace 
po celém světě a od roku 2001 také výhradní 

zastoupení pro střední Evropu v České repub-
lice fi rmou Novabrik Czech. 

Fasáda Novabrik nevyžaduje následné opra-
vy ani nátěry. Kromě toho, že šetří fi nanční 
náklady za  vytápění, tak jako jediná dokáže 
šetřit peníze za pravidelné opravy a údržbu, 
nehledě na starosti a čas, který se nedá vyčís-
lit. Třešničkou na dortu je také fakt, že pomocí 
fasády Novabrik zhodnotíte svoji nemovitost.

Novabrik Czech, Lezník 133, Polička
www.novabrik.cz, info@novabrik.cz, 
Tel.: 461 722 585



54 Praktický rádce pro SVJ    2/2015 

OKNA www.RadceProSVJ.czREFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU SVJ

Refi nancování úvěru SVJ nyní jednodušeji 
Platíte vysoké splátky zbytečně! My Vám je pomůžeme snížit!

•  Splácíte úvěr za opravu, zateplení, okna a už je to pár let?
•  Počítali jste s dotací, ale nedopadlo to a platíte úvěr?
•  Plánujete rekonstrukci, ale na dotaci nedosáhnete?
•  Najdeme pro Vás optimální refi nancování úvěru!
•  Platné po celé ČR zdarma i pro nové úvěry.
•  Novinka - možné refi nancovat i bez ztráty dotace Panel.

Jak zdarma zkontrolovat, zda neplatíte za úvěr zbytečně moc?
1. Navštivte stránky  www.RadceProSVJ.cz/uvery nebo nám zavolejte, pošlete SMS zprávu 
 na  601 222 819, případně napište na  redakce@bmco.cz 
2. Provedeme kontrolu a navrhneme Vám nový optimální úvěr pro Vaše SVJ, BD.
3.  Potom se sami rozhodnete.
 Vše za Vás vyřídíme my - jako zástupci  SVJ nemusíte nikam chodit - úspora času.

Nebo Vám zařídíme úvěr nový na plánovanou rekontrukci domu!

Víme, že takřka každé společenství vlastníků nebo bytové družstvo splácí úvěr. V době, kdy se úrokové sazby snižují, tato situace tlačí banky 
a další společnosti k nabídce úvěrů za lepších podmínek než dříve. Každý potenciální zákazník má jiné výchozí podmínky (doba splatnosti, 
výše úvěru a zůstatek, pojištění, doba fi xace, pokuta,…), a tak pro každého může být výhodný jiný optimální úvěr a to od jiné banky. 
Ano, nejsme banka, neplatíme vysoké částky za reklamu v televizi, rádiu, novinách. Ale s těmito bankami spolupracujeme, vlastně se všemi 
na území ČR. Proto jsme schopni Vám nabídnout refi nancování úvěru nebo úvěr nový, který bude šitý přímo na Vaše výchozí podmínky a mož-
nosti. Jsme nezávislí, proto Vám můžeme předložit tu nejvýhodnější nabídku napříč celým trhem.
Možnost kontroly Vašeho stávajícího úvěru SVJ, BD provedeme zdarma. Poté navrhneme optimální refi nancování (nebo nový úvěr) pro Váš 
bytový dům a Vy se rozhodnete.

Reálný příklad:
Společenství vlastníků zateplilo bytový dům v  roce 2010 díky úvěru ve  výši 4,3 mil. Kč, úroku 5,4 %, splatnosti 25 let. Celkem by tedy zaplatilo               
7,845 mil. Kč. 
V roce 2012 SVJ požádalo o refi nancování stávajícího úvěru. V předchozí úvěrové smlouvě byla pokuta, o kterou byl nový úvěr navýšen. Navíc si SVJ 
v novém úvěru zajistilo i fi nancování dalších činností. 
Nový úvěr v roce 2013 je na částku 5,8 mil. Kč, úrok 3,05 %, splatnost 15 let. Celkem za úvěr zaplatí 7,293 mil. Kč.
Závěr: SVJ navýšilo úvěr o 1,5 mil. Kč na další činnosti a přitom ještě „ušetřilo“ svým členům 0,55 mil. Kč.                     

Platnost této zvýhodněné služby je neomezená.

Získejte zdarma nové vydání „Rádce pro SVJ“ v elektronické verzi na Váš email 
Napište název Vašeho emailu ve tvaru nazev@xxx.cz, např.: SvjPraha14@seznam.cz a pošlete nám ho pomocí:
- textové zprávy (SMS) na 601 222 819 nebo
- emailu na redakce@bmco.cz nebo
- zadáním na webových stránkách www.RadceProSVJ.cz 

Ještě před tiskem a distribucí získáte pravidelně nové el. vydání „Rádce“ a další informace přímo na Váš email zdarma.

Redakce Praktického rádce pro SVJ, redakce@bmco.cz, www.Radce-pro-SVJ.cz

Specifi cké komerční úvěry právnickým osobám
1)  Nabízené komerční úvěry jsou určeny ze-

jména bytovým družstvům (BD), stavebním 
bytovým družstvům (SBD) a  společenstvím 
vlastníků jednotek (SVJ). 

2)  Slouží zejména k  fi nancování rekonstrukcí, 
oprav, stavebních úprav či splacení předcho-
zích závazků vzniklých fi nancováním rekon-
strukcí, oprav či stavebních úprav nemovi-
tostí nacházejících se v České republice.

3)  Jedná se o anuitně splácené úvěry s úroko-
vou sazbou pevnou po celou dobu splácení 
či dle volby variabilní úrokovou sazbou sta-
novenou opakovaně na období pěti let. 

4)  Doba splatnosti 20 let s výjimkou až 25let. 
5)  Výše úrokové sazby je velmi individuální 

od 1,25% - 2, 3%
6)  Financovat je možné až 100% záměru
7)  Úvěry se realizují bez zástav

8) Pro vypracování nabídky stačí poslat násle-
dující údaje:

�z Název subjektu z IČO z Výše požado-
vaného úvěru z Účel v  případě refi nan-
cování, kopii stávající úvěrové smlouvy 
z Požadovaná délka splatnosti z Fixace 
na  5let nebo pevná z Počet bytových 
jednotek z Výše celkového měsíčního pří-
spěvku do FO
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Většina obětí požáru nezemře uhořením, ale 
udušením, či nadýcháním zplodin hoření. 
Kouř také způsobuje ztrátu orientace i v pro-
středí, o  němž si myslíme, že dobře známe. 
Odkouření prostoru také přispívá ke  snad-
nějšímu hašení i k  lokalizaci ohniska požáru. 
Spolu s kouřem je z budovy odváděno teplo, 
které může způsobovat zborcení konstrukcí 
vlivem vysokých teplot.
více: http://pozarniodvetrani.cz/
           PozarniOdvetrani.aspx

Schodiště v  panelovém domě slouží jako 
úniková cesta. Je-li schodiště vybaveno zaří-
zením pro odvětrání kouře, hovoříme o chrá-
něné únikové cestě (dále CHÚC), jenž slouží 
k  úniku osob z  hořící budovy. CHÚC určuje 
ČSN 73  0802: Požární bezpečnost staveb – 
Nevýrobní objekty a  ČSN 73  0834: Požární 
bezpečnost staveb – Změny staveb.
Je-li v budově instalované požární odvětrání, 
pak je povinností vlastníka udržovat tento 
systém v  provozuschopném stavu. Zajistit 
funkčnost je třeba i pro původní lankové sys-
témy v panelových domech, kdy je zatažením 
za lanko vedené v kovových trubkách odjiště-
no okno v nejvyšším patře. 
Nejčastěji se renovace požárního odvětrání 
provádějí při rekonstrukcích, zateplování, 
nebo je-li lankový systém již nefunkční. Dů-
vodem často bývá i  netěsnost původního 
ocelového okna.
Původní lankové systémy požárního odvět-
rání je možné vyměnit za elektrické systémy, 
které poskytují následující výhody:
automatické spuštění odvětrání v  případě 
požáru detektorem kouře
manuální spuštění systému v případě požáru 
požárními tlačítky
možnost přezkoušení funkčnosti systému 
vizuální kontrola stavu systému (LED diody 
v hlavním požárním tlačítku upozorní na po-
ruchu)
nové okno podstatně sníží úniky tepla a  za-
braňuje zatékání dešťové vody do budovy
okno je možné použít i pro denní větrání (vě-
trací tlačítko, detektor deště, detektor větru, 
termostat,...)

Renovace požárního odvětrání 
v panelových domech

NABÍDKA PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ

Požární odvětrání je prvkem požární ochrany obyvatel a majetku. Slouží k odvodu kouře 
z budovy v případě požáru, jenž je hlavní příčinou ztrát na  životech při neštěstích, která 
nelze nikdy zcela vyloučit.

Ven výklopné okno ovládané elektropohonem

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Králův Dvůr – Zahořany
mob.:  607 561 562, e-mail: mihulka@pozarniodvetrani.cz
mob.:  725 889 715, e-mail: horak@pozarniodvetrani.cz
www.pozarniodvetrani.cz, www.otvirace.cz

Nabízíme:
� instalaci po celé ČR    
� certifi kovaný systém    
� cenovou nabídku zdarma    
� maximální vstřícnost k požadavkům objednatele
� naše zkušenosti s renovacemi požárního odvětrání
� nejlevnější následné kontroly provozuschopnosti zařízení
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Princip zateplení stávajících oken 
– výměna stávajících skel 
za nová dvojskla
Mnoho lidí, kteří se nepohybují v tomto obo-
ru, si  představuje, že  zateplení oken spočí-
vá především v  utěsnění mezer mezi rámy 
a  křídly. Tyto úpravy zajisté přispívají ke  ko-
nečnému efektivnímu zateplení domácnos-
ti, samy o  sobě jsou ale  zcela nedostatečné. 
K  největším únikům totiž dochází skrze pů-
vodní zasklení, které nedokáže teplo efek-
tivně zadržet. Účinné zateplení oken tedy 
představuje především výměnu stávajícího 
nevyhovujícího zasklení, které propouští 
příliš mnoho tepla, za speciální izolační dvoj-
sklo. Následné utěsnění pak může být další 
úpravou, která přispěje k  dokonalé izolaci. 
Zateplení oken samozřejmě přináší především 
výraznou tepelnou úsporu. Ta činí 40 - 60% 
a  celkové náklady za  energie se tak sníží až 
o  čtvrtinu. Kromě tepelných úspor zateplení 
také snižuje rosení oken v  zimních měsících, 
zlepšuje zvukovou izolaci, zlepšuje průhled 
okny, prodlužuje jejich životnost a šetří i život-
ní prostředí. 

Zateplit stávající okna za 40% 
nákladů nebo za 100% nákladů
pořídit okna nová? 
Nabídka nových oken s kvalitními skly, která 
dokážou teplo v  domácnosti efektivně za-
držet, je velmi široká. Pořízení zcela nových 
oken tak zajistí jejich maximální možnou 
izolační schopnost. Na druhou stranu je však 
celková výměna poměrně fi nančně náročnou 
variantou. Pouhé zateplení vás přitom přijde 
přibližně jen na 40% nákladů, které byste ji-
nak investovali do  kompletní výměny oken. 
Snížení tepelných ztrát okny je navíc u obou 
případů přibližně stejné. 

Zateplování dodatečnou montáží přináší 
i  řadu dalších výhod. Nepotřebujete na  něj 
stavební povolení a  úpravy lze provést 
i  za  běžného provozu domácnosti. Hospo-
dyňky jistě ocení, že v případě zateplení není 
nutné stará okna bourat a  je tak bude čekat 
jen minimální úklid po  řemeslnících. Navíc 

nedochází ke změně původního vzhledu bu-
dovy jako při výměně oken (vnitřní sklo a rám 
okna zůstávají bez zásahů). Díky tomu je za-
teplení oken vhodné i pro historické objekty. 

Objednejte si klidně pouze zateplení 
1ks okna a uvidíte a pocítíte výsledek

Máte plastová okna, která již dávno 
nesplňují požadavky? Nevadí rámy 
necháme a jen vyměníme skla! 
Řekli byste, že plastová okna, která vám slou-
ží teprve několik let, na tom přeci musejí být 
s  izolací velmi dobře? Před pouhými 10-15 
lety se však ještě montovala dvojskla s koefi -
cientem prostupu tepla U = 2,8 W/m2K. Dnes 
už  má  takové sklo nedostatečnou tepelnou 
izolaci, která nevyhovuje normám a projevu-
je se nepříjemným prostupujícím chladem 
a výskytem nadměrného rosení. 

Tabulku dvojskla je přitom možné jednoduše 
vyměnit za  izolační dvojsklo lepších kvalit - 
s koefi cientem prostupu od U = 1,4 W/m2K, až 
po 0,7 W/m2K. Výměnu skla za kvalitní izolač-
ní dvojskla nebo trojskla lze provést u všech 
typů plastových, střešních oken i  eurooken. 
Právě o  výměnu původních tepelně slabých 
dvojskel v  plastových oknech je v  současné 
době velký zájem. 

Přijedeme za Vámi, posoudíme a poradí-
me po celé ČR.
Vyplatí se zateplení oken? Záleží především 
na  stavu konkrétních oken. Odborné fi rmy 
většinou nabízejí možnost posouzení stáva-
jících oken spolu s  cenovou kalkulací, a  to 
zdarma. Je proto vhodné takové nabídky vy-
užít a nechat si nezávazně poradit, jaké řešení 
je právě pro vaše okna nejlepší. 

Výhodné a téměř jediné efektivní 
řešení pro vlastníky domů 
v památkových zónách.

Zateplením stávající oken nemusíte 
kupovat nová plastová! 
Přitom dosáhnete téměř stejných výsledků, 
ale za výrazně nižší pořizovací ceny cca 40%
Jak? Díky výměně skel za izolační dvojskla lepších kvalit. V takovém případě navíc nepotře-
bujete stavební povolení, řemeslníci nadělají mnohem méně nepořádku, výměna je rychlá 
a je možné ji provést za běžného provozu.

Pro zaslání poptávky nás kontaktujte na:
www.okna-svj.cz
info@okna-svj.cz
734 346 934
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Návod, jak v několika krocích 
vybrat zateplovací fi rmu
Volba produktu „zateplování“:
Necháte si postavit auto „na míru“ od vašeho 
automechanika z  různých dílů? Sice možná 
bude jeho pořízení levnější. Ale co pak jeho 
provoz? Jak bude spolehlivý a  jak bude ná-
kladný? Asi těžko by takové řešení někdo 
z nás zvolil…

Obdobná situace je i  v  oblasti zateplování. 
Abyste dosáhli maximálního efektu, je potře-
ba hledat tzv. systémová řešení. I zde platí, že 
ucelené systémové řešení od jednoho výrobce 
vám bude vždy fungovat lépe, než poslepova-
né řešení z mnoha různorodých komponent.

z  Dnes už snad všichni výrobci nabízejí uce-
lené certifi kované zateplovací systémy

z  Dále je potřeba se pak poradit s někým ne-
stranným a znalým těchto zateplovacích 

systémů a  tepelných izolací (projektant, 
technický dozor)

z  Ale nakonec všechny předchozí kroky jsou 
k  ničemu, pokud není provedena kvalitní 
realizace certifi kovanou stavební fi rmou

Volba stavební fi rmy obecně
Stavební fi rma buď podtrhne vámi správně 
provedené ochozí, nebo naopak zhatí celé 
vaše dílo. Sebelepší systém vám nezajistí efekt, 
pokud nebude správně aplikován. Proto výbě-
ru stavební fy věnujte velkou pozornost. 

I  když je cena realizace jistě důležitým pa-
rametrem, zdaleka není dostatečně vypo-
vídajícím. Ušetřené náklady se musí pro-
jevit především v  průběhu „užívání“ nově 
zatepleného domu. Abyste měli co největší 
jistotu, že to tak bude, potřebujete při výbě-

ru stavební fi rmy zohlednit především tyto 
parametry:

z  Jak dlouho působí na stavebním trhu
z  Certifi káty ISO, proškolení od výrobců jed-

notlivých stavebních komponentů
z  Vlastní zaměstnanci
z  Referenční doporučení
z  Referenční stavby 
z  Doporučení z  realizace obdobné stavby, 

ověřený kontakt na referenční stavbu
z  Doporučení od výrobců stavebních hmot 
z  Pojištění odpovědnosti za škodu minimál-

ně v hodnotě domu
z  Technické zázemí stavební fi rmy 
z  Prověření přes obchodní rejstřík, zda fi rma 

není v insolvenčním řízení 
z  Délka záruk, kterou vám stavební fi rma po-

skytne

Sídlo firmy
Pardubická 861/75a
Hradec Králové
telefon: +420 603 562 339 

STATING s.r.o.

web: www.stating.cz
e-mail:  stating@stating.cz

www.revitalizace-svj.cz
zašlete nám poptávku
info@revitalizace-svj.cz
nebo nám zavolejte na 734 346 934

Praha
Brno
Hradec Králové
Pardubice
Liberec
Mladá Boleslav
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Instalace a servis tepelných čerpadel

Tel.: 733 143 143 
e-mail: servis.prem@pre.cz 

www.premereni.cz/sluzby

V případě zájmu o podrobnější informace doporučujeme kontaktovat pana 
Tomáše Krbce (tel.: 733 162 603, e-mail: tomas.krbec@pre.cz).

Služba zahrnuje:
•  až 28% slevu na nákup tepelného čerpadla  

včetně montáže
•  záruční a pozáruční servis
•  optimalizaci a změnu požadované distribuční sazby 
•  výpočet tepelných ztrát pro přiznání zvýhodněné 

distribuční sazby 
•  poradenství a konzultační činnost

Realizujeme výstavbu technologií pro vytápění, chlazení a větrání včetně 
rekuperace, a to jak pro rodinné, tak pro bytové domy.

INSTALACE A SERVIS 
TEPELNÝCH ČERPADEL
Realizujeme výstavbu tepelných čerpadel 
jak pro rodinné, tak pro bytové domy dle po-
žadavků zákazníků. V nabídce máme pouze 
kvalitní prověřené výrobky a poskytujeme 
záruční i pozáruční servis.

INSTALACE KONDENZAČNÍCH 
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Zajišťujeme komplexní řešení pro vytápění 
bytů, domů i nebytových prostor. Zpracuje-
me prvotní analýzu a studii proveditelnosti, 

zhotovíme projektovou dokumentaci, pomů-
žeme s financováním a výstavbou zařízení 
a následně zajistíme provoz, servis a údržbu 
celého systému.

PRODEJ AKUMULAČNÍCH KAMEN, 
PŘÍMOTOPŮ A BOJLERŮ
Elektrotepelná zařízení různých značek pro-
dáváme v naší prodejně v Jungmannově uli-
ci, Praha 1, kde si můžete výrobky prohléd-
nout, popř. i vyzkoušet. U vybraných zařízení 
zajišťujeme i montáž a demontáž vč. odvozu 
a ekologické likvidace.

INSTALACE A SERVIS OSVĚTLENÍ
Zhodnotíme energetickou náročnost stáva-
jícího osvětlení a navrhneme nové řešení 
včetně ekonomické efektivnosti a investič-
ních a provozních nákladů. Samozřejmostí 
je následná realizace projektu na klíč. Dále 
nabízíme revize a opravy osvětlení a pora-
denství v oblasti řízení a regulace osvětlení.

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
Díky kvalifikovaným pracovníkům a technic-
kému zázemí zajistíme rychle a za příznivou 
cenu veškeré činnosti související s dodáv-
kou elektřiny. Obnovujeme dodávku, zřizu-
jeme nebo rekonstruujeme odběrná místa 
pro přímé i nepřímé měření elektrické ener-
gie, rekonstruujeme hlavní domovní vedení 
a bytové rozvody. Vyřídíme také potřebné 
formality při jednání s příslušným distribu-
torem elektřiny.

Pražská energetika, více než dodavatel energií 
Již více než rok Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou nabídku nadstavbových energetických služeb. Snažíme se, 
abychom pro vás byli nejen zajímavým dodavatelem energií, ale i společností, na kterou se můžete obrátit také v jiných 
energetických oblastech. Naše portfolio služeb je opravdu široké a různorodé a my pevně věříme, že jej využijete vy nebo 
vaše bytové družstvo. 

www.premereni.cz/sluzby
tel.: 733 143 143, e-mail: servis.prem@pre.cz
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Přístupové systémy pro bytové domy
“Klíče patří minulosti”

Určitě jste již zažili situaci, kdy jste                         
v  bytovém domě potkali nezvaného hosta,          
a když ne přímo jej, tak alespoň spoušť, kterou 
po sobě zanechal. Ať už to byl člověk, který 
hledal místo na přespání, nebo zloděj, který se 
vloupal do bytu sousedovi, jedno je spojovalo 
– podařilo se jim díky špatně zabezpečenému 
vchodu dostat do míst, kam by neměli mít        
za žádných okolností přístup. Existuje ovšem 
několik možností, jak lépe zabezpečit bytový 
dům a předcházet tak nečekaným 
návštěvníkům. Liší se především funkčností         
a cenou. 

Dveře jsou jen začátek

Základem jsou vždy kvalitní dveře opatřené 
zámkem odolným proti násilnému vniknutí. 
Takové dveře jsou v dnešní době již poměrně 
značně rozšířeným standardem u bytových 
domů i jednotek. Příležitostným zlodějům 
nejspíš jejich plány na vniknutí do domu 
překazí, ale pro zkušené „profesionály“ 
nebude jejich překonání příliš velký problém. 
Pachatel se navíc do domu může dostat i jinou 
cestou, např. pootevřeným oknem                        
do suterénu, proto je důležité dbát                         
na bezpečnost nejen vchodových dveří, ale                
i ostatních přístupových cest. 

Klíče patří minulosti

Pokud jsou však jakékoliv dveře otvíratelné 
klasickým klíčem, hrozí, že někdo z nájemníků 
klíče ztratí, nebo že mu budou odcizeny. Při 
každé takové ztrátě či odcizení je vhodné 
neprodleně vyměnit zámek a pořídit všem 
nájemníkům nový klíč, což se při zvýšené 
frekvenci ztrácení nebo velkém počtu 
nájemníků může značně prodražit. Mnoho 
domů také stále řeší zabezpečení pomocí 
klíčů a nápisu „Prosím zamykejte dům“. Takové 
řešení většinou obyvatele spíše obtěžuje             
a nedodržují ho, čímž se míjí účinkem. Co je 
ovšem nejdůležitější, toto řešení je v rozporu      
s platnou legislativou požární bezpečnosti. 
Vstupní dveře do bytových domů jsou totiž 
obvykle i požárním únikovým východem a ten 
nesmí být v případě vzniku paniky ve směru      

z  budovy nijak zablokován. Jednoduchým 
řešením, které plní oba požadavky, je 
samozamykací zámek s panikovým kováním. 
Takový zámek se při zaklapnutí dveří 
automaticky uzamyká a přitom je možné 
dveře z  vnitřní strany kdykoli stiskem kliky 
otevřít.

Přístupové bezpečnostní systémy

Vylepšenou variantou k zámkům 
otvíraným pouze klíčem je využití 
přístupového systému ovládaného bezkon-
taktním čipem v podobě karty, nebo klíčenky. 
Místo zastrčení klíče do klíčové dírky, stačí 
přiložit klíčenku s  identifikačním čipem             
ke čtečce nainstalované vedle dveří. Obsluha 
je komfortní, bezpečnost vysoká a princip je 
jednoduchý. Čtečka má v  sobě uloženou 
databázi čísel čipů, kterým má povolit přístup. 
Po přiložení čipu ke čtečce systém porovná 
číslo konkrétního čipu s celou svou databází. 
Během zlomku vteřiny tak systém rozhodne, 
zda má daného člověka pustit dovnitř, nebo 
nechat dveře zamknuté.

Kdo a jak systém spravuje?

Nevýhodou mnoha 
přístupových systémů 
může být příliš obtížné 
nastavování a spravo-
vání databáze čipů. 
Není neobvyklá 
nutnost kontaktovat 
dodavatele pokaždé, 
když potřebujete 
změnit jakákoli 
oprávnění. S velmi 
pozitivním uživatel-
ským ohlasem se               
v  tomto směru projevil 
přístupový systém 
PATRON-PRO, k jehož 
administraci správci 
domu postačí pouze 
chytrý mobilní telefon. 
Dle výrobce je systém 
PATRON-PRO přímo 

navržený pro potřeby bytových domů. 
Nenajdete v  něm zbytečné drahé funkce, 
které by těžko hledaly uplatnění, ale zároveň 
splní veškeré, i mírně nestandartní, potřeby 
bytových domů. Tento šikovný systém vyvinul 
český Institut Mikroelektronických Aplikací, 
který je špičkou v  oboru identifikačních 
technologií. 

Co dělat, když dojde ke ztrátě nebo 
odcizení čipu?

V případě ztráty či odcizení klíčenky stačí 
kontaktovat správce budovy (obvykle 
pověřený vlastník SVJ), který klíčenku přes 
mobilní telefon zablokuje a vydá uživateli 
novou. Při průchodu kolem dveří pak již 
správce pouze krátce přiloží mobilní telefon 
na čtečku a tím dojde k zapsání změn. Stará 
ztracená klíčenka je tak natrvalo vyřazena                  
ze systému a nehrozí její zneužití.

 Zajímavé inovace

Dnešní doba je nakloněna moderním 
technologiím. Téměř každý již má v  kapse 
alespoň jeden mobilní telefon. Nezaskočí tedy 
nejnovější statistika, že zapomenutého 
telefonu si průměrný uživatel všimne za jednu 
hodinu, zatímco zapomenutých klíčů                      
až za hodin sedm. Moderní přístupové 
systémy jako je systém PATRON-PRO tento 
trend využívají a umožňují nahrát identifikátor 
pro ovládání dveří i do mobilního telefonu. 
Uživateli pak již pro otevření dveří stačí pouze 
přiložit mobil na čtečku a klíče může,                      
s  trochou nadsázky, nechat bez obav ležet 
doma. V případě potřeby může navíc správce 
budovy na dálku povolit vstup třeba 
montérům, uklízečce nebo pošťačce. 

Otevírání dveří
identifikační klíčenkou

Snadné programování
mobilním telefonem

Základní podoba
čtecího zařízení

Jak zabránit přístupu
neoprávněných osob
do bytového domu

WWW.PATRON-PRO.CZ  |  +420 731 549 805
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KAŽDÝ DŮM JE JINÝ
Naše každodenní zkušenost z  posuzování bytových domů ukazuje, že i  dva na  první pohled stejně vy-
padající domy, které stojí třeba jen několik metrů od sebe, mívají významné odlišnosti. Je to způsobeno 
rozmanitostí používaných materiálů a často také „brigádnickým“ způsobem stavby. Tyto odlišnosti mohou 
mít zásadní vliv na volbu správného řešení oprav vašeho domu. 

INDIVIDUÁLNÍ POSOUZENÍ JE ZÁKLAD
Hlavní konstrukce bytových domů jsou ve většině případů staticky v pořádku, a proto není žádný důvod, 
proč by nešla provést řádná revitalizace. Díky odlišnostem každého domu však nelze doporučit obecný 
postup, jak k realizaci přistoupit. Individuální posouzení každého detailu na vašem domě je velmi důležité, 
protože rozhoduje o nejvýhodnějším postupu oprav. 

DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA = VÝBORNÁ OPRAVA
Bohužel se často setkáváme s již provedenými opravami, které byly navrženy špatně a domu spíše uškodily. 
Většinou se jedná o  levné řešení převzaté z  jiných domů, nebo vyplývající z obecných zvyklostí zvolené 
fi rmy, případně rutinního přístupu nezávislého projektanta. Pro hladký průběh realizace a zajištění výbor-
ného výsledku, je nutné nejdříve detailně prohlédnout celý dům, zjistit tloušťky a skladbu všech konstrukcí, 
posoudit jejich stav ze stavebního a energetického hlediska a prověřit problémy jednotlivých bytů. Teprve 
na základě zjištěných výsledků lze navrhnout technicky a ekonomicky správné řešení. 

MNOHO STAROSTÍ, PRÁCE, ČASU A PENĚZ 
Kvalitní posouzení stavu vašeho domu a návrh řešení samozřejmě stojí nějaký čas a úsilí. U nás, v IP POLNÁ, 
jsme si toho vědomi, a proto našim zákazníkům nabízíme ucelený systém, který je bez starostí provede jak 
přípravou, tak následně samotnou realizací oprav domu. Díky tomu si ušetří představitelé bytového domu 
velké množství starostí, práce, času a energie. 

Jak na to
Stavebně-energetické posouzení vašeho bytového domu vám zpracuje náš tým odborníků v  oblasti 
stavebnictví, energetiky a fi nancování. Vy tím získáte jasnou informaci o tom, v jakém stavu se v součas-
né době nachází celý váš dům a jaké jsou možnosti řešení zjištěných problémů. Zaměřujeme se především 
na stavební a energetickou stránku domu a řešíme hlavně konkrétní problémy majitelů jednotlivých bytů 
(například vysoké účty za vytápění, plísně v rozích, horko v letních měsících, …). Samozřejmou součástí 
je také odborný energetický výpočet, který vám ukáže, kolik peněz, které dnes platíte za vytápění, můžete 
ušetřit vhodnou opravou vašeho domu! Za posledních šest let jsme posoudili a navrhli řešení pro více než 
2 000 spokojených sdružení bytových domů. 

JAK CHYTŘE PŘIPRAVIT OPRAVY DOMU 
Přemýšlíte o revitalizaci vašeho bytového domu a nevíte, jak správně začít? 
Oprava bytového domu je velkou investicí. Ta s  sebou přináší významnou odpovědnost a  starost výboru společenství vlastníků jednotek. 
Přestože viditelný je především výsledek oprav, za  jeho úspěchem stojí mnoho dílčích kroků a  vynaloženého úsilí. Co je tedy potřeba pro 
úspěšnou opravu vašeho domu udělat jako první?  

Revitalizační poradna květen 2015www.radce-pro-SVJ.cz

Více se informujte na 
www.revitalizacebytovek.cz 
nebo na telefonu 800 100 533

AKCE: Stavebně-energetické posouzení vašeho bytového domu ZDARMA!

Pan Robert Melichar, místopředseda výboru 
SVJ Ul. Tvrdého, Praha Letňany
„Vaše společnost pro náš bytový dům realizovala zakázku, 
jejímž předmětem byla dodávka stavebních a  montáních 
oprav BD spočívající ve zpracování projektové dokumenta-
ce, inženýrské činnosti, zateplení suterénu, obálky domu, 
obvodových stěn solku a  provedení hydroizolace spodní 
stavby a upravy okolního povrchu okolo domu.
Rádi bychom poděkovali za celkový přístup společnosti při 
realizaci naší zakázky. Předvedli jste skvělou odbornou péči, 
operativní přístup při našich požadavcích i odborné vedení 
celé zakázky.“ “

Archiv IP Polná
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Systémové chyby v rozúčtování nákladů na vytápění 
pomocí  radiátorových indikátorů (část 1.)
V  polovině minulého roku zveřejnilo MMR nový návrh zákona o  službách. Mimo jiné byla 
k němu přiložena také pracovní verze návrhu vyhlášky, která by měla nahradit platnou normu 
č. 372/2001 Sb.  V porovnání s ní je sice v tomto návrhu změn jak šafránu, nicméně se týkají 
dvou klíčových ukazatelů, a to velmi nešťastným způsobem: 

Podíl spotřební složky Přípustná odchylka měrných nákladů od průměru

Spodní limit Horní limit

Platná vyhláška 50 až 60 % -12 až -25 % + 40 %

Návrh nové vyhlášky 50 až 70 % -20 % + 100 %

Skutečnost, že návrh nové vyhlášky obsahuje ustanovení o přípustné odchylce, ukazuje, že je 
ušit na míru těch ústředně vytápěných domů, které pro daný účel používají indikátory připev-
něné do středu radiátorů, kde registrují povrchovou teplotu sousedních článků. Tento způ-
sob indikace je prozatím zdaleka nejrozšířenější, ale má také zdaleka nejvíce systémových 
chyb. Právě tato metoda je středobodem dalšího rozboru.  

A. Spotřebitel hradí náklady na  dosa-
hovanou tepelnou pohodu
Pro účely rozúčtování jsou celkové náklady 
na  vytápění rozdělovány do  dvou složek, 
nejčastěji v  poměru půl na  půl. Náklady 
na  základní složku jsou rozdělovány po-
měrem podlahových ploch, k  rozdělování 
spotřební složky slouží spotřební jednotky 
(SPJ). Ty jsou výsledkem součinu náměru 
odečteného z  displeje indikátoru a  insta-
lovaného výkonu příslušného radiátoru; 
v místnostech, které mají více než 1 ochla-
zovanou stěnu (přízemní, podstřešní a ná-
rožní místnosti), jsou jmenovité  výkony 
radiátorů dále sníženy o odhad vyšších te-
pelných ztrát obálkou domu. 
Každá ze zmíněných komponent SPJ je 
nebo může být zdrojem závažných defor-
mací v  rozdělování spotřební složky mezi 
konečné spotřebitele. Nejvíce to platí pro 
náměry indikátorů, což přiznává i  MMR: 
„Uplatnění indikátorů v praxi je pod vlivem 
systematických chyb a  chyb tohoto tzv. 
poměrového měření…… Konečný spotře-
bitel, který tzv. plýtvá teplem, nemůže být 
takto charakterizován pokud by „dotápěl“ 
souseda. S  ohledem na  skutečnosti, které 
doprovázejí dodávku tepla do  bytu není 
přípustné, aby chování konečného spotře-
bitele bylo posuzováno jen podle náměrů 
indikátorů.“   Jenže právě k  tomuto účelu 
jsou náměry používány.
Jde o neřešitelný problém. V bytových do-
mech (zejména panelových) se teplo šíří 
nejen od  radiátorů nebo potrubím top-
ného systému, ale rovněž prostupem přes 
mezibytové příčky a  stropní konstrukce. 

Těmto přestupům tepla nelze zabránit a je-
jich intenzita narůstá se zvyšováním roz-
dílů mezi byty v  dosahovaných tepelných 
pohodách. Tento problém se vyskytoval 
odjakživa a není na něm nic pohoršlivého. 
Problémem se však stal v  okamžiku, kdy 
byly do místností nainstalovány radiátoro-
vé indikátory, které zaznamenávají v  řád-
ně vytápěných bytech veškeré odebrané 
teplo (a spotřebiteli jsou příslušné náklady 
vyúčtovány), z něhož je však část odsávána 
byty s uzavřeným nebo silně regulovaným 
přívodem topné vody do radiátorů, a to bez 
odpovídající fi nanční kompenzace. 
Indikátory jsou obvykle přimontovány 
ke  dvěma prostředním článkům radiáto-
rů, a  to přibližně ve  dvou třetinách jejich 
výšky. Na  tomto jediném místě registrují 
jejich čidla povrchovou teplotu dvou sou-
sedních článků, která je poté považována 
za  střední teplotu celého radiátoru. Drtivá 
většina spotřebitelů ovšem reguluje přívod 
topné vody do radiátorů a typicky tak hřeje 
jen jejich horní část. V zájmu ochrany před 
zkreslujícím vlivem vysokých letních teplot 
v  místnostech je start registrace teplot či-
dlem indikátoru obvykle posunut až na 30 
°C; nulový náměr proto ještě neznamená, 
že je přívod topné vody do radiátoru totál-
ně uzavřen.
Platná metodika dále nerefl ektuje, že vý-
znamným zdrojem tepelných zisků jsou 
také vertikální rozvody, které téměř ne-
přetržitě předávají teplo do  příslušných 
místností. Na  rozdíl od  tohoto „nuceného 
tepla“ může spotřebitel přívod topné vody 
do  radiátorů regulovat termostatickými 

ventily a typicky topí jen horní část tělesa. 
Díky tomu poměr mezi teplem předaným 
rozvody a  „měřeným“ teplem z  radiátorů 
dosahuje v  některých objektech více než 
třetinu. Výše těchto tepelných zisků přitom 
v jednotlivých bytech kolísá; významně kle-
sá směrem k horním podlažím a garsonié-
ry bývají v  poměru ke  své ploše mnohem 
lépe vybaveny potrubím než vícepokojové. 
Je tak nasnadě, že by náklady na  provoz 
stoupaček měly být rozdělovány v  rámci 
spotřební složky nákladů podle nainstalo-
vaných výkonů potrubí.    
Metodika rovněž nerefl ektuje, že se nákla-
dy tepláren skládají ze dvou funkčně odliš-
ných složek. Tzv. proměnné náklady závisí 
na  nákladech spojených s  vlastní výrobou 
tepelné energie, zatímco stálé náklady 
refl ektují připravenost výrobních kapacit 
a rozvodných sítí. Tato druhá složka se po-
dílí na celkových nákladech v průměru asi 
50 % a  spotřebitel jí nemůže svým chová-
ním ovlivnit. Měla by proto být rozdělová-
na podle podlahové plochy (jako je tomu 
u TUV) nebo podle nainstalovaných výkonů 
radiátorů a vertikálních potrubí.  
Těchto systémových chyb zejména v rozdě-
lování spotřební složky nákladů si byli dob-
ře vědomi autoři předchozí vyhlášky MPO 
č. 85/1998 Sb. Proto do normy vsunuli § 6 
(4), který stanovil, že se „spotřební složka 
rozdělí mezi konečné spotřebitele úměrně 
údajům měřičů tepla nebo indikátorů s po-
užitím výpočtové metody, která umožní 
rozúčtovat spotřební složku nákladů po-
dle dosahované průměrné vnitřní teploty 
jednotlivých místností s  otopným tělesem 
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bytu či nebytového prostoru v  zúčtovací 
jednotce.“ Z  tohoto ustanovení je jedno-
značně patrno, že „základním kritériem 
pro rozúčtování spotřební složky nákladů 
na vytápění je konečný dosažený výsledný 
efekt, to je tepelná pohoda“.   
Platná vyhláška sice dikci tohoto předpisu 
nepřevzala, nicméně MMR v různých doku-
mentech prohlašuje, že nadále platí, že ko-
nečný spotřebitel hradí náklady za úroveň 

poskytované služby, dosahovanou tepel-
nou pohodu, nikoliv za spotřebované teplo.   
Jeden z našich nejuznávanějších odborníků 
v této souvislosti použil tuto formulaci: „Zá-
měrem je stále vyjádření zásady, že ústřed-
ní vytápění je službou spojenou s užíváním 
bytu nebo nebytového prostoru, kdy teplo 
není chápáno jako zboží. Vlastník zúčtovací 
jednotky by vždy měl za tuto službu účto-
vat pro srovnatelně velké místnosti se srov-

natelnou dosahovanou průměrnou vnitřní 
teplotou (tepelnou pohodou) srovnatelné 
náklady bez ohledu na skutečnou spotřebu 
tepla pro jejich vytápění“   
Výsledky „radiátorových“ rozúčtování bývají 
však s touto zásadou ve skandálním nesou-
ladu. Nejlépe si lze tento problém přiblížit 
jejich porovnáním s výsledky denostupňo-
vé metody, která průběžně sleduje teploty 
v jednotlivých bytových jednotkách:    

Průměrná roční teplota °C 12 – 17 18 – 19 20 – 24 25 – 27 28 – 38

Denostupňová  metoda  % bytů  4,9 93,7  1,4

„Radiátorový“ věžák  % bytů 40,0 15,1 21,1 10,8 13,0

V  případě denostupňové metody jsem 
údaje převzal od  fi rmy SMS (GRAD 2000) 
a  vztahují se k  reprezentativnímu vzorku 
25 domů s více než 1400 bytů. Ukazují, že 
ve  více než  94 % případů se  průměrné 
roční teploty pohybují mezi 19,5 a 24,5 °C 
(následně jsou ještě kombinovány s  ven-
kovními teplotami). 
V  případě „radiátorového“ věžáku jsem 
převzal údaje z  interního dokumentu 
rozúčtovatelské fi rmy (RTN). V  tomto pří-
padě jde o  teploty, které fi rma sama od-
vodila z  vypočtených měrných nákladů 
na  základě poučky, podle které zvýšení 
teploty o  1 °C vyvolává cca 6% růst ná-
kladů (průměr objektu =100 % =20 °C). Je 
třeba podotknout, že uvedenou poučku 
používá i MMR; přes tuto dobrou referenci 
je však nutno interpretovat podobné pře-

počty opatrně, což platí zejména pro hod-
noty, které jsou více vzdáleny od průměrů 
objektů.    
Není žádný rozumný důvod se domní-
vat, že spotřebitelé v  uvedeném věžáku 
mají výrazně odlišné nároky na  tepelný 
komfort než ve  vzorku denostupňových 
domů. Nicméně uvedené údaje nás pře-
svědčují o opaku a na vině je právě pou-
žitý způsob rozúčtování spotřební složky 
pomocí radiátorových indikátorů. 

B. Pokus o oslabení vlivu systémových 
chyb na výsledky rozúčtování
Expertní skupina, která byla přizvána 
k projednání návrhu vyhlášky č. 372/2001 
Sb. si byla tohoto  problému dobře vědo-
ma a  proto navrhla nouzovou pojistku, 
která stanovila, že se náklady na spotřeb-

ní složku (=náklady na  provoz radiátorů) 
v přepočtu na 1 m2 podlahové plochy ne-
smí odchýlit od průměru zúčtovací jednot-
ky o více než ± 40 %. V bytových domech, 
které stanoví podíl základní složky ve výši 
50 %, by se v tomto případě nemohly cel-
kové měrné náklady odchýlit od průměru 
objektu o více než ± 20 %.   Rozdíly v od-
vozených teplotách by tak nepřekračovaly 
cca 7 °C, což víceméně odpovídá zkuše-
nostem „denostupňových“ domů.   
Při konečné redakci vyhlášky byl však in-
terval ±40 % vztažen, díky nepozornosti 
pracovníků MMR,   k  celkovým měrným 
nákladům. Spodní limit -40 % (cca 13,5 °C) 
se tak dostal do  rozporu s  jinými norma-
mi a o rok později byl proto výklad tohoto 
ustanovení upřesněn v metodickém poky-
nu k vyhlášce takto: 

Spodní limit Horní limit

Přípustná odchylka od průměru objektu (=100 %)

Měrné náklady (průměr objektu = 100 %) 

Odpovídající průměrné roční teploty vzduchu v °C

-40  -25 -12 +40

 60  75  88 140

  13,5 16  18 27

Podle zmíněného pokynu může být spodní 
limit -40 % použít jen výjimečně, například 
u  dlouhodobě neobsazených bytových 
jednotek. V  normálních případech je však 
třeba, aby byl nastaven na vnitřní minimální 
teplotu zajištující tepelnou stabilitu objek-
tu. V praxi jsou oba limity ztotožňovány se 
standardním nastavením termostatických 
ventilů, s  teplotami, při kterých se přívod 
topné vody do  radiátoru automatický ob-
novuje (16 nebo 18 °C) nebo uzavírá (27 °C). 
Je třeba podotknout, že se rovněž horní limit 
+40 % dostal do rozporu s ustanovením § 4 
(7) vyhlášky, které stanoví, že pokud někte-
rý spotřebitel z různých důvodů neumožní 
odečet náměrů indikátorů, bude mu přede-
psána úhrada ve výši 1,6 násobku průměru 
spotřební složky nákladů. Z  toho vyplývá, 
že v  případě, že má bytový dům stanoven 
podíl spotřební složky ve  výši 50 %, měrné 
náklady zmíněného spotřebitele nemohou 

překročit průměr objektu o více než +30 %. 
V metodickém pokynu je pak uvedeno toto 
závažné zdůvodnění: „Opatření v odstavci 7 
je pravidlem pro rozúčtování v  popsaném 
případě a  není sankcí. Jeho uplatněním se 
nezvýší celkové náklady na  vytápění ani 
z něho nemá nějaký prospěch vlastník. Zvý-
šení spotřební složky u  těch spotřebitelů, 
kteří prokazatelně a  vědomě neumožnili 
odečet, se vždy rozúčtovává ve  prospěch 
ostatních spotřebitelů v  zúčtovací jednot-
ce. Ono navýšení představuje totiž přibližně 
nejvýše možné využití kapacity ústředního 
vytápění daného bytu, takže ostatní spotře-
bitelé nejsou nikterak znevýhodňováni“.  
Aplikace přípustné odchylky má na výsled-
ky rozúčtování velmi rozporný vliv. Z pohle-
du konečných spotřebitelů přibližuje jejich 
nákladové břemeno více k  reálně dosaho-
vaným tepelným pohodám, zejména pokud 
by SVJ uplatnilo variantu „-12 %/+30 %“.      

Na  druhé straně ovšem velmi oslabuje 
věrohodnost celkových výsledků rozúčto-
vání. Z  předchozího je myslím zřejmé, že 
jsou mantinely mezních hodnot měrných 
nákladů nastaveny velmi volně a v případě 
denostupňové metody by se do  nich po-
hodlně vměstnaly všechny bytové jednot-
ky. Ve zmíněném „radiátorovém“ věžáku se 
však do  nich nevešlo více než 50 % byto-
vých jednotek. V  jejich případě musely být 
proto původně vypočtené náklady násled-
ně upravovány, zvyšovány nebo snižovány, 
mnohdy dosti drastickým způsobem. Podle 
mého názoru, zmíněné rozúčtování jako 
celek  nelze proto považovat za věrohodné 
a tedy ani platné. 
V  další části, která bude věnována sondě 
do  výsledků rozúčtování ve  zmíněném 
věžáku, navíc uvidíme, že to není jediná 
vada vyvolaná aplikací přípustné odchylky.

Praha, 13.5.2015, Ing. Otakar Klokočník   
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Dejte topení do čistírny

EKO-CHEMO

Firma David Krych EKO-CHEMO, se specializuje výhradně na chemicko ekologické odstraňování 
všech vodních usazenin v technologickém a energetickém zařízení v budovách. Naší specializa-
cí jsou bytové, rodinné, panelové domy a především obchodní centra a komerční objekty.
Máme dlouhodobé zkušenosti v oboru čištění v České republice i v zahraničí. Naše fi rma i její za-
městnanci jsou fl exibilní, a proto vám nabízíme čištění topných systémů i v zimě bez odstávek 
a demontáže zařízení, v pracovní dny i mimo ně nebo i v nočních hodinách. 

Snižování energií prostřednictvím chemic-
kého čištění
Chemické čištění má v  České republice více 
než třicetiletou tradici a  je nedílnou součástí 
servisních služeb každé teplárny a elektrárny, 
neboť poskytuje snadnou, rychlou a efektivní 
cestu pro údržbu tepelných výměníků. Bez 
pravidelného čištění by teplá nebo topná 
voda nedosahovala správných parametrů, 
což by se negativně odrazilo u  koncových 
uživatelů na výtocích nebo při vytápění. Tato 
problematika se netýká pouze výměníků, ale 
veškerého zařízení v teplovodních soustavách, 
která ztrácejí na účinnosti a životnosti vlivem 
minerálních úsad – radiátory, stoupačky, leža-
té rozvody, bojlery, karmy, průtokové ohřívače 
a kotle. Průkaznými signály jsou šupinky nebo 
drobné krystalky, které jsou v sítku vodovod-
ních baterií; vodní kámen na spirále rychlovar-
né konvice. Inkrusty v  této podobě jsou bez 
diskuze známé v každé domácnosti, ale jakým 
způsobem se to projevuje v topném systému, 
tedy ve výše zmíněných radiátorech a  rozvo-
dech? 

Ve  slepých místech a  úsecích se sníženou 
cirkulací, zvláště ve  spodní třetině otopných 
těles, vznikají usazeniny ve formě kalů, tvoře-
né organickými kaly, uvolněnými částečkami 
pevných inkrustů a  rzi z  potrubí. Uvedená 
kombinace působí jako izolant tepelné ener-
gie, a  proto zabraňuje jejímu prostupování 
do okolí. Následkem je pomalé prohřátí radi-
átorů, vlivem úsad v  potrubí snížení průtoku 
topné vody a dále nedostatečné ochlazení top-
né vody ve zpáteční větvi, což vyústí v tepel-
né ztráty v  nevytápěných prostorech (sklepy, 
suterén, kanálky v  podlaze, podhledy apod.), 
za něž uživatelé musejí platit. Tato fakta bohu-
žel lidé neznají a představa současně topícího 
radiátoru (uvažujme o litinovém topném těle-
se, které stále v bytech převažuje) je pro vět-
šinu ideální, často shrnuta dvěma slovy „vždyť 
topí“. Jelikož s účinky chemického čištění ne-
jsou obeznámeni, nemohou ani předpoklá-
dat, že topit lze ještě lépe. S čistými radiátory 
toho můžeme docílit 3x rychleji a získávat 
v  průměru o  30% více tepelné energie 
do místnosti při stejné teplotě topné vody.
Podstatou chemického čištění je udržet za-

Teplotní průměr před čištěním 22,8°C

Teplotní průměr po čištění 38,2°C

Zlepšení o 67,5% / zvýšení teploty o 15,4 °C / místnost: obývací pokoj

řízení pro vytápění 
v  bezvadném stavu 
a  zajistit tak co nej-
lepší využití tepelné 
energie, což zna-
mená zaplatit jen 
tolik energie, kolik 
skutečně potřebu-
jeme na  vytopení 
konkrétní místnosti. 
Po vyčištění regulač-
ní ventily bezpečně 
udrží nastavenou 
teplotu a  spolehli-
vě zavírají a  otvírají 
kužel ventilu podle 
teploty okolí (míst-
nosti), čímž dojde 
k  zásadnímu zlepše-
ní tepelné pohody, 
ale současně ke zvý-
šení jejich životnosti 
a  ke  snížení rizika 
poruch topení a  ná-
kladů vynaložených 
pro jejich odstranění. 

Finanční částka vy-
naložená za  chemic-
ké čištění je nižší než 
kompletní rekon-
strukce systémů, kte-
ré navíc vyžadují výrazný zásah do chodu bu-
dov, zatímco chemické čištění probíhá mimo 
domácnosti, a  sice připojením na  stoupačky 
buď z kotelny, nebo ze sklepních prostor. Není 
nutné vypouštění topné vody ze systému 
a práce lze provádět kdykoli v průběhu roku, 
i v topné sezóně. Výsledek čištění je okamžitý 
a  uživatelé bytů bezprostředně po  ukončení 
mohou zaznamenat pozitivní změnu, ve větši-
ně případů i v podobě eliminace nežádoucích 
zvuků v podobě praskání či „klepání“ ventilů, 
označovaných jako trakční hluky.

Ve  spojení s  revitalizacemi (zateplení fasád, 
výměna oken, rekonstrukce střech, podlah 
atd.) nabízí fi rma David Krych EKO - CHEMO  
(www.ekochemo.cz) prostřednictvím che-
mického čištění vedle zlepšení tepelné po-

hody možnost roční úspory ve  výši 15-20% 
celkových nákladů vynaložených za  teplo*. 
Úspory se týkají rovněž elektrické energie, 
neboť ji využívají oběhová čerpadla, u  nichž 
se v  případě zvýšených hydraulických ztrát 
vlivem inkrustů musí zvyšovat výkon, aby byla 
dodávka tepla nebo teplé vody na  potřebné 
úrovni (tato úspora se nejvíce projevuje u ob-
jektů, kde dochází k trvalému nevytápění a vý-
kon čerpadel byl regulován). 

* uvedené hodnoty jsou podloženy energetic-
kými audity za  kalendářní rok z  realizovaných 
projektů v ČR za poslední tři roky, mezi něž patří 
objekty nemocnic, výrobních a státních podniků, 
komerčních budov nebo bytových a panelových 
domů ve správě bytových družstev.
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David Krych
EKO-CHEMO

Mobil: +420 737 765 562
www.ekochemo.cz
info@ekochemo.cz

Sídlo fi rmy
Sokolovská 428/130

186 00 Praha 8 – Karlín

Komplexní péče o Vaše technologická a energetická zařízení

Ačkoli lze namítnout, 
že výměnou stáva-
jících prvků topné 
soustavy lze dosáh-
nout 100% účinnos-
ti soustavy a  navíc 
s  přesvědčením, že 
nové je vždy nejlep-
ším řešením, pro-
blém usazenin je vy-
řešen na přechodnou 
dobu, neboť úsady 
se vždy objeví (vzpo-
meňme si na  vodní 
kámen v rychlovarné 
konvici). Doporučený 
interval pro opakova-
né chemické čištění 
je 10 let. 

Každý cítí teplo jinak 
a klimatické vlivy ne-
dílnou částí zasahují 
do  této problemati-
ky, nicméně všichni 
jsme zvyklí na  svůj 
standard a  sebe-
menší změny rychle 
zaznamenáme, pro-
to čtvrthodina nutná 
k vytopení místnosti 
je rozhodně nepřija-
telná v porovnání s pěti minutami, které jsou 
výsledkem čisté soustavy. Chemické čištění 
v  prvním kroku a  provedení termohyd-
raulického vyvážení (nikoli hydraulického 
vyvážení) v následné fázi dnes představují 
nejdostupnější způsoby pro získání opti-

Chemickým čištěním dosáhneme:
z�vyčištění radiátorů a potrubí, tj. odstranění pev-

ných nánosů z vnitřních stěn radiátoru (pevné 
nánosy – vodní kámen a rez), které působí jako 
tepelné izolanty a snižují prostup tepla do okolí,

z�odstranění usazenin a kalů, 
z�vyčištění sedel a  kuželek termoregulačních 

ventilů – tyto ventily mají velmi úzkou mezeru 
a sebemenší nános způsobí zhoršení regulační 
funkce,

z�odstranění pevných nánosů v potrubí zajistí vyš-
ší (původní) průtok topné vody,

z�rychlejšího prohřátí tělesa, usnadnění průtoku 
topné vody radiátory a  potrubím a  spolehlivé 
funkce TRV,

z�snížení ztrát tepla, které vznikají v  rozvodech 
topné vody v objektu. Nánosy způsobují snížení 
vyzařování tepla z radiátoru, jehož následkem je 
nedostatečné vychlazení topné vody a zvýšení 
teploty zpátečního potrubí. Ztráty na tomto po-
trubí jsou dány jeho teplotou – to znamená, že 
pokud se zvýší teplota zpětného potrubí např. 
o 5 °C (běžná hodnota zvýšení při průměrném 
zanesení soustavy), pak se ztráty tepla v těchto 
prostorách zvýší o cca 3 % (tj. z obvyklé hodnoty 
cca 15 % na cca 18 %). Současně vlivem zvýšení 
doby průtoku topné vody o cca 30 % (zvýšení 
vzniklé nutností dodat do  vytápěných prosto-
rů stejné množství tepla jako u čisté soustavy) 
dochází po  tuto dobu ke  zbytečným ztrátám 
ve výši 18 %. Pokud by soustava byla čistá, za-
reagoval by regulační ventil uzavřením průtoku 
topné vody a ztráty by nevznikly. Celkem tedy 
dojde ke zvýšení ztrát o min. 9 % (přepočteno 
na dobu nutnou pro vytápění při čisté sousta-
vě). Tato hodnota platí pro výpočtový tepelný 
spád 90/70 °C. U  nových soustav vytápění 
nebo u zateplených domů je používaný tepel-
ný spád nižší – např. 75/60 °C, 70/55 °C – pak je 
nárůst ztrát až 12 – 15 %. U podlahových vytá-
pění nebo u  tepelných čerpadel (spády 50/40 
°C nebo 35/30 °C) je nárůst ztrát u  zanesené 
soustavy až 30 %. U objektů, které mají vlastní 
přípravu topné vody ve výměníku, může pokles 
účinnosti výměníku a tedy nárůst ztrát dosáh-
nout 20 – 30 % jen na výměníku.    

málně fungující topné soustavy, třebaže 
ve „starém kabátu“. Spolehlivost regulačních 
prvků a tepelné zisky by však měly být pro do-
mácnosti prioritou, neboť fi nanční prostředky 
za tepelnou energii budou v takovém případě 
utraceny za skutečné náklady.

Teplotní průměr před čištěním 25,8°C

Teplotní průměr po čištění 34,7°C

Zlepšení o 34,5% / zvýšení teploty o 8,9 °C / místnost: kuchyň

Údaje o úsporách v tomto článku jsou založeny 
na několikaleté praxi naší fi rmy a lze je doložit, 
jak doporučeními již provedených prací, tak i vy-

jádřením fi rmy Enviros, která našim zákazníkům 
připravuje energetické posouzení o návratnosti 
investice vlivem chemického čištění topení.
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www.svet-oken.cz

plastová okna a dveře

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Doplňkový sortiment za výhodné ceny
Interiérové dveřeStínicí technika

a sítě proti hmyzu
Garážová vrata Zasklívání balkonů 

a lodžií

ČESKÝ
VÝROBEK

POZOR SMLUVNĚ GARANTUJEME

ČESKOU VÝROBU OKEN

Gealan S9000 FUTURA
Vypěněný rám plastových 

oken a dveří

Blyweert OLYMPIA HI
Superteplá hliníková 

okna a dveře

Pro více informací
volejte bezplatně: 

čechy:       800 101 004
morava:   800 100 039

NEJNIŽŠÍ C
ENY

ČESKÝCH OKEN
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Bezpečná elektroinstalace!

Jsme specialisté na panelové,
činžovní a bytové domy.

Jste bytové družstvo nebo společenství vlastníků?

 Chcete vědět:

• Kolik stojí rekonstrukce elektroinstalace?

• Zajímá Vás cena za nové domácí telefony, čipový 
 přístupový systém nebo úsporné osvětlení?

• Jak rychle můžete mít bezpečnou 
 a modernizovanou elektroinstalaci?

• Čím dosáhnout vyšší bezpečnosti a komfortu 
 ve svém domě a ještě ušetřit peníze?

Domluvte si nezávaznou konzultaci.

Máte problém s elektroinstalací? 
Přenechte ho nám.  

Přebíráme odpovědnost a poskytujme 
nadstandardní záruky.

Pomohli jsme mnoha bytovým družstvům 
a společenstvím vlastníků. Pomůžeme i Vám.

Pro bytová družstva a SVJ konzultace ZDARMA. 

Nečekejte, až bude příliš pozdě. 
Zavolejte nebo nám pošlete e-mail.

Závady a následky staré 
elektroinstalace

Staré, zejména hliníkové, kabely 
a vodiče se zahřívají, jističe a ně- 
kde ještě pojistky „unavené“ 
stářím neplní svojí ochrannou 
funkci. Tím může dojít k zahoření 
elektroinstalace a následnému 
požáru s mnoha škodami jak 
hmotnými, tak na lidském zdraví                
a životech. 

Závady elektroinstalace se proje-
ví i v případě, kdy na první 
pohled vypadá vše funkční, ale 
při výměně starého vypínače či 
svítidla dojde k rozpadnutí 
ochranné izolace a nalomení 
nebo přerušení vodičů.

Současné domácnosti využívají 
více elektrických zařízení než 
dříve, jedná se o mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice, sklo- 
keramické varné desky, sušičky 
prádla atd., a tak spotřebují více 
elektřiny. Tím, jak stoupá spotře-
ba elektřiny v bytech, dochází          
k přetěžování nejen původní 
bytové elektroinstalace, ale i k nad- 
měrnému zatížení páteřního 
stoupacího vedení, což ohrožuje 
všechny obyvatele domu. Hliní- 
kové rozvody jsou mnohem 
náchylnější na vznik požáru než 
rozvody provedené v mědi.

Odpovědnost společenství 
vlastníků a bytových družstev

Vlastníci domů – bytová družstva 
a společenství vlastníků, často 
zapomínají na svou povinnost 
pravidelného provádění revizí 
elektroinstalace. Zanedbání této 
povinnosti se bohužel většinou 
projeví pozdě, až když dojde k 
požáru elektroinstalace nebo 
přestane být elektroinstalace 
funkční.

Rekonstrukce zastaralé elektroin-
stalace by proto neměla být 
odkládána. Správným způsobem 
provedená rekonstrukce elektro-
instalace zajistí její dlouhodobou 
bezpečnost a spolehlivost.
  

Možnosti řešení problémů 
s elektroinstalací

Základem funkční a bezpečné 
elektroinstalace pro bytové domy 
je páteřní rozvod – stoupací 
vedení a elektroměrové rozvadě-
če. Vše musí být provedené 
podle dnešních norem pro 
elektrická zařízení a předpisů pro 
požární bezpečnost staveb. Mini- 
málně v tomto rozsahu by měla 
být provedena základní část re- 

konstrukce elektroinstalace, na 
kterou lze postupně navazovat, 
např. novými přívody do bytů, 
osvětlením chodeb a schodiště 
atd.

V bytových domech jsou další 
součástí instalací domácí telefo-
ny, zvonky, rozvody společné 
televizní antény, pevné telefonní 
linky a kabelová televize. Tyto 
instalace mají vliv na kvalitu 
bydlení - domácí telefony zajistí 
bezpečnou komunikaci s přícho-
zími osobami a ostatní uvedené 
instalace zajišťují komunikaci          
a informace z vnějšího světa, 
především televize a internet. Je 
vhodné i tato zařízení udržovat 
funkční a odpovídající součas-
ným měřítkům, kdy lze dosáh-
nout nejen vysoké spolehlivosti  
a kvality požadovaných služeb, 
ale také estetického řešení, mezi 
která patří např. vstupní panely 
domácích telefonů v odolném        
a hezkém provedení, široký výběr 
bytových telefonů a videotelefo-
nů atd. Citlivým zásahem odbor-
níků lze dosáhnout očištění 
chodeb od nevzhledných lišt           
a celkově zhodnotit stav domu.

Na koho se obrátit pro moder-
nizaci elektroinstalace?

Elektroinstalace musí být přede-
vším bezpečná a spolehlivá. 
Proto patří mezi vyhrazená 
technická zařízení, nad jejichž 
bezpečností vykonává státní 
odborný dozor Technická inspek-
ce České republiky. 

Kompetentní firma je zároveň 
znalá stavebních prací. Při rekon-
strukcích elektroinstalace nelze 
zanedbat stavební část řešení, 
např. neohrozit statiku budovy 
apod.

Odborně navrhnout, kvalitně 
provést a správně udržovat 
všechny součásti rekonstrukce 
elektroinstalace, která musí slou- 
žit desítky let ve vaší nemovitosti, 
spolehlivě dokáže jen firma, 
která má dlouholeté zkušenosti   
a za kterou hovoří spokojení 
zákazníci. 

Rekonstrukci elektroinstalace 
svěřte profesionálům, kteří spl- 
ňují potřebná kritéria a mají 
prokazatelné zkušenosti. Jedině 
tak se vyhnete riziku na pohled 
levných a rychlých, ale v důsled-
ku nekvalitních a nebezpečných 
řešení, vyplatí se to.

ELDECO
E L E K T R O I N S TA L A C E

www.eldeco.cz

 222 984 764

info@eldeco.cz

Elektroinstalace v panelových 
a činžovních domech
Elektroinstalace v panelových a činžovních domech, která je 
stará desítky let, dnes již nevyhovuje jak z pohledu potřeb 
současných domácností, tak z pohledu bezpečnosti a spoleh-
livosti. 
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ŶŽƐŶŽƵ�ƐƚĢŶŽƵ�ĚŽŵƵ͕�Ƶ�ƉŽĚĠůŶĠŚŽ�ŵŽĚƵůƵ�ǀ�ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ�ŶĂ�ƐƚĂƚŝĐŬĠŵ�ŶĄǀƌŚƵͿ͘�sĂǌŶşŬǇ��
ũƐŽƵ�ŶĄƐůĞĚŶĢ�ƉƌŽǀĄǌĄŶǇ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşĐŚ�ǀĂǌŶŝĐ�ŬůĂĚĞŶǉĐŚ�ǀ�ĚĂŶĠ�ƌŽǌƚĞēŝ͕�ĚůĞ��
ƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽ�ŶĄǀƌŚƵ͘�:ĂŬŽ�ŬƌǇƚŝŶƵ�ƉŽƵǎşǀĄŵĞ�ďĞǌƷĚƌǎďŽǀĠ�ƉŽƉůĂƐƚŽǀĂŶĠ�ƚƌĂƉĠǌŽǀĠ�ƉůĞĐŚǇ�
ǌ�&ŝŶƐŬĂ�;Zhh<</Ϳ�ƐĞ�ǌĄƌƵŬŽƵ�ŽĚ�ϭϱ�ĚŽ�ϱϬ�ůĞƚ�ĚůĞ�ǌǀŽůĞŶĠ�ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ�ŽĐŚƌĂŶǇ͘�
WĄƐǇ�ƉůĞĐŚƵ�ũƐŽƵ�ĚŽĚĄǀĄŶǇ�ǀ�ũĞĚŶĠ�ĚĠůĐĞ�ŽĚ�ŚƎĞďĞŶƵ�Ăǎ�Ŭ�ŽŬĂƉŽǀĠ�ŚƌĂŶĢ͕�ēşŵǎ�ǌĂŵĞǌşŵĞ�
ǀǌŶŝŬƵ�ǌďǇƚĞēŶǉĐŚ�ƐƉŽũƽ͕�ŬƚĞƌĠ�ďǇ�ǀ�ďƵĚŽƵĐŶƵ�ŵŽŚůǇ�ďǉƚ�ǌĚƌŽũĞŵ�ǌĂƚĞēĞŶş͘�sĞƓŬĞƌĠ�ĚĂůƓş�
ŬůĞŵƉşƎƐŬĠ�ƉƌǀŬǇ�ũƐŽƵ�ǀǇƌŽďĞŶǇ�ǌĞ�ƐƚĞũŶĠŚŽ�ŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕�ĂďǇĐŚŽŵ�ĚŽƐĄŚůŝ�ƐŽƵƌŽĚŽƐƚŝ�ĐĞůŬƵ͘��
KĚǀŽĚŶĢŶş�ƐƚƎĞĐŚǇ�ũĞ�ƎĞƓĞŶŽ�ĚŽ�ŽŬĂƉƽ�Ă�ŶĄƐůĞĚŶĠŚŽ�ǌĂƷƐƚĢŶş�ƉŽŵŽĐş�ůĞǎĂƚĠ�ƉůĂƐƚŽǀĠ�
ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ĚŽ�ƉƽǀŽĚŶşĐŚ�ǀƉƵƐƚş͘�^ƚƎĞĐŚƵ�ũĞ�ƉĂŬ�ŵŽǎŶŽ�ƉƎŝƚĞƉůŝƚ�ƌŽǌůŽǎĞŶşŵ�ǀŚŽĚŶĠ��
ƚůŽƵƓƛŬǇ�ŵŝŶĞƌĄůŶş�ǀĂƚǇ�ŶĂ�ŶŽǀĢ�ǀǌŶŝŬůŽƵ�ƉƽĚƵ͘�s�ŬŽŶĞēŶĠŵ�ĚƽƐůĞĚŬƵ�ŶŽǀĄ�ƐƚƎĞĐŚĂ�ĨƵŶŐƵũĞ�
ũĂŬŽ�ĚǀŽƵƉůĄƓƛŽǀĄ�ǀĢƚƌĂŶĄ͕�ŬĚǇ�ũĞ�ǀ�ĚĞƚĂŝůƵ�ŽŬĂƉŽǀĠ�ŚƌĂŶǇ�ĚŽĚƌǎĞŶĂ�ƉƌƽďĢǎŶĄ�ŶĂƐĄǀĂĐş��
ŵĞǌĞƌĂ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ŽĐŚƌĂŶŽƵ�ƉƌŽƚŝ�ǀůĞƚƵ�ŚŵǇǌƵ�Ă�ƉƚĂĐƚǀĂ͘�s�ŚƎĞďĞŶƵ�ũƐŽƵ�ƉĂŬ�ŶĂŵŽŶƚŽǀĄŶǇ�
ƐĂŵŽƚşǎŶĠ�ǀĢƚƌĂĐş�ŚůĂǀŝĐĞ�;>KD�E�KͿ͕�ƉƌŽ�ĚŽĐşůĞŶş�ŽĚǀĢƚƌĄŶş�ƉƽĚŶşŚŽ�ƉƌŽƐƚŽƌƵ�ǌ�ĚƽǀŽĚƵ�
ŽĐŚƌĂŶǇ�ƉƎĞĚ�ŬŽŶĚĞŶǌĂĐş�ǀŽĚŶşĐŚ�ƉĂƌ�Ă�ƉƌŽ�ĚŽŬŽŶĂůĠ�ƉƌŽǀĢƚƌĄŶş�ĐĞůĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ͘�dĂŬŽǀĄ��
ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƐƚƎĞĐŚǇ�ƎĞƓş�ŝ�ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝŬƵ�ĚŽŵƵ͕�ŬĚǇ�ũƐŽƵ�ƐƚĄǀĂũşĐş͕�ŵŶŽŚĚǇ�ŶĞĨƵŶŬēŶş�
ŵŽƚŽƌǇ�ŽĚƉŽũĞŶǇ�Ă�ǀǉǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝŬǇ�ũĞ�ƉĂŬ�ƉƌŽƚĂǎĞŶ�ŶĂĚ�ŶŽǀǉ�ƐƚƎĞƓŶş�ƉůĄƓƛ��
Ă�ŶĄƐůĞĚŶĢ�ƐĞ�ŽƐĂĚş�ƐĂŵŽƚşǎŶĄ�ǀĢƚƌĂĐş�ŚůĂǀŝĐĞ�;>KD�E�KͿ͕�ƉŽƉƎşƉĂĚĢ�ũŝŶĠ�ŵŽĚĞƌŶş��
ǀĞŶƚŝůĂēŶş�ũĞĚŶŽƚŬǇ͘�
�Ğ�ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ�ũĞ�ŶĂƓĞ�ƐĞĚůŽǀĄ�ƐƚƎĞĐŚĂ�Ž�ũĞĚŶƵ�ƚƎĞƚŝŶƵ�ĚƌĂǎƓş�ŽƉƌŽƚŝ�ďĢǎŶĠ�ŽƉƌĂǀĢ��
ƉůŽĐŚĠ�ƐƚƎĞĐŚǇ͕�ĂůĞ�ǀ�ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ�ŶĂ�ƉŽƌŽǀŶĄŶş�ǎŝǀŽƚŶŽƐƚş�ƉůŽĐŚĠ�Ă�ƐĞĚůŽǀĠ�ƐƚƎĞĐŚǇ�
sĄƐ�ƐĞĚůŽǀĄ�ƉƎŝũĚĞ�ŶĢŬŽůŝŬĂŶĄƐŽďŶĢ�ůĞǀŶĢũŝ͘�

�
ϭϬ�ĚƽǀŽĚƽ�ƉƌŽ�ǀǇƵǎŝƚş�ƐǇƐƚĠŵƵ͗�

�

ϭ͘ <ŽŶĞĐ�ǌĂƚĠŬĄŶş�ƉŽĚ�ǀƌƐƚǀǇ�ŝǌŽůĂĐĞ�Ă�ƚşŵ�ŝ�ĚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�ƐĂŵŽƚŶĠŚŽ�
Ϯ͘ <ŽŶĞĐ�ǌĂƚĠŬĄŶş�ĚŽ�ƐƉĄƌ�ŵĞǌŝ�ƉĂŶĞůǇ�Ă�ƉŽĚ�ƚĞƉĞůŶŽƵ�ŝǌŽůĂĐŝ�ŽďũĞŬƚƵ�
ϯ͘ <ŽŶĞĐ�ƉƎĞŚƎşǀĄŶş�Ă�ƉƌŽŵƌǌĄŶş�ƉŽĚƐƚƎĞƓŶşĐŚ�ďǇƚƽ�
ϰ͘ KĚǀĞĚĞŶş�ǀŽĚǇ�ŵŝŵŽ�ƉůŽĐŚƵ�ƐƚĄǀĂũşĐşŚŽ�ƐƚƎĞƓŶşŚŽ�ƉůĄƓƚĢ�
ϱ͘ WƌŽĚůŽƵǎĞŶş�ǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ�ŽďũĞŬƚƵ�Ă�ŽĐŚƌĂŶĂ�ǌĂƚĞƉůĞŶş�ƉůĄƓƚĢ�ďƵĚŽǀǇ�
ϲ͘ �ŚŽĚŶŽĐĞŶş�ĐĞůĠŚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�Ă�ƚşŵ�ŝ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ďǇƚŽǀǉĐŚ�ũĞĚŶŽƚĞŬ�
ϳ͘ EĢŬŽůŝŬĂŶĄƐŽďŶĄ�ǎŝǀŽƚŶŽƐƚ�ŽƉƌŽƚŝ�ƉůŽĐŚĠ�ƐƚƎĞƓĞ�ǌĂ�ƉŽĚŽďŶŽƵ�ĐĞŶƵ�
ϴ͘ <ŽŶƚƌŽůŽǀĂƚĞůŶŽƐƚ�ƐƚƎĞĐŚǇ�ƉŽ�ĐĞůŽƵ�ĚŽďƵ�ƵǎşǀĄŶş��
ϵ͘ KĚƉĂĚĄ�ŶĄŬůĂĚŶĄ�ůŝŬǀŝĚĂĐĞ�ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ�ǀƌƐƚĞǀ�ƉůŽĐŚĠ�ƐƚƎĞĐŚǇ��
ϭϬ͘ �ĄƌƵŬĂ�ŶĂ�ĚşůŽ�ϭϮ�ůĞƚ͕�ǌĄƌƵŬĂ�ŶĂ�ŬƌǇƚŝŶƵ�ϭϱ�ʹ�ϱϬ�ůĞƚ͕�ƉƌŽŚůşĚŬǇ�ǌĚĂƌŵĂ�

�
�ĂǀŽůĞũƚĞ�Ɛŝ�ƉƌŽ�ŶĞǌĄǀĂǌŶŽƵ�ĐĞŶŽǀŽƵ�ŶĂďşĚŬƵ͕�ŬƚĞƌŽƵ�sĄŵ�ĚŽ�ĚǀŽƵ�ƚǉĚŶƽ�ǀǇŚŽƚŽǀşŵĞ�ǌĚĂƌŵĂ�ǀēĞƚŶĢ�ǀŝǌƵĂůŝǌĂĐĞ͘�
�ƵĚĞƚĞ�ŵŝůĞ�ƉƎĞŬǀĂƉĞŶŝ͕�ǎĞ�ĨƵŶŬēŶş�Ă�ŵŽĚĞƌŶş�ƎĞƓĞŶş�ŶĞŵƵƐş�ďǉƚ�ƚşŵ�ŶĞũĚƌĂǎƓşŵ͘�
�

�

ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ�ŬŽŶǌƵůƚĂŶƚ͗���������������������������������������������������������������������������������������������������^>��ZKͲ^d\��,z�Ɛ͘ƌ͘Ž͘�
DĂƌƚŝŶ�<ƌŽēĂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EŽǀĄ�dǇƌƓŽǀĂ�ϯϬϴϬ�
ƚĞůĞĨŽŶ�͗�ϲϬϴ�ϳϯϯ�ϬϬϯ����������������������������������������������������������������������������������������������������ϱϰϰ�Ϭϭ��ǀƽƌ�<ƌĄůŽǀĠ�ŶĂĚ�>ĂďĞŵ�
ĞͲŵĂŝů͗��ŝŶĨŽΛƐůĂĚƌŽͲƐƚƌĞĐŚǇ͘Đǌ����������������������������������������������������������������������������������/�͗�Ϭϭϵϱϯϭϳϲ�

�

ǁǁǁǁǁǁǁǁǁ͘͘͘ƐƐƐůůůĂĂĂĚĚĚƌƌƌŽŽŽͲͲͲƐƐƐƚƚƚƌƌƌĞĞĞĐĐĐŚŚŚǇǇǇ͘͘͘ĐĐĐǌǌǌ���
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VZ TO2 TO1 BAXI
SIEMENS

RVS

LPB

LPB

OCI345 OCI345

Řešení vytápění bytových domů

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3, e-mail: baxi@bdrthermea.cz, tel.: +420 -271 001 627, www.baxi.cz

Stavebnice kaskádové kotelny s regulací 2 topných okruhů a TUV
modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost  (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

Stavebnice kaskádové 
kotelny BAXI Duo-tec 
s regulací 2 topných 
okruhů a TUV obsahuje:
Kondenzační kotel  
LUNA DUO-TEC MP 1.50  
(výkon 5,0 – 45 kW) – 2 ks

Interface pro komunikaci BUS OCI 345 – 2 ks

Regulační souprava BAXI – Siemens – 1 ks

Jak asi víte, náklady spojené s výrobou tepla stále rostou. A problémy ohledně rostoucích nákladů jsou ještě výraznější tehdy, kdy je váš dům závislý na dálkovém vytá-
pění (teplárna nebo bloková kotelna pro více objektů). V takových případech jsou kontrola a regulace nákladů na vytápění a přípravy teplé vody velmi omezené. Vlivem starých 
rozvodů a kolektorů není ani možné plně využít výhod, které nové technologie moderních zdrojů tepla nabízejí.

Proto pokud to podmínky stavby dovolují, doporučujeme zřízení vlastní domovní kotelny, jejíž způsob provozu může uživatel přizpůsobit přesně na míru svým požadavkům a maxi-
málně tak optimalizovat provozní náklady. Pro takový případ Vám značka Baxi nabízí to nejlepší řešeni: technologie kaskádové kotelny. Jedná se dle konkrétního případu o sestavu 
dvou až tří kondenzačních kotlů o různých výkonech, řízených kvalitním nadřazeným regulačním systémem značky Siemens.
Toto řešení je ideální pro menší až středně velké bytové domy, kde se jejich vlastníci resp. uživatelé mohou osamostatnit ze závislosti na dodávkách centrálního zásobování teplem.

Pokud o takovéto změně reálně uvažujete, neváhejte nás kontaktovat. Rádi za Vámi přijedeme a poskytneme maximální podporu v oblastech projektování, 
realizaci takového zařízení a poradenství v oblasti financovaní, včetně výpočtu návratnosti vložené investice.
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PEKSTRA s.r.o.
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a v Písečné v podhůří Jeseníku, 
s výrobní plochou téměř 80 
000 m2. Jako první výrobce 
střešní krytiny v České republice 
jsme obdrželi v roce 2004 
ocenění kvality Czech Made. 
V nastoleném trendu vysoké 
kvality a rychlosti dodávek 
pokračujeme.  Věř íme,  že 
z ákaz n íc i  oc en í  k va l i t u 
českých výrobků od českého 
producenta.

Na český trh dodáváme naše výrobky 
již od roku 1995. Od počátku vystupuje 
společnost SATJAM s.r.o., jako kvalitní 
výrobce lehké střešní krytiny, trapézových 
plechů, profilů a doplňků. Hlavní důraz 
klademe na kvalitu vstupního materiálů, 
výrobní proces a také na komplexnost  
dodávaných systémů. Pouze spojení 
těchto podmínek nás vede k tomu, čeho 
se snažíme dosáhnout - spokojenosti 
zákazníka. 
Jsme českou společností se dvěma 
moderními výrobními závody v Ostravě 

SYANCO, s.r.o.
Protzkarova 1180, 
686 01  Uherské Hradistě, 
Tel.: +420 572 554 450
e-mail: syanco@syanco.cz

Nové šikmé střechy 
realizuje společnost

Plochá střecha na panelovém domě je minulostí.
Nová šikmá střecha od českého výrobce společnosti SATJAM.

Střešní krytiny 
dodává

SATJAM, s.r.o.
Michalská 1032/21
710 00  Ostrava
Tel.: +420 596 223 535
Fax: +420 596 231 098
e-mail: satjam@satjam.cz

Jsme držiteli certifi kátů:
 ČSN EN ISO 9001:2009
 ČSN EN ISO 14001:2005  
 ČSN OHSAS 18001:2008

www.syanco.cz www.satjam.cz

 rekonstrukce střech
 výměny oken
 zateplování fasád

Jsme držiteli
certifi kátu:

  ČSN EN ISO 9001:2001

O společnosti SATJAM
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•  Vysoká kvalita.

•  Průměrná prokázaná životnost zařízení více než 20 let.

•  Jednoduchá kombinace s dalšími zdroji tepla.

•  Rozsáhlé příslušenství pro efektivní využití pro ohřev bazénu, chlazení, atd.

•  Mimořádně vysoké topné faktory, např. COP 5,15.

•  Možnost spojování tepelných čerpadel do kaskád – řešení pro každou velikost objektu.

•  Úsporná oběhová čerpadla s automaticky řízenými otáčkami.

•  Široká servisní síť, vzdálená správa přes internet a mobilní telefon.

•  Na koupi tepelného čerpadla je možné získat podporu od programu Nová zelená úsporám.

PROČ ZVOLIT 
TEPELNÉ ČERPADLO?

ááámám...
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Úv r Obnova
pro spole enství vlastník  jednotek a bytová družstva

www.burinka.cz    Informa ní linka: 800 120 120

Parametry úv ru:
  Maximální výše úv ru bez zajišt ní je 350 000 K
na jednu bytovou jednotku nebo jednoho lena 
(nap íklad spole enství 15 vlastník  m že er-
pat úv r až 5 250 000 K ).
  Doba splatnosti až 25 let.
  Anuitn  splácený úv r (bez spo ící ásti a bez 
p eklenovacího období, stejná splátka po ce-
lou dobu splácení v etn  poplatk ).

S úv rem OBNOVA m žete:
  Bez nutnosti vlastních zdroj  À nancovat 
až 100 % svého zám ru.
  Uskute nit své plány bez zástavy nemovitostí.
  Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu 
splácení nebo À xovanou na 5 let).
  Ponechat si b žný ú et u stávající banky.
  Vkládat zdarma mimo ádné splátky.

Výhody úv ru:
  Lh ta pro erpání je 2 roky od podpisu smlouvy.
  Bez poplatku za erpání.
  Bez poplatku za rezervaci úv ru.
  Bez závazkové provize.
  Bez poplatku za nedo erpání úv ru.
  Stavební spo itelna eské spo itelny proplatí 
fakturu až 12 m síc  zp tn .

  Nízká úroková sazba.

Více informací získáte na:
nebo tel: 224 309 309
e-mail: obchodni_nabidky@burinka.cz

Co m žete s úv rem Obnova nap íklad 
realizovat:
  zateplení fasád,
  vým nu oken,
  izolaci a zateplení st echy,
  opravy vstupních domovních dve í,
  bezkontaktní p ístupové systémy,
  montáž hlasového a kamerového systému,
  montáž vestav ných poštovních schránek,
  renovace balkón  a lodžií,
  vým nu osv tlení, opravy elektroinstalace,
  anténní rozvody v . instalace spol. antén,
  rekonstrukce a vým ny výtah ,
  instalace zdroj  vytáp ní.

Úv r Obnova je ur en na À nancování oprav a stavebních úprav nemovitostí, reÀ nan-
cování stávajících úv r  a privatizace.

inzerat_uver_OBNOVA_kveten2015_2strany_210x297.indd 2 11.5.2015 15:46:36
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Za energie platíme penězi, za špatné klima zdravím...

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ 
JEDNOTKY

www.korado.cz

Stálý přívod čerstvého 
a čistého vzduchu

Vysoká učinnost, 
nízká spotřeba energie

Vnitřní klima bez 
prachu, pylů a plísní
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Tento model zábradlí je pře-
vratná novinka v oblasti sva-
řovaného zábradlí na míru. 
I když jsou hlavní díly, jako rohy 
a ukončení svařené, střední dél-
ky zábradlí jsou díky možnosti 
šroubového spoje variabilní. 
Zábradlí tak slučuje přednost 
neskutečné tuhosti a stability 
svařovaného zábradlí a přitom 
si bere i možnost okamžitého 
variabilního složení a změny 
velikostí, které se dá upra-
vit přímo na stavbě + velkou 
úsporu za dopravu, díky své 
skladnosti, pokud je zábradlí 
v rozloženém stavu.

Zdarma obratem vytvoříme 
cenovou nabídku, která Vás
přesvědčí že kvalita a nové 
technologie neznamená
vyšší náklady.

Veškeré díly máme skladem 
a po zvolení barvy můžeme 
ihned zajistit výrobu a osazení.

Na zábradlí dáváme záruku 
10 let.

ALZÁBRADLÍ s.r.o.
www.alzabradli.cz, Email: alzabradli@email.cz

Tel: +420 212 240 379
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Pozor na požární předpisy 
při zabezpečení domu
Vybavení vchodu do  domu samočinným elektromagnetickým nebo 
elektromechanickým zámkem je pohodlné a dostupné řešení. K běžné-
mu otevření dveří je nutná autorizace speciálním unikátním čipem, který 
vlastní každý majitel bytu v domě.
Při zabezpečování domu je vždy nezbytné respektovat požární předpisy. 
Ty defi nují takzvané požární únikové cesty, které nemohou být za  žád-
ných okolností a zejména při požáru blokovány. Problém nastává se spory 
okolo zamykání vchodových dveří – častý problém bytových domů.
Pokud to požární technik schválí, lze dveře opatřit tzv. reverzibilním zám-
kem, kde lze nastavit automatické odemknutí při výpadku proudu. Při 
požáru hasiči jako první vypínají proud, tedy deaktivují zámek a úniko-
vá cesta je pak volná. Další možností je vybavení celého domu požární 
signalizací, která v případě požáru deaktivuje všechny zámky ve dveřích 
požárních únikových cest. Takový systém však celou investici prodraží až 
několikanásobně.
V žádném případě nelze jít proti projektovanému požárnímu řešení. Dům 
se tak vystavuje riziku fi nančních pokut a hlavně ohrožení životů, pokud 
by opravdu hořelo.
Více informací nejen o tématu Zabezpečení bytového domu, ale napří-
klad o oknech, střechách nebo interiérech naleznete na portále ESTAV.cz.

Zateplujeme bytový dům
Navzdory intenzivní osvětě a  přesně stanoveným podmínkám se 
na  tuzemských staveništích stále setkáváme s  porušováním základ-
ních pravidel provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů, 
dále označovaných také jako ETICS.
ETICS je složený z  lepicí hmoty, tepelné izolace, kotevních prvků, zá-
kladní vrstvy (složené ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny), tenko-
vrstvé omítky a případně fasádní barvy. ETICS je k podkladu připevně-
ný lepením nebo mechanicky pomocí kotvicích prvků, nebo nejčastěji 
pomocí obou způsobů připevnění. 
Jedná se vždy o  přesnou sestavu průmyslově vyráběných výrobků 
(komponent ETICS), které byly výrobcem (držitelem osvědčení / cer-
tifi kátu) speciálně vybrány, odzkoušeny a  výrobce za  takový systém 
nese zodpovědnost. 
Základním předpisem pro provádění zateplovacích systémů je ČSN 
73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, 
vydaná v roce 2005. Od 1. 5. 2011 je účinná také ČSN 73 2902 Vněj-
ší tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem.
Vše o  zateplování bytových domů, regeneraci, vytápění, výtazích, 
o možnostech dotace zelená úsporám a dalších v tématu Regenerace 
domů na portále TZB-info.

Technické nároky 
na stavební příčky
Pojmem příčka ve stavebnictví rozumíme svislou nenosnou konstrukci. 
Jejím základním úkolem je rozdělovat prostor do požadovaných celků, 
místností. Nejsou na ní kladeny zvláštní statické požadavky. Jediné co 
musí nést je vlastní váha a případné zařizovací předměty či nábytek.
Nejmenší technické nároky jsou na  příčky dekorativní a  polopříčky 
(příčka, která není na celou výšku místnosti). Takové mají funkci archi-
tektonickou, vizuální. Jedná se o příčky umisťované v rámci jednotlivých 
místností (např. pro částečné vizuální oddělení kuchyně a zbytku obý-
vacího pokoje).
Příčky rozdělující místnosti v rámci jednoho bytu jsou příčky, které ne-
mají zvláštní požadavky ani tepelně-izolační ani požární. Jedná se o stá-
le stejný požární úsek (jeden byt) a stejně či velmi podobně vytápěné 
místnosti. Požadavek je u  nich na  akustiku - útlum hluku (např. mezi 
ložnicemi apod.)
Mezibytové příčky (ano - ani mezi byty se nemusí jednat o nosnou stě-
nu) a příčky oddělující prostory s rozdílným provozem (např. byt-chod-
ba) mají již daleko více požadavků. Musí splnit nutnou požární odolnost, 
hlukový útlum i tepelně-izolační vlastnosti dle norem. Takové příčky ne-
lze bez posouzení narušit například elektroinstalací a podobně.
Určit příčku, kterou je možné vybourat a  kterou nikoli v  panelovém 
domě může pouze statik s dobrou znalostí systémů panelových domů! 
V panelovém domě lze bez ovlivnění statiky a bez posouzení vybourat 
pouze původní umakartové jádro! Statické působení ostatních panelů 
není jednoduché určit - některé plní funkci nosné stěny nesoucí strop, 
jiné mají důležitý účel zajištění tuhosti objektu jako celku. 
Více informací nejen o  příčkách ale například o  oknech, střechách 
nebo interiérech naleznete na ESTAV.cz.

Historie žárovek se nyní 
opakuje u zdrojů tepla
Tzv. energetické štítky známe například z bílé techniky a od 26. září 2015 
musí být i u spotřebičů pro vytápění a ohřev vody, jako jsou např. ply-
nové, elektrické kotle, tepelná čerpadla a  zásobníkové ohřívače vody. 
Budou zařazeny do energetických tříd A++ až G.  
Tak jako „skončily žárovky“, končí i některé zdroje, například u plynových 
kotlů nebude možné po 26. 9. 2015 uvádět na trh mj.: nekondenzační 
plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů do 10kW pouze 
pro topení a kotlů do 30kW s průtokovým ohřevem TV) a nekondenzač-
ní plynové kotle v  provedení turbo (odvod spalin obvodovou stěnou 
nebo střechou). Kromě uvedených výjimek budou dostupné pouze 
kondenzační kotle s  vyšší energetickou účinností a  splňující všechny 
požadavky evropských směrnic.
Problémy při výměně dosluhujících nekondenzačních kotlů za  nové 
kondenzační: nutná výměna celého odkouření, nutný odvod konden-
zátu (trvalé napojení na  kanalizaci), u  společných komínů v  bytových 
domech musí být všechny stejné spotřebiče (všechny kotle musí zůstat 
nekondenzační nebo kompletně vyměněny za kotle kondenzační).
Co tedy lidem doporučit? 
Kondenzační kotel bude rozhodně úspornější, ale je dražší.  Pro koho je 
výdaj za samotný nákup kotle hodně důležitý, ten by měl stávající kotel 
vyměnit co nejdříve, dokud nekondenzační kotle jsou ještě na trhu. Stej-
ně by měl postupovat ten, komu se nechce do stavebních prací a nové-
ho kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu. V bytových domech se 
společnými komíny by se nájemníci měli včas dohodnout, jak to bude. 
V novém běhu dotací Zelená úsporám je možné využít dotaci 5.000 Kč 
pouze na plynový kondenzační kotel, ale musí to být výměnou za tuhá 
nebo kapalná paliva.
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„Ahoj kamarádi!“
Zdravím všechny stavitele a majitele domů a zvláště pak bungalovů! 
Jsem vaše věrná kamarádka a spolubydlící, jmenuji se TMA.

Bydlím s vámi většinou uprostřed 
domu, ale třeba i v kuchyni, koupelně, 
pracovně a je mi tam moc dobře. Jsem 

teď ale úplně zděšena, co se to tady poslední 
roky děje a co si to ty světlovody vůbec 
dovolují. No fuj! Takhle se mnou jednat. 
Vždyť ony mě často úplně vyženou a já pak 
musím táhnout doslova o dům dál. Takhle se 
ke mně chovají nevděční majitelé, se kterými 
jsem bydlela řadu let.

Kamarádi, a já vás mám přitom tolik ráda! 
Přece mě nebudete vyhánět z domu, když jsem 
se tam tak krásně zabydlela.

Jsem krásná, a to nejen v noci, ale i přes 
den. Vždyť vám bystřím smysly, když 
přecházíte z jasně prosvětlené místnosti 
ke mně, do mého teritoria. Vždy musíte 
dávat pozor a dávat pozor je tak motivující. 
V tmavém koutě se krásně schová moje 
kamarádka špína, drží se tam různá malá 

a zajímavá vícenohá zvířátka, je to prostě 
úplně jiný svět než ty odporné prosvětlené 
místnosti plné květin a denního světla.

Já jsem naopak krásně záhadná, nikdy nevíte, 
kdo nebo co na vás vybafne. V tmavé místnosti 
vypadá vše hned jinak, když si rozsvítíte levné 
umělé světlo, máte lákavou sklepní atmosféru.

Prostě beze mě se vám bude žít hůř 
a basta! Mě denním světlem nenahradíte. 
Dám vám tedy několik rad, jak si mě udržet:

Šetřete, neutrácejte za 
světlovody, přivádějí 
denní světlo tam, kde 
normálně bydlím jen 

já, tma, a tím mě úplně 
vyženou. Místo denního 

světla si kupte radši 
nějaké zdravé prášky.

Nenechte si do toho 
nikým mluvit. Pokud 

vám někdo radí koupit 
světlovod, mějte svoji 
hlavu. Ukažte všem, 

že umíte říci NE, 
že pro sebe a svoji 
rodinu denní světlo 

nepotřebujete. Venku 
je ho i bez toho dost – 

a zadarmo.

Nenechte si vrtat do domu. 
Když už máte jednou tmu, 

tak to měnit nebudete, 
zvyknete si na mě za pár let, 
nebojte. Montáž světlovodu 
je sice na klíč a nemusíte se 
o nic starat, ale bůhví, jestli 
v tomhle směru ty firmy jen 

nelžou.

Odkládejte pořízení 
světlovodu, co to jen 

jde. Vždy najděte něco 
důležitějšího, co se musí 
koupit. Světlovod má čas, 
u mě máte jistotu, že vám 

nikam neuteču.

Když už si nedáte říct, 
kupte ten nejlevnější, 
hlavně ne Lightway 

s křišťálem. Ten vydrží svítit 
navěky a já už se nikdy 
nevrátím. Kupte raději 

něco levného, co za čas 
přestane svítit, a pak se 

spolu zase setkáme.

„Důležitá rada na konec:
Hlavně nevolejte a nepište firmě Lightway, dobře je znám, přijede k vám domů zdarma 
specialista a navrhne vám světlovod na míru. Jak vás znám, neodoláte a pořídíte si místo mě 
to nepotřebné denní světlo. Myslete na mě, já vás mám ráda a prožijeme spolu krásný život.“

Vaše věrná tma
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Tel.: 235 300 694
www.lightway.cz
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Kdo jsme a co děláme
Tým společnosti Animo Bohemia s.r.o. dodá-
vá a montuje okna a dveře s tradicí od roku 
1999. Specializujeme se na  komplexní do-
dávky od návrhu vstupních portálů až po re-
alizaci včetně zednických, zámečnických 
a elektromontážních prací.

S čím vám pomůžeme
Naše služby rádi nabízíme bytovým druž-
stvům a sdružením vlastníků jednotek. A to 
proto, že máme značnou praxi s revitalizací 
bytových domů. Předem už zkrátka víme, 
co nás čeká. Pomůžeme vám s bezpečností, 
moderním designem a  tepelnou úsporou 
ve vašem domě. Myslíme ale také na archi-

tekty, majitele rodinných domů, úřady a ko-
merční objekty.

Co děláme jinak a lépe
Jsme zákaznicky orientovaná fi rma a  díky 
tomu je pro nás každá zakázka důležitá. Rádi 
se vám budeme osobně věnovat a  pečlivě 
navrhneme taková řešení, která budou kva-
litou, funkčností i  cenou vyhovovat vašim 
požadavkům a možnostem.

Proč se vyplatí 
s námi spolupracovat
Jsme schopni provést realizaci na  klíč a  to 
od vstupního portálu přes schránky, zvonky, 
zabezpečení až po zednické práce.

z  Rozumíme schvalovacímu procesu SV 
a umíme reagovat na všechny požadavky.

z  Poskytujeme 7letou záruku a záruční i po-
záruční servis.

z  Dokážeme dopředu přesně odhadnout fi -
nanční náklady na výrobu vstupních portálů.

z  Prosazujeme osobní přístup a v porovná-
ní s konkurencí reagujeme rychle na změ-
ny v zadání.

z  Nabízíme taková řešení, která budou odpoví-
dat kvalitativně i fi nančně vašim možnostem.

z  Vlastními silami zajišťujeme komplexně 
všechny práce od  návrhu až po  výrobu 
a montáž.

z  Vybereme takové řešení, aby to bylo vý-
hodné právě pro vás!

Okna a dveře vám musí 
bezchybně sloužit řadu let
Okna a dveře v bytovém domě patří mezi výrazně namáhané 
prvky. O to důležitější je jejich správný výběr. Ten se týká ne-
jen vlastního produktu, ale i fi rmy, která provede jejich instala-
ci. Důležitý je individuální přístup, schopnost rychle reagovat, 
dobré reference a v neposlední řadě zkušenosti s realizacemi 
pro bytové domy.
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PREFA, střecha silná jako býk!
100% HLINÍK! ZÁRUKA 40 LET!
Hliníkové produkty PREFA si za  posledních 65 let udělaly 
jméno v  celé Evropě díky svému rozvoji, produkci a  prodeji 
střech a fasádních systémů z hliníku

OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
Díky nízké hmotnosti je možné ušetřit 
náklady za nosnou konstrukci krovu
Starý dům, nová střecha – to, co zní tak 
jednoduše, může být při zakrytí tradiční-
mi střešními taškami velmi náročné a dra-

hé. Až příliš často je nutné připravit starý 
krov střechy z  důvodů statiky na  několik 
tun těžkou zátěž moderních tašek pomocí 
drahé vnitřní konstrukce a vyztužení. S mno-
hanásobně lehčí hliníkovou střechou od 
společnosti PREFA nejsou dodatečná 
zpevnění nutná téměř nikdy. Novou hliníko-
vou střechu můžete rychle a bez komplikací 
namontovat na starý střešní krov. 

KOMPLETNÍ SYSTÉM
Kompletní systém PREFA umožňuje op-
timální sladění střechy, žlabů, svodů 
a fasády
PREFA není pouze specialista pro silné stře-
chy, ale vyrábí také vysoce kvalitní střešní 
odvodňovací systémy, fasády a solární řeše-
ní. S více než 4000 různými produkty z hliní-
ku nabízí ideální celkové řešení pro kreativní 
a obsáhlé ztvárnění střech a fasád.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
Vysoká kvalita a  dlouhá životnost, jakož 
i skutečnost, že hliníkové střechy a  fasády 
nekorodují a  nemohou se dlouhodobě 

znečistit, jsou příčinami, proč stále více 
stavitelů sahá po  kvalitních produktech 
PREFA. Rozličné systémy nabízí vhodné ře-
šení pro každý dům.

ZÁRUKA 40 LET
Hliník dokazuje kvalitu na celý život
Nekoroduje. Nerozbije se. Hliníková stře-
cha PREFA je kvalitní produkt vyráběný 
v  Rakousku a  Německu. Je zpracován 
profesionálně a svědomitě. A je zušlechtě-
ný dvouvrstvým vypalovaným lakováním 
s  barevnou stálostí. Proto je na  produkty 
PREFA poskytována záruka 40 let.

PORADENSKÝ SERVIS
Bezplatné zpracování cenové nabídky 
a technická podpora je samozřejmostí.

Více informací na www.prefa.com
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14, 193 00  Praha 9
tel.: 234 496 501
e-mail: offi  ce.cz@prefa.com
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navrhujeme øešení, která mají smysl

Europe Easy Technology
to je příspěvek 

až 60 000,- Kč 
na TECHNOLOGIE

50 %
          S NÁMI
    UŠETŘÍTE

 až  
       NÁKLADŮ
      NA PROVOZ

• tepelná čerpadla
• kogenerační jednotky
• vzduchotechnika 

  777 653 314  |    technologie@ee-tech.cz  |    www.ee-tech.cz

najdete nás na adrese Dr. Stejskala 111, České Budějovice

Klienti Europe Easy Energy mají dobrou zkušenost, protože ušet í 
i n kolik desítek tisíc na elekt in  a plynu. 
V p ípad  zájmu o individuální nabídku pro vaše SVJ, zašlete e-mail na: 
bretislav.zima@3-e.cz, do p edm tu e-mailu uve te promo kód SVJ.

Zeptejte se nás, kolik ušet íte

www.3-e.cz
Zákaznická linka: 800 080 800

SVJ Liberec III
Elektrické vytáp ní, osv tlení, výtah, 
6 OM, C56d, spot eba 270 MWh, 
p vodní pr m rná cena 1 327 K /MWh, 

Ro ní úspora 
40 350 K

SVJ Praha 9
Osv tlení, výtah, 3 OM, C02d, 
spot eba 50 MWh, 
p vodní pr m rná cena 1 450 K /MWh 

Ro ní úspora 
7 500 K

SVJ Praha 10
Kotelna 
spot eba 222 MWh, 
p vodní pr m rná cena 866 K /MWh, 

Ro ní úspora 
25 530 K
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Energie dnes v eské republice 
nabízí celá ada dodavatel , jejich 
cena se však u jednotlivých spo-
le ností výrazn  liší. Jak jste se 
svým dodavatelem spokojeni vy? 
Poradíme vám, na jaká kritéria 
se p i výb ru lepšího dodavatele 
energií zam it.

Elekt ina a plyn je zboží, které má konstantní kvalitu. 
Konkuren ní firmy tedy mohou sout žit p edevším 
v cen  a kvalit  služeb. Velké spole nosti, tzv. domi-
nantní dodavatelé obvykle nabízejí energie za neúm r-
n  vysoké ceny, asto navíc s nízkým standardem slu-
žeb. Na trhu energií ale najdete i takové spole nosti, 
které se rozhodly jít jinou cestou. Mají velmi p íznivé 
ceny a vst ícné obchodní podmínky. P ináší tak zá-
kazník m nejen úsporu na elekt in  a plynu, obchod-
ní podmínky bez skrytých poplatk , možnost uzav ít 
smlouvu on-line, elektronické vyú tování nebo na-
opak osobní návšt vu v jednom z obchodních míst po 

eské republice.

D ležitým parametrem p i výb ru 
je zákaznický servis
P estože rozhodujícím parametrem bývá obvykle cena, 
nem la by být tím jediným, co p i výb ru vhodného 
dodavatele sledujeme. Velmi d ležitým hlediskem 
je zmín ná zákaznická podpora. Telefonický kontakt 
nebo e-mail, kde vám sd lí požadované informace, 
spo ítají kalkulaci nebo slibovanou úsporu a pomo-
hou s p evodem smlouvy od jiného dodavatele. Pokud 
je uvedený servis zdarma, je to bezpochyby výhodou 
pro zákazníka. 

Zam te se také na obchodní podmínky 
a etické chování spole nosti
Poskytuje veškeré relevantní informace? Je komunika-
ce seriózní a srozumitelná? P ed uzav ením smlouvy 
prostudujte detailn  obchodní podmínky a ov te, zda 
máte smlouvu na dobu neur itou. Smlouva na dobu 

ur itou totiž skýtá riziko v tom, že se zavážete k odb -
ru na pevn  stanovenou dobu, v n kterých p ípadech 
i na 3 roky. Pokud byste poté cht li dodavatele zm nit, 
musíte respektovat podmínky uvedené ve smlouv  
a p i tzv. p ed asném ukon ení smlouvy zaplatit do-
davateli smluvní pokutu.

Co d lat se smlouvou na dobu ur itou
a když dodavatel zvyšuje ceny? 
Ne každý zákazník však ví, že i s ohledem na danou 
skute nost je možné dodavatele zm nit.  Podle nove-
ly energetického zákona m žete z d vodu zdražení 
ceny za dodávku elekt iny nebo zemního plynu od-
stoupit od smlouvy, aniž byste ekali na konec vý-
pov dní lh ty nebo platili smluvní pokutu. D ležitá 
je forma resp. zp sob, jakým vás sou asný dodava-
tel informuje o p ipravovaných zm nách. Oznámení 
o zvýšení ceny by m lo být písemné, adresné a indi-
viduální, aby neuniklo pozornosti zákazníka a ten byl 
tedy p ímo informován. Pokud vám sou asný dodava-
tel sd lil tuto skute nost zvýšení ceny, ale také nap . 
zm nu jiných smluvních podmínek nejmén  30 dn  
p ed nabytím ú innosti této zm ny, a pou il Vás o prá-
vu odstoupit od smlouvy, máte právo odstoupit od 
smlouvy bez uvedení d vodu, a to nejpozd ji 10 dn  
p ed touto zm nou. Pokud takto neu inil, resp. vám 
nebyly zm ny - zvýšení cen nebo zm na jiných smluv-
ních podmínek - doru eny písemn , adresn  a indivi-
duáln , m žete odstoupit od smlouvy následující t i 
m síce po vstupu této zm ny v platnost.

Zeptejte se u odborníka
Nez stávejte tedy u dodavatele, kde platíte za energie 
stále více a využijte této možnosti drahého dodavate-
le energií zm nit. Europe Easy Energy nabízí výhod-
né ceny bez aktiva ních poplatk , smlouvu na dobu 
neur itou (bez závazk ), online správu zákaznického 
ú tu a prvot ídní zákaznický servis. Na internetových 
stránkách, na pobo ce i bezplatné zákaznické lince, 
vám ov íme úsporu na energiích, sd líme veškeré 
informace a pom žeme s p ípadným p evodem doda-
vatele.

Europe Easy Energy. 
Váš férový dodavatel energií.

VÝB R SPRÁVNÉHO 
DODAVATELE ENERGIÍ 
vám ušet í i tisíce ro n
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Uvažujete o změně centrálního vytápění za lokální zdroj?
Nechte si od nás vypracovat cenovou nabídku!

Kontakt
DiS. Jarmila Zitová   
tel.: +420 737 255 958 
e-mail: jarmila.zitova@skanska.cz

Ing. Jiří Čapka   
tel.: +420 737 255 963
e-mail: jiri.capka@skanska.cz

Více informací
www.skanska.cz/tepelnacerpadla

Skanska vám dodá 
tepelné čerpadlo 
na klíč

Jsme nadnárodní společnost, která vám nabízí 
služby na profesionální úrovni, odborné znalosti, 
záruky a zkušenosti.

Nabízíme vám: 
prezentaci projektu na schůzi SVJ 

 (s možností podpory Státního fondu pro rozvoj bydlení)
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Ocelové dveře z  autentických profi lů JANSEN 
a  JANISOL vynikají vysokou pevností a  život-
ností. Aplikace je vhodná do ztížených podmí-
nek, jsou zvláště vhodné pro vstupy obytných 
domů, veřejných budov a  výplně otvorů prů-
myslových objektů. Švýcarské profi ly JANSEN 
a  JANISOL  jsou opatřeny drážkou pro systé-
mové pryžové těsnění, proto dveře vyrobené 
z těchto profi lů mají celoobvodové těsnění kří-
dla i rámu, podobně jako plastové či hliníkové 
dveře. Z množství profi lů a systémových řešení 
lze efektivně vytvořit dveře, okna, mezistěny, 
půlkulaté nadsvětlíky a různá nestandardní ře-
šení. Profi lové série  JANISOL  navíc  disponují  
vlisovaným izolátorem, který vytvoří ocelový 
dvoukomorový profi l a  zaručuje přerušení te-
pelného mostu mezi interiérovou a  exteriéro-
vou stranou dveří.
Jednotlivé části ocelových dveří jsou pevně 
svařeny, nedochází tedy ke  svěšování, křížení 
křídel a uvolňování různých částí, závěsů apod. 
Povrchová úprava je nejčastěji provedena práš-
kovým lakováním v  barevné škále RAL. V  pří-

padě mechanického poškození dveří lze křídla 
opravit, srovnat, přelakovat...
Zasklívací lišty disponují skrytým uchycením 
pro zachování čistých linií, výplň dveří je ulože-
na v pryžových profi lech.
Běžné příslušenství, el. otevírače, samozavírače, 
madla, samozamykací zámky, motorické zám-
ky, lze bezproblémů aplikovat. 

Ladislav Kocum - Kovovýroba 
www.kovokocum.cz
www.eshop.kovokocum.cz
kovokocum@seznam.cz
Tel: +420 602 348 509 Kocum Ladislav 
Tel: +420 606 785 225 Kocum Ladislav ml.

OCELOVÉ DVEŘE PRO BYTOVÉ DOMY
jsou vhodnou alternativou 
k plastovým či hliníkovým dveřím
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Vše je ve struktuře
Nový typ polypropylénu PP-RCT se vyznaču-
je optimalizovanou hexagonální krystalickou 
mřížkou, označovanou též jako beta krystali-
zace. Na obr. 1, kde je porovnán mikroskopický 
snímek krystalické struktury PP-R (α-krystaliza-
ce) a PP-RCT (ß-krystalizace), je jasně vidět jem-
nozrnná struktura PP-RCT. Ta má vliv na výrazné 
zvýšení teplotní a  tlakové odolnosti nového 
materiálu.

PP-RCT – polypropylén budoucnosti
Nový materiál se ve  svých tlakových a  teplot-
ních odolnostech téměř vyrovná síťovaným 
polyetylénům PEX, nebo polybutenu PB. Tato 
data lze odečíst z  životnostních křivek, které 
jsou uvedeny na obr. 2. Zde najdeme porovnání 
křivek materiálu PP-R a PP-RCT. Zatímco křivky 
PP-R jsou při vyšších testovacích teplotách vý-
razně lomené, křivky PP-RCT vykazují lineární 
průběh

Pokud bychom použili pro klasifi kaci nového 
PP-RCT metodu MRS, běžně používanou pro 
hodnocení polyetylénu při 20°C, bude původní 
PP-R odpovídat označení PP-R 80 a  nový PP-
-RCT přibližně PP-R 120. Vzpomeneme-li si, co 
před lety znamenalo zavedení vysokohustot-

ního polyetylénu HDPE 100 do výroby potrubí 
pro inženýrské sítě, je směr dalšího vývoje insta-
lačních systémů z  polypropylénu zcela zřetel-
ný. Nový materiál PP-RCT postupně zaváděný 
společností FV Plast do  výroby zcela nových 
nebo inovovaných výrobků si zachovává všech-
ny dosavadní kladné vlastnosti, jako je snadná 
svařitelnost, pružnost, hygienická nezávadnost, 

nebo mechanická odolnost, a přidává k nim vy-
nikající teplotní a tlakovou odolnost, zvýšenou 
životnost a zvětšený průtočný profi l.

FV PP-RCT UNI
– nová trubka – nový rozměr
První novinkou roku 2015 v  sortimentu poly-
propylénové větve systému FV AQUA, dodá-
vaného společností FV Plast, a.s. je trubka FV 
PP-RCT UNI. Jak z názvu vyplývá, jde o UNIVER-
ZÁLNÍ trubku vyrobenou z nového typu poly-
propylénu PP-RCT. Stěna trubky a  hlavně její 
tloušťka jsou optimálně navrženy pro tlakové 
a teplotní podmínky panující v rozvodech pitné 
a teplé vody o dlouhodobé teplotě vody 60°C, 
při tlaku 10 bar.
Tato konstrukce propůjčuje nové trubce násle-
dující jedinečné vlastnosti:
• Až o 37% větší průtočnost ve srovnání s ekvi-

valentem v PPR
• Univerzalita - jedna trubka pro teplou i stude-

nou vodu
• Maximální krátkodobá teplota užití 90°C
• Plná svařitelnost s  trubkami a  tvarovkami 

z „klasického“ PPR
• Minimální životnost 50 let
Trubka je dodávána v dimenzích d 16 – d 250 
a  hlavní oblastí použití je výstavba rozvodů 
vody v rodinných domech a výstavba patních 
rozvodů a  stoupacího vedení studené vody 

v  bytových domech, veřejných a  komerčních 
objektech a průmyslu.

FV PP-RCT FASER HOT – spolehlivé skelné 
vlákno, zvýšený výkon
Druhou novinkou roku 2015 v  systému FV 
AQUA je dvojice trubek FV PP-RCT HOT a  FV 
PP-RCT COOL. Z ní vyberme pouze trubku vyvi-
nutou pro rozvody teplé vody s dlouhodobou 
teplotou 70°C při tlaku10 bar, tedy FV PP-RCT 
FASER HOT. Při vývoji této třívrstvé trubky bylo 
využito ověřených vynikajících vlastností kom-
pozitního materiálu -  polypropylénu s příměsí 
mikroskopických skelných vláken, která jí pro-
půjčují výborné mechanické vlastnosti:
• Až o  25% větší průtočnost ve  srovnání se 

standardní trubkou FV PPR FASER
• 3x nižší délková teplotní roztažnost ve  srov-

nání s  trubkou z  „klasického“ PPR α = 0,05 
[mm/m.K]

• Zvýšená tuhost trubky.
• Plná svařitelnost s  tvarovkami z „klasického“ 

PPR
• Minimální životnost 50 let
Trubka FV PP-RCT FASER HOT je určena ze-
jména pro rozvody teplé vody v  rodinných 
domech, patní rozvody a stoupací vedení tep-
lé vody a cirkulace teplé vody v bytových do-
mech, veřejných a průmyslových objektech. Je 
dodávána v dimenzích d 16 – d 250.

Souhrn – tedy 10x proč rekonstruovat 
rozvody z trubek FV PP-RCT UNI a FASER HOT
1. Trubky jsou navrženy pro konkrétní použití – 

optimální poměr výkon/cena
2. Výborné hydraulické vlastnosti, až o  37% 

vyšší průtočnost
3. Dostupnost všech dimenzí od d 16 až po d 

250 včetně všech tvarovek
4. Nízká délková teplotní roztažnost FV PPR FA-

SER HOT – 7 podlaží bez kompenzace
5. Snadná a bezpečná montáž polyfuzním sva-

řováním
6. 100% spolehlivost svarů a tedy i systému.
7. Žádné elastomerové těsnící prvky ve spojích
8. Příznivá cena trubek, příznivá cena tvarovek 

a příznivá cena montáže
9. Životnost 50 let
10. Plná záruka po dobu 15 let na výrobní vady 

včetně rozsáhlého pojištění možných škod.

Trubky FV PP-RCT UNI a FV PP-RCT FASER HOT
10 výhod pro instalace v bytových domech 
Firma FV Plast byla jednou z prvních na území střední Evropy, která začala počátkem 90. let zpracovávat pro výrobu tlakových trubek pro rozvo-
dy teplé, studené vody a vytápění tehdy nový materiál – PP-R. Zkratka PPR je složena z anglických slov Polypropylene Random Copolymer jež 
označují vlastnost krystalické mřížky polymeru. Materiál to byl na tehdejší dobu vskutku revoluční. Tak, jak rostly technické nároky projektantů 
pro výstavbu vnitřního vodovodu a topných soustav, zdokonalovaly se i jednotlivé komponenty systému, které však začínaly narážet na hranici 
fyzikálních vlastností použitého materiálu. Světoví dodavatelé proto usilovně hledali možnosti vylepšení krystalické struktury polymeru polypro-
pylénu. Novým produktem je PP-RCT (zkratka je tvořena anglickými termíny Polypropylene Random Cristallinity Temperature).

Obr.1 Krystalická struktura polymeru PP-R a PP-RCT

Obr. 2 Životnostní křivky PP-R a PP-RCT

Obr. 3 Životnostní křivky PE-Xa

Obr. 4 Porovnání stěny nové trubky FV PP-RCT UNI 
a FV PPR CLASSIC
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Dále se používají výplně jako je drátosklo 
či conexové sklo. Drátosklo je nevyhovující 
v  průrazové zkoušce odolnosti. Další nevy-
hovující výplň je polykarbonát, který nevy-
hovuje požárním předpisům.
V současné době je trend používat hliníkové 
konstrukce pro zámečnické prvky, která má 
neomezenou životnost. Konstrukce musí 
být staticky spolehlivá, provedeno stavebně 
technické osvědčení a výplně musí mít prů-
razové zkoušky. 
Praxe je taková, že téměř 80 % fi rem instalu-
je zábradlí, které nemá STO /stavebně tech-
nické osvědčení/ dle platné normy a hlavně 
na výplně nemají průrazové  zkoušky.  Insta-
lují výplň Conex 331, i když dle normy je nut-
né dát lepené sklo Conex 4+PVB 0,76+4mm, 
tj. 442. V případě, že zhotovitel má průrazo-
vé zkoušky na své jméno a svůj výrobek, pak 
tyto zkoušky nahrazují normu.  
Výplň drátosklo nevyhovuje průrazovým 
zkouškám. V  případě nárazu je možné vy-

padnutí osoby z  balkonu. Praktiky těchto 
a jiných fi rem jsou životu nebezpečné. Dále 
fi rmy praktikují, že používají průrazové 
zkoušky od  jiných subjektů bez jejich sou-
hlasu. 
V tomto oboru panuje naprostý chaos a po-
rušování povinností do doby než někdo vy-
padne z balkonu nebo se utrhne zábradlí.

Je důležité si najít zhotovitele, nejlépe vý-
robce, který bude ručit za svou práci.
1) Všichni výrobci zábradlí musí splňovat 

normu EN 1090-1-3 což je norma pro ří-
zení výroby:

 Požadavky na  posouzení shody kon-
strukčních dílců přejímá evropskou nor-
mu EN 1090-1:2009 včetně jejích příloh 
A, B a  ZA. Norma platí pro prokazování 
shody ocelových konstrukčních dílců 
vyrobených podle ČSN EN 1090-2 nebo 
hliníkových konstrukčních dílců vyrobe-
ných podle ČSN EN 1090-3.

2) Prohlášení o  shodě: musí splňovat zá-
kladní požadavky podle nařízení vlády                                  
č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 
Sb., konkretizované stavebním tech-
nickým osvědčením (STO) zde je nutno 
uvádět číslo pod kterým je STO vydáno 
vč. data jeho vydání a  také s  platností 
do (tento datum je  důležitý, při jeho pře-
kročení s datem dodání zábradlí na stav-
bu je neplatný)

3) Další norma, která je nutná deklarovat: 
ČSN 74 3305 hlavně u přílohy B.1 Je účel 
rázové zkoušky B7 protokol o zkoušce:
A)  Identifi kace zkušební laboratoře.
B)  Odkaz na tuto normu.
C)  Popis a fotodokumentace zkušebního 
 vzorku.

4) ČSN 74 3305 uložení výplní, běžné ulože-
ní je
z Příloha C.1 Skupina A-čtyřstranné ulo-

žení výplně, vybavená samonosným 
madlem. 

z Příloha C.2.2 Použití jednotlivých dru-
hů skel ve skupinách aplikací. Skupina 
A- a) všechny varianty skla vrstveného.

z Tabulka C.2- Skleněné výplně odolné 
na zatížení rázem.

z Typ A – čtyřstranné uložení: max.roz-
měr je: 1100mmx2000mm 

z složení 1) vrstvené sklo s tabulemi tvr-
zeného skla 4+PVB 0,76+4mm

z složení 2) vrstvené sklo s  tabulemi 
skla fl oat 4+PVB 0,76+4mm nejběžně-
ji používaná vrstvená skla 

z tyto typy skel výše uvedené jsou ga-
rantované dle ČSN 74  3305 a  nejsou 
nutné rázové zkoušky

Karel Hart
Balkon systém, s.r.o.

výrobce hliníkových zábradlí 
a zasklívacích  systémů

www.balkony.cz

Hliníková zábradlí pro panelové domy
Běžně se užívají zábradlí pozinkované. Jedná se o tradiční a nejlevnější způsob zámečnické 
konstrukce. Toto zábradlí však má velkou vadu a to je koroze. Koroduje hlavně ve svárech, 
při špatné povrchové úpravě ze zinkovny nebo při mechanickém porušení.  Životnost těch-
to konstrukcí je omezená.
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BALKONY.CZ
Hliníková zábradlí
Zasklívací systémy
Zámečnické prvky 
pro panelové domy
Na trhu působíme 14 let.  Nabízíme výměnu starého zábradlí a ostatních zámečnických prvků 
za hliníkové výrobky s neomezenou životností. Poskytujeme projekční činnost. Kupujte přímo 
od výrobce a buďte jeho partnerem. Vyrábíme veškeré zasklívací systémy, které jsou na trhu. 
Provádíme údržbu, opravy, repase a zpětnou montáž stávajících zasklívacích systémů.

Vyrábíme, montujeme a držíme záruky po dobu 2-10 let.
Pobočky: Brno, Praha, Ostrava, Plzeň, Most, Karlovy Vary
Montáž a dodávka po celém území ČR

Děpoltovice 119, 362 25 Nová Role, tel.: 844 158 746, fax: 373 395 321, e-mail: info@balkony.cz, www.balkony.cz



92 Praktický rádce pro SVJ    2/2015 

www.RadceProSVJ.czZATEPLENÍ STROPU

k3
90

46

Společnost ABD Izospol s.r.o. provádí zateplení stropu fou-
kanou minerální vatou. Jedná se o špičkový, důvěrně známý 
izolační materiál a perfektní technologii.

Izolace foukanou minerální vatou IZOSPOL Granulát, 
provádíme jednoduše, bez nepořádku v domě a bez vyklizení 
půdy. Vyplňujeme dutiny trámových stropů a pod pultové 
střechy. K izolaci postačí jen otvory mezi trámy. Po zateplení 
vznikne 100% souvislá vrstva, bez tepelných mostů. Izolace je 
vhodná pro všechny typy rodinných domů, starší, novostavby 
i dřevodomy. Ale také pro dílny, průmyslové a zemědělské 
objekty.

Izolace z minerální vaty má tyto výhody:
nehořlavý, prodyšný a lehký materiál. 

Technologie má tyto výhody:
Rychlá realizace, nejlepší cena a dokonalé pokrytí,
bez tepelných mostů..
Firma ABD Izospol s.r.o. Vám zaručí nízkou cenu, 
rychlou a kvalitní realizaci. 
Chcete vědět více: www.izospolpolna.cz, 777 10 68 68.

Chcete-li největší kvalitu za nízkou cenu, volejte:

Při 
předložení

tohoto 
inzerátu20 % SLEVA

ABD Izospol s.r.o., mobil: 777 10 68 68
www.izospolpolna.cz  
e-mail: izospolpolna@seznam.cz
Alej svobody 917, 588 13 Polná

Nejlepší izolace na panelové a bytové domy
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Je stávající zateplení domu nestabilní?
Nebo byste chtěli přidat izolant a zateplení zdvojit?
Nabízíme certifi kované řešení, praxí již prověřené a bez nutnosti prová-
dění řady zkoušek. Řešení bez nutnosti odstranění původního zateplení.

DOKOTVENÍ NESTABILNÍHO 
ZATEPLENÍ
I  když se dnes projevuje výrazné zlepšení 
v dodržování postupů pro správnou aplikaci 
vnějších kontaktních zateplovacích systémů, 
je nutné říci, že část realizovaných zateple-
ní nyní vykazuje výrazné poruchy stability 
a hrozí riziko jejich zřícení. 
Do nedávné doby neexistovalo ověřené a cer-
tifi kované řešení, které by zajistilo dokotvení 
nestabilního zateplení. Standardní mechanic-
ké kotvení pomocí talířových hmoždinek není 
v  takovém případě možné použít a  bylo by 
potřeba celý systém odstranit.
Nyní však lze pro stabilizaci zateplovacího 
systému využít progresivní technologie kot-
vení se speciální kotvou Spiral Anksys®. Tento 
kotvicí systém se vyznačuje jednoduchos-
tí aplikace, efektivitou, dlouhou životností 
a  především vysokou bezpečností všech 
kotvených typů zateplovacích systémů (bez 
ohledu na  způsob lepení izolantu). Lze jím 
kotvit i nesoudržné a problematické podkla-
dy (duté cihly, pórobetony, sendvičové kon-
strukce,…).
Certifi kační orgány v ČR ověřily vhodnost po-
užití tohoto univerzálního kotvícího systému 
a ve stavebně technickém osvědčení ho do-
poručují jako vhodnou technologii na sanaci 
nestabilních zateplení.
V  praxi to znamená, že není nutné demon-
tovat uvolněný zateplovací systém, čímž se 
dosáhne výrazných úspor za  práce spojené 
s demontáží a uložením vzniklého odpadu.

ZDVOJENÍ ZATEPLENÍ
U  řady zateplených panelových domů zase 
stále častěji vyvstává potřeba dům „doteplit“. 
Jedná se o domy, které byly zatepleny dříve 
a kde je tloušťka izolantu nedostačná (v sou-
vislosti s nárůstem cen energií a požadavky 
na  energetickou náročnost budov). V  sou-
časnosti existují dvě možnosti, jak „doteplit“ 
nedostatečně zateplené objekty:

1) Pro zdvojení zateplení lze využít mecha-
nické kotvení (známé jako talířové hmož-
dinky), je však nutné vyhovět přesně defi -
novaným podmínkám na původní zateplení. 
Splnění řady podmínek je nutné doložit pro-
tokoly z  provedených velkoplošných sond 
a  zkoušek na  dané stavbě. Z  toho důvodu 
upřednostňujeme použití druhé varianty, 
které není podmíněno výše zmíněnými po-
souzeními.

2) Ve spolupráci s fi rmou ECORAW® jsme cer-
tifi kovali nové a univerzální řešení v podobě 
zateplovacího systému STX.THERM® SANA, 
který je založen na  moderním způsobu in-
jektovaného kotvení. Tímto systémem lze 
zdvojit téměř jakékoli kontaktní zateplovací 
systémy s izolantem EPS.  

Toto zdvojení zateplení můžete navíc apli-
kovat i na stávající zateplovací systém, který 
vykazuje poruchy stability - systém zateplení 
tak zároveň stabilizujete i zdvojíte.

Naše bezplatné služby
K  námi nabízeným službám např. patří od-
borné poradenství, zpracování grafi ckého 
návrhu, analýza stavu objektu pomocí termo-
kamery, posouzení stavu podkladu (odtrhové 
a  výtahové zkoušky), tepelně technické po-
souzení, servisní pomoc při zateplení a aplika-
ci produktů, proškolení realizačních fi rem aj.

Pro více informací, zaslání prospektů či zpra-
cování nabídky nás neváhejte kontaktovat. 
Odborné informace k  systému STX.THERM®                                                                                                 
SANA Vám poskytne náš produktový mana- 
žer Jiří Klásek (klasek@stomix.cz, 602 734 252).

STOMIX, spol. s r. o., 790 65 Skorošice 197
tel.: 584 484 111, mail: info@stomix.cz
Regionální distribuční centra:
Praha, Brno, Olomouc, České Budějovice
www.stomix.cz
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Konkrétní příklad realizace DOKOTVENÍ A ZDVOJENÍ 
nestabilního zateplení

Konkrétním příkladem může být bytový dům na Nobelově ul. č. 26–28 v Bratislavě, který vykazoval 
poruchy stability. Navíc nevyhovovala ani původní tloušťka zateplení – štíty byly původně zatepleny 
izolantem o tlouštce pouze 50 mm. Investor se proto rozhodl jak pro dokotvení, tak zároveň i pro do-
teplení celého objektu. Ideálním rešením byl v tomto případě právě zateplovací systém STX.THERM® 
SANA s injektovaným systémem kotvení Spiral Anksys® .
Stabilizovány a dotepleny byly nejen štíty o ploše 820 m2 (z původních 50 mm na 110 mm), ale i pručelí
o ploše 540 m2 (z původních 80 mm dotepleno na 140 mm). V obou případech se tak jednalo o přidání
izolace o tlouštce 60 mm izolantu.
V rámci této sanace bylo navíc provedeno i zateplení dosud nezateplených ploch o rozloze 1 230 m2.

Původní vzhled domu Původní zateplení vykazovalo  poruchy stability, nedostatečná byla i tloušťka izolantu.
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Problém například s  chladnou podlahou 
ve  spodní části stěn se týká většinou bytů, 
které jsou nad sklepním prostorem. Pokud má 
dům měření spotřeby tepla na  jednotlivých 
radiátorech bytu, pak se protopené hodnoty 
většinou zohledňují a spodní byty platí méně 
za  topení. To vám ovšem neřeší problém 
s  vlhkým bytem plným plísní a  nezdravého 
prostředí. Pokud člověk žije v delší čas v tako-
vém prostředí, tak to má velký dopad na jeho 
zdraví a  tomu se pár odečtených stovek ko-
run nevyrovná. Problém je jak sklepní prostor 
v bytových domech zateplit. Prostor je velmi 
členitý, rozdělený na  mnoho sklepních kójí 
a  pod stropem je plno zavěšených instalací 
jako elektro, voda, případně odpadové trub-
ky. Navíc i požární normy řeší, jaký izolant se 
smí použít, aby byl dům bezpečný z hlediska 
ohrožení objektu požárem. Jako vnitřní izo-
lant tak nelze použít materiál, který má reakci 
na oheň třídy E či F, což jsou například polysty-
reny a stříkané polyuretanové pěny. Může se 
použít tedy pouze materiál třídy D a lepší. Fir-
ma LIKO-S má ovšem řešení pro bytové domy 
a  to speciálně vyvinutý systému stříkané di-
fúzně otevřené izolace kanadského výrobce 
ICYNENE s  povrchovou úpravou, kde tento 
systém plní i přísný požadavek požární normy. 
Lze ji tak bezpečně použít pro tyto aplikace. 
Díky difúzní otevřenosti ICYNENE se stávající 
konstrukce “nezadusí“ a umožní odvodu vod-
ní páry a vody z konstrukcí. Vodní páry, které 
produkuje člověk dýcháním a  další činností, 
vždy odchází z teplého prostředí do chladné-
ho, tady z bytu do sklepního prostoru. Pokud 
použijeme na  obklad stropu sklepa izolaci, 
která by neumožnila odvodu takových par 
z objektu, například polystyreny a další, nastal 
by problém, protože vodní páry by se hro-
madili v  konstrukci stropu a  v  podlaze bytu 
a  mohlo by to vést až k  fatálním následkům 
destrukce a  poškození konstrukcí. Podob-
ný princip devastace konstrukcí je již známý 
z dob zateplování domů fasádním polystyre-
nem, kde se dům úplně uzavřel a  nedýchal. 
Kondenzace vodních par v  konstrukci pak 
devastovala konstrukce ať už výkvětem plísní 
uvnitř stěny nebo narušením pevnosti nos-
ných částí (např. demolice zateplených pane-
lových domů v Německu).
ICYNENE vyniká také velmi rychlou realizací 
takového zateplení a  nijak nebude stěžovat 
bydlení v celém době hlukem z montáže. Není 
zde žádné vrtání ani jiné kotvení. Stříkaná izo-

lace se aplikuje přímo na strop, kde se doko-
nale přilepí k  podkladu a  vytvoří kompaktní 
celistvou vrstvu bez spár. Dokonale obklopí 
i každý závěs instalací visích ze stropu, kterých 
je většinou velké množství. Aplikace běžného 
bytového domu trvá přibližně jeden den. Dal-
ší den se pak dělá speciální povrchová úprava 
také nástřikem a je hotovo. Aplikace si ani ne-
vyžaduje speciální místo pro montáž a může 
tak téměř vše zůstat na svém původním mís-
tě. Za dva dny je tak dokonale zatepleno, ukli-
zeno a lidé ihned žijí v lepších podmínkách.
Pokud to srovnáme například se zateplením 
z  minerální vaty, která se musí mechanicky 
kotvit ke stropu pomocí kotev a  je tak slyšet 
neustálé vrtání a hluk po celém domě, větši-
nou v  řádech týdnů a  měsíců obtěžuje oby-
vatele (navíc tyto kotvy jsou tepelné mosty). 
Izolace má spáry mezi deskami a nedají se ani 
nijak dokonale utěsnit prostupy od  instalací 
visících ze stropu. Po  montáži izolace se pak 
natahuje na  povrch omítka, která je v  mno-
ha případech hůře propustná párám a tak se 
může vlhkost z  vnitřního prostředí hromadit 
v  izolantu pod omítkou a  ztrácí tak izolační 
schopnost. Takové montážní práce jsou vel-
mi náročné na prostor (nutné vyklizení všech 
sklepních prostor), zatěžují dům velkým hlu-
kem po  velmi dlouhou dobu a  navíc izolant 
nemusí po čase plnit svou funkci, pokud do-
jde k hromadění vlhkosti uvnitř izolantu a vra-
cí tak stav domu do doby před rekonstrukcí.
Stříkaná kanadská izolace ICYNENE je také 
nejvhodnější izolant na  zateplení obvodo-
vých zdí nebo střešních prostor domu. Díky 
tomuto materiálu, který umožní odvod vod-
ních par z  objektu, může dům nadále volně 
“dýchat“ (dům je tak suchý bez plísní a vytváří 
zdravé prostředí pro bydlení). ICYNENE záro-
veň dům velmi dobře umí chránit proti úniku 
tepla v zimě a zamezení přehřívání konstruk-
cí a  vnitřních prostor v  létě. Po  celou dobu 
své životnosti má tento materiál dokonalou 
celistvost bez spár a  tvarovou stálost (velmi 
lehký, nese sám sebe a nikdy tak nesesedne 
i  přes působící gravitaci jako u  jiných mate-
riálů). ICYNENE má také výborné akustické 
vlastnosti, které jsou otestovány v  akredito-
vaných akustických laboratořích a  zajistí tak 
obyvatelům dokonalé klidné prostředí pro 
odpočinek a  zdravé bydlení. Během velmi 
krátké doby tak vytvoříme pro vás dokonalé 
bydlení, které vám vydrží po desítky let spo-
kojeného bydlení.

Zlepšíme vaše bydlení za dva dny!
Bydlíte ve starém bytovém domě a máte potíže, že váš byt je příliš chladný, objevují se vám 
v rozích mapy a celý byt je velmi vlhký. Problém bude nejspíše ve špatné nebo žádné tepel-
né izolaci objektu. Obvod bytu je ochlazovaný a na stěnách, stropech či u podlahy vznikají 
mokré fl eky, které se mění ve zdraví škodlivé plísně.
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Povinnost  internetových  stránek  
pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)?
Internetové stránky pro SVJ na rozdíl od družstva nejsou předepsa-
né zákonem. Občanský zákoník však pro SVJ i  samotné vlastníky 
stanovil nové informační povinnosti, které je nutno plnit a  jejich 
splnění je díky internetových stránkám pohodlné a  účinné nejen 
pro bydlící, ale také pro nebydlící vlastníky. Uvádím zejména § 1177 
NOZ (nový občanský zákoník), který stanoví povinnost oznámit na-
bytí jednotky novým vlastníkem všem stávajícím vlastníkům PRO-
STŘEDNICTVÍM OSOBY ODPOVĚDENÉ ZA  SPRÁVU DOMU (touto 
osobou je právě SVJ, nikoliv smluvní správce). SVJ musí dále na vy-
žádání sdělit ostatním vlastníkům také další údaje dle § 1178 NOZ 
(jméno a adresu vlastníka či nájemce v domě), mít aktuální údaje 
on-line, na jednom místě a přístupné kdykoliv se rozhodně vyplatí. 

Pro Vaše SVJ/družstvo doporučujeme vyzkoušet webDOMU.cz, kde 
si můžete ihned zřídit vlastní webové stránky s  předpřipraveným 
obsahem. Výhodou je 30 denní lhůta pro plnohodnotné testování 
dříve než cokoliv zaplatíte. Předsedové uvítají automatické načtení 
dat z katastru a ocení připravované hlídání katastru, nebude potře-
ba procházet katastr před každou schůzí. Připravena je prezenční 
a hlasovací listina s automatickým sčítáním hlasů dle podílů, nechy-
bí pokladna, kniha závazků, možnost hlasování on-line, správa do-
kumentů, revizní kalendář, který hlídá termíny za Vás a další. Stránky 
jsou bez reklam. Stačí navštívit https://webdomu.cz/demosvj nebo 
nejlépe založit vlastní stránky a vše si vyzkoušet. Data jsou chráně-
na šifrovaným přenosem a pravidelným zálohováním.

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU
FASÁDA PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

DŮKLADNÉ VYPLNĚNÍ STŘECHY
ZATEPLENÍ HISTORICKÉ BUDOVY

ICYNENE, Chytrá izolace, přesvědčila
už stovky zákazníků, kteří si teď užívají zdravé
a příjemné bydlení po celý rok. 

Přesvědčte se o výhodách Chytré izolace ICYNENE i vy. 

ÚSPĚCH IZOLACE
STOJÍ NA 
SPOKOJENÝCH 
ZÁKAZNÍCÍCH

ICYNENE division
LIKO-S, a.s.

U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 420 724 766 610

www.chytraizolace.cz



Kone n  u  v na em dom  nebudeme 
platit za ty, kte í vypínají radiátory  
a nechávají se p es ze  „zadarmo“ 
vytáp t ostatními 

1. Ve vašem dom  mají sice 
všichni ve svých bytech teplo, 
ale platíte i za ty sousedy,
kte í své radiátory „chyt e“
vypínají a nechávají se 
vytáp t p es ze  na váš ú et.

2. Sou asný „m ák na 
radiátoru“ spo ítá veškeré
teplo, které proudí kolem 
vašeho radiátoru... a po ítá
tak i teplo, které „prosakuje“
p es zdi soused m. (Ro n
tím p icházíte až o 4.000K
na bytovou jednotku.) 

3. S teplotními senzory
na zdi ( eské výroby)
platí každý jen za skute n
spot ebované teplo...
a všichni tedy spravedliv .

Jak teplotní senzory na ze
získat i pro váš d m? ... 

Tati, pro  platíme i za 
vytáp ní souseda? 

...hmm, tak už m
vyhmátli a musím za to 
teplo za ít taky platit



Vysv tlení: Jak vám teplotní senzory na zdi 
sní í náklady na vytáp ní bytu (a zamezí 
tomu, abyste platili za vyh ívání souseda) 

Pro  vás m i e „indikátory“  Jak vám teplotní senzory 
na radiátorech  na zdi zajistí, že nebudete 
p ipravují o peníze platit teplo za sousedy 

 
 
 

1. Nezohled ují prostup tepla mezi vytáp nými a 
nevytáp nými byty. 

2. Indikátory na radiátorech nem í teplo, ale indikují 
pouze „dílky“. Nezohled ují teplo, které odešlo k 
soused m. Platíte tedy i za teplo, které p es ze  
spot ebuje soused, který si radiátory stáhnul na 0. 

3. Indikátory se musí osazovat zbyte n  na všechna 
otopná t lesa. 

4. Ode ítají se jen 1x ro n  a pokud se ten váš zblázní  
a po ítá více (nebo ten soused v „záhadn “ p estane 
po ítat), zjistí se to až na konci roku ... a teplo v dom  
se pak rozpo ítá nespravedliv  mezi všechny. 

5. Indikátory mají velkou toleranci (a tím i nep esnost). 
6. Když si dáte práci a zp tn  p epo ítáte „upravené 

dílky“ v dom , zjistíte, že cca 40% byt  má prý 
teplotu mezi 12-18°C a cca 10% byt  má teplotu 
mezi 26-37°C  a to je nereálné. Podle „indikace“
má jen cca 50% byt  teploty mezi 18-26°C  a 
sami tak vidíte, jak je to nep esné, to se supluje 
vyhláškou. 

7. P i použití indikátor  na radiátorech musíte ekat 
celý rok na rozú tování a pak vše odsouhlasit, 
protože neexistuje nep etržitá a pr b žná kontrola 
nám r . A kdo si chce vyzkoušet reklamaci, musí 
se p ipravit na dohady a nep íjemnosti.

 
 

 
 
 

1. Teplotní senzory na zdi m í teplotu v místnosti 
(fyzikální veli inu), tzv. "tepelnou pohodu“. M í 
tedy teplo, které vám v byt  z stane. Když tedy 
soused stáhne své radiátory a oh ívá sv j byt 
p es ze  od vás, oba platíte jen za teplo, které 
jste spot ebovali... a každý tedy spravedliv  sv j 
díl. S tepelným senzorem na zdi tedy p estanete 
platit za vytáp ní souseda. 

2. Teplotní senzory na ze  se instalují jen do 
obytných místností, nepot ebujete jich tedy tolik. 

3. Teplotní senzory na zdi v systému Maddeo 
zaznamenávají aktuální teplotu 3x za hodinu a 
okamžit  hlásí správci ovlivn ní nebo manipulaci. 

4. Teplotní senzory spravedliv  ur ují spot ební 
složku tepla, která je úm rná “tepelné pohod ” a 
ploše bytu. 

5. Získáte reálné hodnoty: Zp tným p epo tem 
rozú tování na vnit ní teploty zjistíte, že vnit ní 
teplota v bytech je v reálném rozmezí 18-26°C. 

6. Ode ty spot eby m žete získat kdykoliv p es 
internet a máte tak pr b žnou kontrolu náklad .  

7. Navíc získáte i alarmová hlášení, nap : o chyb , 
nefunk ní termostatické hlavici, protékající wc 
nebo zaseklý vodom r u m ení vody. 

8. Z dlouhodobého hlediska je to nejlevn jší metoda, 
pouze se vym ní baterie. 

 
Jak získat spravedlivé teplotní senzory na ze  v systému Maddeo i pro vá  d m? 
Obra te se na p edsedu a leny vašeho výboru SVJ nebo správce domu, aby získal pro váš d m návrh 
celkového ešení, které náklady na vytáp ní vašeho bytu zp esní a ud lají kone n  spravedlivými. 
Zkušenosti, reference, technické informace a podrobné vysv tlení najdete na www.maddalena.cz nebo
nám sd lte poptávku na 800 778 778, info@maddalena.cz  

Platíte i za teplo, které 
uniká k soused m 

Spravedlivé 
m ení tepla 

avedlivé 
ení tepla



Proč?
1. díky své konstrukci má vodoměr 
 omezenou přesnost - nepřesnost 
2. konstrukce obsahuje 
 magnetickou spojku
3. případná antimagnetická ochrana 
 není v žádném případě 100% 
4. plastový klobouk napomáhá
 ovlivnění
5. vznikají tím nežádoucí rozdíly, 
 které navyšují cenu vody!

Proč?
1. písemně garantujeme snížení rozdílů, 
 nebo vrátíme investici na váš účet! 
2. nejpřesnější vodoměr na trhu 
 -  odpovídá metr. třídě C 
3. nemá magnetickou spojku 
 - 100% neovlivnitelný magnetem
4. úprava antivandal 
 - odolný mechanickému poškození
5. tlakové minerální sklo
6. připraven pro vložení rádio modulu 
 pro dálkovou komunikaci
Zpětná klapka k montáži vodoměrů do 31.8.2015 ZDARMA

Pro zpracování nezávazné nabídky na výměnu vodoměrů, měřičů tepla nebo zaslání „návodu jak 
neplatit vodu za sousedy“ nás kontaktujte:

info@maddalena.cz                        800 778 778            773 669 073
Maddalena CZ s.r.o. – přesné vodoměry, měření tepla, montáže, rozúčtování, servis
Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, České Budějovice...
Montáže provádíme ve všech městech v ČR.

neovlivnitelnyvodomer.cz                             maddeo.cz                           maddalena.cz                 

Se všemi vodoměry,
které mají ve své 

konstrukci 
magnetickou spojku, 

zbytečně platíte 
vodu za sousedy

S tímto vodoměrem 
vás ostatní 

„neokradou“

Typ CD ONE TRP, TOP
přesný neovlivnitelný vodoměr Maddalena

PROKAZATELNÁ SPOLEHLIVOST 
TÉMĚŘ 100 LET 

bezplatná 
linka


