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Pro výbor SVJ: 
Jistota při výkonu funkce ve statutárních 
a dozorčích orgánech společenství vlastníků.
Pojistíme Vás!

Doporučujeme:

•  Zdarma studie úspor při odpojení od CZT
 Při záměru výstavby nové kotelny

•  Zdarma audit stávající plynové kotelny 
 Za účelem modernizace – termín si sjednejte na 734 448 899

•  Poptávej
 Zadejte poptávku a my Vám seženeme dodavatele

•  Neovlivnitelný vodoměr Maddeo 
 - až 3x vyšší přesnost ve svislé poloze
 Pro snížení rozdílu

•  Zajistíme Vám levnější dodavatele plynu a elektřiny
 Nový projekt Rádce pro SVJ

•  Revitalizace domu levou zadní
 Ušetříme Vám čas s vyřízením dotace a případného úvěru

www.maddeo.cz

...a navíc



Montujeme vodoměry a měřiče tepla po celé ČR
vo

do
m

ěr
y

m
ěř

ič
e 

te
pl

a
re

gu
la

ce
 

to
pe

ní

re
ko

ns
tr

uk
ce

 
ro

zv
od

ů 
vo

dy
 

a 
od

pa
dn

íh
o 

po
tr

ub
í

re
ko

ns
tr

uk
ce

 
pl

yn
ov

ýc
h

ro
zv

od
ů

re
gu

la
ce

 
TV

ře
še

ní
 tv

rd
os

ti 
vo

dy

fi l
tra

ce
 vo

dy

k
o

te
ln

y

BO
N

U
S 

ZD
A

RM
A

Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Zpětné klapky 

k vodoměrům

do 30.11.2017

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 nás kontaktujte:

  bezplatná linka 800 778 778         mobil 773 669 073, info@maddeo.cz
Maddeo CZ s.r.o.

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

ultrazvukové
přesné 
neovlivnitelné
elektronické 
klasické

ultrazvukové
mechanické 
teplotní senzory
poměrové 
indikátory

Zdarma studie úspor 
při odpojení od CZT
Při záměru výstavby nové kotelny

Zdarma audit stávající 
plynové kotelny 
Za účelem modernizace 
– termín si sjednejte na 734 448 899

www.neovlivnitelnyvodomer.cz                                         www.maddeo.cz
Oblastní zastoupení pro Ostravu – VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba

www.vodomery-ostrava.cz, 734 448 899, info@maddeo.cz
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Posíláme pozdravy z redakce!

Ahoj, naši vážení čtenáři. Jak se Vám daří v tento pod-
zimní čas? Také už pomalu sumarizujete své zážitky, 
úspěchy i  případná klopýtnutí, které se Vám letos při-
hodily? U nás v redakci se toho letos za tato tři vydání 
spousta odehrálo, něco veselého, něco naopak smutné-
ho. To smutné bylo, že nás v redakci opustily dvě kme-
nové kolegyňky, které se se svou vždy dobrou náladou 
a pozitivním myšlením rozutekly do světa, a touto ces-
tou bych jim oběma chtěla popřát, aby každé ráno vy-
kročily pravou nohou s  úsměvem na  tváři a  předávali 
svou radost ze života všem lidem, které potkají a kteří ji 
potřebují. 
A teď ta veselejší zpráva redakce. Máme hřejivý vnitřní 
pocit, že v nás projevujete čím dál více důvěry, což nás 
jednak nesmírně těší, ale zároveň nám to velice pomá-
há ve shánění dalších nových informací a článků, které 
vznikají právě na základě Vašich podnětů. Takže jen tak 
dál, děláme to pro Vás, čtenáře bydlící v  bytových do-
mech a s tím spojených možností a povinností.
A co jsme pro Vás připravili? Nebudeme Vás už napínat 
a můžete se pustit do čtení. A pokud nějaké informace 
nenaleznete, obraťte se na  nás, rádi Vám je seženeme 
a případně můžeme otisknout v dalším vydání, které už 
nyní chystáme na jaro příštího roku.
Těším se na Vás, tady, zase příští rok. 

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.RadceProSVJ.cz

Náklad 30 000 ks, vychází 3x ročně
Distribuce na SVJ, BD
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Redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás připravuje stále nové služby a poradenství týkající 
se bytových domů. Dále v publikaci najdete mnoho zajímavostí a čerstvých informací, a zde 
nám dovolte shrnout a nabídnout služby, které pro Vás jako již tradičně nabízíme několik let.

Jaké služby pro SVJ zajistíme?            www.RadceProSVJ.cz

Praktický rádce pro SVJ

Stanovy a domovní řád
Upravte stanovy Vašeho SVJ dle NOZ co nejdříve, začnou kontroly!
Ještě nemáte stanovy hotové? Nevadí! Pomůžeme Vám s vypracováním stanov, případně i s domovním řádem 
pro Váš dům.
Kompletní ceny za stanovy, domovní řád a objednávkový formulář naleznete na stránce na našich webo-

vých stránkách.

Pro více informací nás kontaktujte, rádi Vám vše zodpovíme a pomůžeme:
telefon: 601 222 819, e-mail: info@stanovy-svj.cz, www.stanovy-svj.cz

Objednávka předplatného
Chcete dostávat Praktického rádce pro SVJ přímo do své schránky?

Předplatné můžete provést vyplněním formuláře na našich webových stránkách přímo v tomto odkazu: 

http://www.radceprosvj.cz/predplatne-radce/ 

Případně nám pošlete objednávku emailem, kde jen stačí napsat fakturační a doručovací údaje a vybrat si vari-
antu předplatného:

 Předplatné na 5 let za 999 Kč vč. DPH, tj. 3 výtisky ročně pod dobu 5 let

 Předplatné na 3 roky za 599 Kč vč. DPH, tj. 3 výtisky ročně pod dobu 3 let

Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, jsme tu pro Vás:
telefon: 601 222 819, e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy PENB
Stále pro Vás držíme slevu 2 000 Kč, podívejte se, zda i Váš dům musí mít průkaz PENB. 
Podrobné informace o povinnosti naleznete na našich stránkách v tomto odkazu, kde je pro Vás připrave-

ný i objednávkový formulář se všemi cenami: 

http://www.radceprosvj.cz/prukaz-energeticke-narocnosti-budovy/ 
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Není žádným tajemstvím, že u  svislé instalace 
vodoměrů jsou rozdíly dokonce přes 40%. Je to 
dáno tím, že v  těchto instalacích se při použití 
běžně dostupných a  instalovaných vodoměrů 
dosahuje nejčastěji pouze přesnosti odpovída-
jící metr.tř. A dle EHS, to je nejnižší možná přes-
nost. Minimální průtok je až při hodnotě 60 l/h!
S  použitím  vodoměru PNV SMARTm Exkluziv, 
který má min. průtok Q1=16 l/h pro vodorovnou 
polohy instalace, získáte jen pouhou výměnou 
až 3x vyšší přesnost ve svislé poloze, a tím i spra-
vedlivé a přesné měření spotřeby vody.

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm 
PNV Exkluziv, přesný pro obě polohy
Přesnost odpovídá tř. C pro vodorovnou (hori-
zontální) polohu, Q1=16 l/h
Přesnost až 3x vyšší pro svislou (vertikální) polo-
hu, Q1=20 l/h

Bezkonkurenční výhody:

1.  Velmi přesné měření pro obě polohy instala-
ce (vodorovná, svislá)

2.  Už žádné předělávání polohy instalace vo-
doměru, kvůli přesnosti.

3.  Ve  svislé inst. je přesnost až o  3x vyšší než 
u běžně používaných vodoměrů

4.  Přesnost odpovídající metrologické tř. C        

pro vodorovnou polohu

5.  Minimální zaručený průtok je Q1=16 l/hod 
pro vodorovnouinstalaci.

6.  100% neovlivnitelný vodoměr magnetem

7.  Konstrukce vodoměru je bez magnetické 
spojky s úpravou ANTIVANDAL

8.  Exkluzivní výrobek vhodný pro většinu svis-

lých instalací v ČR nebo kombinovaných, vy-
roben v EU, Itálie.

Pozn.: pro vyjádření přesnosti vodoměru použí-
váme stále zažité přesnosti vodoměru dle met-

rologických tříd přesnosti. Třída A byla nejméně 
přesnou a  třída C nejpřesnější v  případě byto-
vých vodoměrů. Dnes jsou schvalovány vodo-
měry dle směrnice MID a přesnost je vyjádřena 
zaručeným minimálním průtokem Q1 (výpočet 
Q1=Q3/R).

Proč volit přesné neovlivnitelné 
vodoměry SMARTm PNV Exkluziv? 
Jedná se o mokroběžné vodoměry (tzv. přesné 
neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV) a  mají 
výhodu spočívající ve vyšší přesnosti a díky pří-
mému převodu bez magnetické spojky mají 
100% odolnost proti případnému magnetické-
mu ovlivnění, a  robustní konstrukce poskytuje 
i úpravu antivandal. Jsou to vodoměry určené 

pro snížení rozdílů a pro instalace, v kterých 

chcete mít jistotu, že s vodoměry nebude ni-

kdo manipulovat.

Běžně je přesnost u  jednovtokových vodomě-
rů ve vertikální (svislé) poloze výrazně nižší než 
v horizontální (vodorovné) poloze. V případě vo-
doměru SMARTm PNV Exkluziv C-H, C-V, Q1=16l/
hod se přesnost ve  vertikální poloze blíží přes-
nosti pro vodorovnou polohu. 
U  starších typů, ale i  běžně dodávaných vodo-
měrů přitom může být minimální průtok 30 l/
hod (přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS) nebo 
dokonce ve vertikální až od 60 l/hod (v případě 
přesnosti metr. třídy A dle EHS).

Jednoduché dálkové odečty 
i pro neovlivnitelný vodoměr 
Maddeo Exkluziv
Vodoměry jsou standardně předvybavené pro 
dálkové odečty. Radiový modul s  10+1letou 
baterií pro odečty z chodby lze případně doda-
tečně připojit. Vítanou výhodou je, že je baterie 
v rádio modulu vyměnitelná. 

Novinka určená pro snížení rozdílů: 
Až 3x přesnější vodoměr Maddeo Exkluziv ve svislé poloze 
a s přesností C ve vodorovné poloze

Máte svislou polohu vodoměru? Potom jste se museli smířit nejčastěji s přesností metr. 
tř. A, a mít tak vysoké rozdíly. Máme pro Vás 3x přesnější vodoměr, který rozdíly vyřeší.

Společnost Maddeo CZ s.r.o. představuje inovativní přesný neovlivnitelný vodoměr řady 
SMARTm, který odpovídá přesnosti metrologické třídy C (dle EHS) ve  vodorovné poloze, 
a ve svislé poloze je až 3x přesnější, blíží se přesnosti C. Vodoměr je schválen dle MID.

až 3x 
přesnější

přesnost
C (EHS)

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Chcete se na něco zeptat? Nebo předvést 

dálkové odečty ve Vašem domě? 

Rádi Vám poradíme. 

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry 

a měřiče tepla, služby pro SVJ, 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Obchodní dotazy: 734 448 899                                                                       

Technické dotazy: 773 669 073

Rádi Vám zpracujeme nabídku 

na vodoměry a měřiče tepla

AKCE: výrazné SLEVY 

a ZDARMA zpětné klapky do 30.11.2017
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Povinnost jednak s péčí řádného hospodáře specifi -
kuje ustanovení § 159 zák. č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku, které říká, že kdo přijme funkci člena 
voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat 
s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loaja-
litou, pečlivostí a  s  potřebnými znalostmi. Dále pak 
uvádí, jakým způsobem funguje odpovědnost vý-
boru. Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením 
svých povinností při výkonu funkce, pak je povinen 
tuto škodu nahradit, tj. každý člen výboru bude po-
vinen k této náhradě bez rozdílu. Členové se tak stá-
vají zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a  to v  rozsahu 
a  do  výše škody, kterou měli nahradit SVJ (členové 
výboru ručí celým svým majetkem). Povinnost nahra-
dit škodu a to za činnosti vykonané až 3 roky zpětně. 
Dále občanský zákoník nově zavedl domněnku 
nedbalosti (§ 2911 a  násl.), kterou je též možné 
vztáhnout na  výkon funkce statutárního orgánu. 
Po členech výboru je v podstatě požadováno, aby 
byli odborníky v  každé oblasti, o  které rozhodují 
(stavebnictví, právo, fi nance, pojišťovnictví atd.), 
přičemž neinformovanost neomlouvá. Škodou tak 
může být například nedoplatek na vyúčtování ma-
jitele, který svůj byt prodal, ale neobtěžoval se s tím 
výbor seznámit. Nebo dluh, který by šel získat v rám-
ci exekuce vypsané na byt vlastníka, pokud by se k ní 
výbor přihlásil včas.
Odpovědnosti se členové výboru nezbaví ani v pří-
padě, že pověří správou domu „správcovskou“ fi r-
mu. Je tedy zcela evidentní, že nová zákonná úprava 
klade na výbory SVJ vysoké nároky a osobní odpo-
vědnost jejich členů je velká. 
Situací, kdy SVJ může vzniknout újma, je celá řada.  
Odpovědnost výboru SVJ lze pro zjednodušení roz-
dělit do dvou rovin;

  odpovědnost za  řádné vykonávání právních 
kroků;

  odpovědnost vůči rejstříku;
  odpovědnost při správě majetku;

V případě odpovědnosti týkající se výkonu práva je 
typickým příkladem, který se objevuje snad v  ka-
ždém SVJ, neplnění zákonné povinnosti přispívat 
na správu domu a pozemku a dále povinnosti platit 
zálohy na  plnění spojená nebo související s  užívá-
ním bytu (služby) vlastníkem jednotky. Ačkoli výbor 
často o těchto nedoplatcích ví a dlužníka na ně pra-
videlně upozorňuje, nemusí to být z hlediska péče 
řádného hospodáře dostačující. Úskalí je v  tomto 
ohledu hned několik – jednak běh promlčecí lhůty 
každého jednotlivého plnění a dále též nebezpečí, 
že dlužník má vícero dluhů a hrozí mu exekuce nebo 
dokonce insolvence.
Druhým úskalím může být situace, kdy je na vlast-
níka jednotky podána exekuce. To pak může mít 

dopad na celé SVJ, v  jehož správě se jednotka na-
chází. Základem všeho je o exekuci vědět. Proto by 
měl výbor pravidelně v katastru kontrolovat zápisy 
u  jednotky dlužníka, neboť probíhající exekuce 
na jednotku bude v katastru vždy uvedena. 
Třetím a v zásadě podobným úskalím jako je exeku-
ce, je insolvenční řízení. Zde je opět důležité sledo-
vat insolvenční rejstřík a včas podat přihlášku do in-
solvenčního řízení. 
V  této souvislosti doporučujeme členům výborů 
SVJ přistupovat maximálně odpovědně k vymáhá-
ní pohledávek za  jednotlivými členy. Je tedy třeba 
důsledně vymáhat vzniklé pohledávky, tedy včas 
upozornit a  zaslat předžalobní výzvu a  nedojde-li 
k nápravě, je nezbytné podat žalobu na zaplacení. 
Paralelně s tímto je třeba kontrolovat zápisy u jed-
notky dlužníka v katastru nemovitostí a dále osobu 
dlužníka v insolvenčním rejstříku. Je tedy zřejmé, že 
se jedná o  komplexní soubor jednotlivých kroků, 
které musí být učiněny v zákonných lhůtách. Není-li 
to řádně a včas učiněno, vystavuje se výbor SVJ ne-
bezpečí, že bude volán k odpovědnosti.
Na dvě věci by ale výbory SVJ měly dát větší pozor 
– první se týká nákupu služeb a věcí. Kdy se obecně 
doporučuje o  určitého schváleného limitu uvede-
ného ve stanovách provádět řádné výběrové řízení. 
Druhou věcí je pojištění – a to jak domu jako celku, 
tak pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. Za-
prvé je potřeba zkontrolovat, co vše pojistná smlou-
va pokrývá a zda není nutné jí, vzhledem k NOZu, 
změnit. Setkali jsme se bohužel s několika případy, 
kdy v  důsledku havárie vznikla na  domě škoda, 
kterou pojišťovna odmítla uhradit, resp. ji uhradila 
v nižší výši, jelikož pojistná smlouva byla uzavřena 
na  nižší částku, než byla škoda skutečně vzniklá. 
Zde se pak dá odpovědnost členů výboru za špatně 
uzavřenou smlouvu bohužel poměrně jednoznačně 
dovodit – je tedy třeba myslet i na toto. 
Nejen škody způsobené na majetku SVJ případ-

ně škody nebo újmy vyplývající z držby nemovi-

tosti třetím osobám je dobré mít zajištěny dosta-

tečným a kvalitním pojistným krytím. 

Pojistné krytí je možné sjednat právě i pro pří-

pad odpovědnosti za škody způsobené SVJ čle-

ny jeho orgánů. 

Pojištění se sjednává pro případ právním předpi-
sem stanovené odpovědnosti za škodu nebo újmu, 
kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba 
v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. 
předsedy, nebo člena kontrolní komise (společen-
ství vlastníků).
Pojištěným je každá osoba, která byla, je nebo bude 
členem orgánu SVJ.

V základním rozsahu je kryta:
  škoda (újma) na jmění příp. nemajetkovou újma 
(např. bolestné, ztížení společenského uplatně-
ní) pokud byl proti pojištěnému uplatněn opráv-
něný nárok na náhradu újmy); 

  náklady nutné k  právní ochraně pojištěného 
proti uplatněnému nároku na náhradu újmy.  

Je však nutné připomenout, že pojištěním nelze krýt 
veškeré činnosti a škody, které mohou být způsobe-
ny při výkonu činnosti člena orgánu SVJ. Mezi stan-
dardní výluky z pojistného krytí patří;

  škoda způsobená úmyslně;
  škoda způsobená úmyslným protiprávním jed-
náním nebo škoda způsobená jednáním v sou-
vislosti s nímž získal pojištěný osobní prospěch 
nebo přijal odměnu, která mu nebyla přiznána 
předchozím souhlasem shromáždění vlastníků;

  vyplývající z nesjednání nebo neudržování při-
měřené pojistné ochrany domu;

  způsobenou schodkem na svěřených hodnotách;
  způsobenou neoprávněným prováděním sta-
vebních prací;

  způsobenou neuplatněním nebo pozdním 
uplatněním práv;

  škoda ve formě uložené pokuty nebo penále či 
jiné smluvní správní nebo trestní sankce  

a řada dalších výluk, které jsou uvedeny v pojistných 
podmínkách jednotlivých pojistitelů, kteří toto po-
jištění na našem trhu nabízí. 

V součinnosti s největší makléřskou pojišťovací 

společností RENOMIA, a.s. jsme pro naše klienty 

připravili speciální pojistný program pro oblast 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené čle-

ny orgánů SVJ, který nabízí širší rozsah krytí než 

je na trhu standardem. Pojistným krytím tak lze 

nad rámec standardního krytí zajistiti;

  škody způsobené neuplatněním nebo pozdním 
uplatněním práv, což je jedna z klíčových povin-
ností členů orgánů SVJ jak jsme již zmínili v článku 
výše, a to s limitem plnění až ve výši 200 000 Kč;

  náhrad za uložené pokuty a penále, a to s limitem 
plnění až do výše 500 000 Kč;

  nákladů na očištění dobrého jména člena výboru 
SVJ s limitem plnění až do výše 50 000 Kč;

  nákladů spojených s  ofi ciálním šetřením, vy-
šetřováním pojištěné osoby s  limitem plnění až 
do výše 100 000 Kč.

Pojistné krytí sjednané našim prostřednictvím 

tak zajišťuje velmi kvalitní ochranu členům vý-

boru SVJ ve  všech klíčových oblastech vyplý-

vajících z  jejich povinností daných občanským 

zákoníkem.

Nová služba Rádce - nebojte se funkce 
ve Výboru Vašeho SVJ, pojistíme Vás! 
Zákonná odpovědnost členů výborů SVJ                      www.radceprosvj.cz/pojisteni

Napište nám na email redakce@radceprosvj.cz nebo zavolejte na telefon 601 222 819.
Rádi Vám s pojištěním pomůžeme a nemusíte se tak už bát odpovědnosti z výkonu funkce!
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Systémové řešení Maddeo 

– přesné měření vody a tepla

Odečty vodoměrů a měřičů tepla jako kompletní systémové řešení přináší výhody pro správce 
a výbory SVJ. Lze odečíst všechna měřidla jedním zařízením a minimalizovat náklady a přitom 
získat kvalitní a přesné měření vody a tepla případně i s rozúčtováním.

Jak můžete provádět odečty:
1. pochůzkou s odečtovým zařízením nebo
2. online z pohodlí domova  přes počítač napo-

jený na internet
3. uděláme to za Vás - ulehčíme Vám práci se 

službou „na klíč“ 

Pro bezdrátovou komunikaci  a sběr naměřených 
hodnot se využívá wireless MBUS protokol dle EN 
13 757-4, OMS.
Více na www.maddeo.cz nebo na 
www.neovlivnitelnyvodomer.cz

Přesné vodoměry Maddeo:
1. Přesné bytové vodoměry Maddeo, SMARTm 

C jsou klasické suchoběžné konstrukce. Vodo-
měry využívají k přenosu otáček z lopatkového 
kola do číselníku magnetickou spojku, která má 
zvýšenou antimagnetickou ochranu. Vodomě-
ry tedy nejsou 100% antimagnetické. Ale oproti 
dnes stále běžně používaným vodoměrům se 
vyznačují vyšší přesností, která v  horizontální 
(vodorovné) poloze odpovídá přesnosti C dle 
EHS. Zaručený minimální průtok je Q1=16 l/h, 
ve svislé (vertikální) poloze odpovídá přesnosti 
B dle EHS, tedy Q1=31 l/h. Vodoměry lze dodat 
i ve verzi pro dálkové odečty SMARTm C RF

2. Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddeo, 

PNV SMARTm PNV Exkluziv jsou mokroběž-
né konstrukce s  utěsněným počítadlem. Vo-
doměr se vyznačuje vysokou přesností v pás-
mu nízkých průtoků a  100% odolností proto 

ovlivnění magnetem a  díky robustnímu mo-
saznému tělesu poskytuje úpravu antivandal. 
Přesnost verze Exkluziv se vyznačuje vysokou 
přesností ve svislé a vodorovné poloze. 

3.  Ultrazvukové vodoměry vynikají svojí bezkon-
kurenční přesností Q1=10 l/h ve všech polohách 
instalace. Ve  své konstrukci mají integrovaný 
rádio modul pro bezdrátové odečty, výhodou je 
absence mechanických rotujících částí.

Měřiče tepla Maddeo a typy:
1.  Elektronické poměrové indikátory na radiáto-

ry  jsou dvoučidlové konstrukce a poskytují život-
nost baterie 10+1 rok. Jsou vhodné pro žebrová 
otopná tělesa litinová nebo plechová, zároveň je 
možné osazení na desková otopná tělesa. Umož-
ňují dálkové odečty bez vstupu do bytu

2.  Mechanické kompaktní měřiče tepla KMT 
jsou vhodnou alternativou jako náhrada 
za  většinu kalorimetrů osazených v  bytových 
domech. Jejich výhodou je nadstandardní vý-
bava v podobě připravy pro vložení rádio mo-
dulu pro dálkové odečty a zároveň i 2 impulsní 
vstupy pro připojení 2 vodoměrů. Dále v zákla-
du umožňují výstupní komunikaci MBUS kabe-
lový.

3. Ultrazvukové kompaktní měřiče tepla 

UKMT jsou opět vhodnou přesnější náhradou  
za většinu kalorimetrů s výhodou vyšší spolehli-
vosti, a to díky absenci mechanických rotujících 

částí. Měřič tepla – kalorimetr je přizpůsoben 
pro vložení rádio modulu pro dálkové odečty.

4.  Teplotní senzory na zeď jsou vhodnou alter-
nativou k  indikátorům na  radiátory. Teplotní 
senzory komunikují bezdrátově online a  vy-
užívají denostupňovu (gradenovou) metodu 
k  určení spotřeby tepla v  bytě. Tato metoda 
zahrnuje prostupy tepla mezi byty, a proto má 
své opodstatnění převážně ve velkých bytových 
domech, kde jsou tzv. „středové „ byty, které „vy-
užívají“ prostupy tepla od  sousedících bytů. Vý-
sledek této metody je, že dva stejně velké byty 
se stejnou vnitřní teplotou, budou mít stejnou 
platbu za  teplo, a  to bez ohledu na  umístění 
bytu v domě. Jednoduše řečeno, platby za teplo 
jsou úměrné dosažené vnitřní pokojové teplotě.

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Chcete se na něco zeptat? Nebo předvést 

dálkové odečty ve Vašem domě? 

Rádi Vám poradíme. 

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry 

a měřiče tepla, služby pro SVJ, 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Obchodní dotazy: 734 448 899                                                                       

Technické dotazy: 773 669 073

Rádi Vám zpracujeme nabídku 

na vodoměry a měřiče tepla

AKCE: výrazné SLEVY a ZDARMA 
zpětné klapky do 30.11.2017

Provádění JEDNODUCHÝCH dálkových odečtů v bytových domech pro
VODOMĚRY POMĚROVÉ INDIKÁTORY       KALORIMETRY TEPLOTNÍ SENZORY

„Takhle jednoduché dálkové odečítání vodoměrů 
jsme nečekali“ říkají členové SVJ, kteří provádějí 

odečty vodoměrů!
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Pro správnou funkci výboru je 

2 1

EXEKUCE + INSOLVENCE
= škoda, kterou (ne)zaplatí výbor

 na vyzkoušení
 ZDARMA
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„Takhle jednoduché dálkové odečítání 

vodoměrů jsme nečekali“ říkají členové SVJ, 

kteří provádějí odečty vodoměrů! 

Často se setkáváme s názorem, že provádění dálkových odečtů je složité, a navíc je potřeba spe-
ciální počítačové vybavení. Mnohdy narážíme i na negativní zkušenost členů nebo i správců, 
kterou mají u různých výrobků z minulosti.
Je potřeba si uvědomit, že provádění dálko-
vých odečtů vodoměrů Vám musí pomáhat 
a ulehčovat práci, zejména z hlediska zjištění 
hodnoty na  vodoměru, ale i  pro provádění 
kontrolních odečtů v  konkrétních případech, 
kdy potřebujeme odhalit buď manipulaci 
s  měřidlem nebo nefunkční měřidlo. To vše 
za  předpokladu jednoduchosti a  efektivnosti 
z uživatelského pohledu. A pokud se rozhod-
nete provést investici do  rádiových modulů, 
poté výhody využívejte pro sebe a  zbytečně 
neplaťte za odečty.

Máme pro Vás skutečně JEDNODUCHÉ 
dálkové odečty vodoměrů, 
které zvládne za 5 minut a úplně každý!
Pro provádění dálkových odečtů bez vstupu 
do bytu potřebujete pouze:
1. Běžný notebook s  operačním systémem 

Windows.
2. Odečítací program, instalace programu je 

jednoduchá a nevyžaduje žádné další spe-
ciální ovladače.

3.  Příjímací radiový modem s  USB portem, 
který se zasune do počítače.

 ...a 5 minut Vašeho času na zaučení a už mů-
žete odečítat vodoměry!

BĚŽNÝ POČÍTAČ (NOTEBOOK) + ODEČÍTACÍ 

PROGRAM + PŘIJÍMACÍ RADIOVÝ MODEM

Chtějte mít vždy možnost provádění 
odečtů kdykoliv! A zbytečně za to 
ostatním neplaťte! 
Nyní Vám dodáme odečítací program 

a  zpětné klapky k  vodoměrům ZDARMA, 

pouze do 30.11.2017

Přemýšlíte o  pořízení dálkově odečítatelných 
vodoměrů nebo měřičů tepla pro Váš bytový 
dům? Ano? Pak je vhodné si uvědomit, že in-
vestice do radiových modulů Vám bude přiná-
šet i další přidané hodnoty.
Hlavní výhody dálkových odečtů vodoměrů 
bez vstupu do bytu:

1. Průběžné odečty vodoměrů v  průběhu 

roku 

 Proč? Protože tímto jste schopni odhalit:
 - nefunkční měřidlo
 - nestandardní náměry na vodoměru
 - připadné ovlivnění vodoměru a alarmové 

stavy
 (zobrazované alarmy: magnetické ovlivně-

ní, demontáž modulu – elektronická plom-
ba, úniky - konstatní průtok po delší dobu, 
překročení max. odběru, nízký stav baterie)

2. Získat odečty všech vodoměrů bez vstu-

pu do bytu v jeden okamžik

3. Nebudete platit zbytečně za  provádění 

odečtů externím firmám

4. Nebudete se upisovat na  dalších 10 let 

jednomu dodavateli, protože Vám nedo-

dá odečítací program

Provedené dálkové odečty jsou v běžné 
excelové tabulce ve formátu .XLS
Po  provedení dálkových odečtů vodoměrů 
jsou hodnoty z odečítacího programu uloženy 
do klasické excelové tabulky ve  formátu XLS. 
Lze je v případě potřeby exportovat i do CSV 
formátu. Výstupem tedy je kompatibilní sou-
bor, s kterým lze pracovat běžným způsobem 
a  lze jej předat správci nebo dodavatelské 
společnosti pro zajištění rozúčtování.

Vodoměry vybavené pro dálkové odečty 
z chodby nebo přes internet

1. Vodoměr SMART C RF se zvýšenou anti-

magnetickou ochranou, Q1=16 l/hod-H

Suchoběžný vodoměr SMARTm C s  vysokou 
přesností v horizontání poloze odpovídající metr.
tř. C dle EHS. Minimální průtok dle MID je tedy        
Q1= 16 l/hod v horizontální poloze, vodoměr je 
2x až 4 x přesnější než dříve osazované bytové 
vodoměry. Vodoměr je vybaven antimagnetic-
kou ochranou, ale vzhledem k  tomu, že v  kon-
strukci všech suchoběžných vodoměrů musí být 
magnetická spojka, proto vodoměr není 100% 
odolný vnějšímu magnetickému poli! Má pouze 
zvýšenou antimagnetickou ochranu.
Ve vertikální poloze přesnost odpovídá metr.
tř.B dle EHS.

Doporučujeme:

2. Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo-

SMARTm PNV Exkluziv, Q1=16 l/hod - H 

Až 3x přesnější ve  svislé poloze, přesnost se 
blíží třídě C - na řešení rozdílů 
Exkluzivní produkt pouze u Maddeo CZ

Radiový modul s 10+1letou baterií pro odečty 
z chodby lze případně dodatečně připojit. Ví-
tanou výhodou je, že je baterie v rádio modu-
lu vyměnitelná. 

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Chcete se na něco zeptat? Nebo předvést 

dálkové odečty ve Vašem domě? 

Rádi Vám poradíme. 

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry 

a měřiče tepla, služby pro SVJ, 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Obchodní dotazy: 734 448 899                                                                       

Technické dotazy: 773 669 073

Rádi Vám zpracujeme nabídku 

na vodoměry a měřiče tepla

AKCE: výrazné SLEVY 

a ZDARMA zpětné klapky do 30.11.2017
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Jak se ukázalo již v roce 2002, který lze ozna-
čit za startovní při zahájení masivní regenera-
ce  bytového fondu v ČR, obyvatelé bytových 
domů jsou různého profesního složení a  ne 
v  každém domě je odborník, který by měl 
znalosti ze všech oblastí, které taková revita-
lizace domu zahrnuje. To byl důvod, proč se 
ČSOB už v té době zapojila do projektů, semi-
nářů a konferencí, jejichž cílem bylo vlastníky 
bytových domů upozornit na  nevyhovující 
stav většiny domů, informovat je o  možných 
formách oprav a  rekonstrukcí, existenci do-
tačních programů revitalizace podporujících 
a  v  neposlední řadě i  o  možnosti fi nancování 
takových investic úvěry. Jedním z  projektů, 
který beze zbytku naplňuje potřeby BD a  SVJ 
na  informovanost v  této oblasti, je např. pro-
jekt s  názvem „Jak to dělají jinde“, jehož je 
ČSOB dlouholetým partnerem. Zde posluchači 
získávají řadu cenných informací jak z  oblasti 
samotných oprav a rekonstrukcí, ale samozřej-
mě i z oblasti fi nanční a právní. 
Když už se vlastníci rozhodnou realizovat něja-
kou investici do  společných částí domu, vždy 
stojí před otázkou – z jakých zdrojů to všechno 
ale zaplatíme? Odpověď je jednoduchá – buď 
si na  takovou investici budou muset nějakou 
dobu šetřit a následně ji realizují nebo si na ni 
půjčí a opravu provedou hned. Zda si vlastníci 
domu zvolí cestu postupného šetření (a v tom 
případě i postupného provádění oprav) nebo 
cestu využití úvěrových prostředků, je jejich 
výsadním rozhodnutím. „Zástupce banky ni-
kdy na seminářích nezavrhuje cestu postupného 
spoření, ale těm, kteří o využití úvěru uvažují, se 
snaží poradit, na co vše se při jednání s bankou 
připravit, jaká pozitiva i negativa čerpání úvěru 
obnáší, že cenu úvěru nevyjadřuje jen úroková 
sazba, ale i  případné poplatky a  co znamenají 
pojmy, které jsou s  úvěrem přímo spojené jako 
je celková doba splatnosti, způsob stanovení 
úrokové sazby, zajištění úvěru či v  čem spočí-
vají výhody anuitního splácení“ říká Ladislav 
Koucký, manažer ČSOB pro obsluhu bytových 
družstev a SVJ. Na druhou stranu se však ban-

ka může s posluchači na těchto akcích podělit 
o  zkušenosti několika tisíc svých klientů. „Je-
jich zkušenosti jednoznačně ukazují, že cesta 
čerpání úvěru je cestou efektivnější“ dodává 
L. Koucký. Ti, kteří se rozhodli pro komplexní 
revitalizaci (včetně zateplení a  výměny oken) 
a  využili k  jejímu fi nancování úvěru, mohli 
okamžitě těžit z dosažených úspor a zejména 

celou rekonstrukci zvládli za daleko nižší cenu, 
než kdyby ji realizovali po  částech v  několika 
letech. Současně se prokázalo, že realizovat 
komplexní (byť fi nančně náročné) řešení s po-
mocí úvěru bylo nakonec cestou levnější než 
když si srovnatelný dům na  stejnou investici 
šetřil a pak ji po částech realizoval – a to i při 
započtení všech úroků, které bylo nutné v sou-
vislosti s  čerpáním úvěru uhradit! V  průběhu 
posledních deseti let došlo nejenom k  ně-
kolikanásobnému navýšení cen stavebních 
prací a materiálů, ale velký vliv měl např. i ná-
růst DPH na  stavební práce v  roce 2012 z  5% 
na tehdejších 14%. Stejně tak pokud chce dnes 
BD či SVJ využít nějakého státního dotačního 
programu (který již za pár let nemusí být k dis-
pozici), není čas na  nějaké postupné spoření 
a v takovém případě je zapojení úvěru jedinou 
cestou. Důvodem je skutečnost, že investice 
musí být nejdříve realizována a zaplacena, při-
čemž dotace je poskytnuta až následně po ko-
laudaci a  doložení splnění projektovaných 
parametrů. Teprve v  tom okamžiku lze dotaci 

použít na částečné či úplně splacení čerpané-
ho úvěru. 
ČSOB při vzdělávacích seminářích, kromě pre-
zentace a  vysvětlení všech věcí spojených se 
samotným úvěrem, klade důraz např. i na pro-
hloubení znalosti zástupců BD a SVJ v oblasti 
právní. „Praxe posledních dvou let nám ukázala, 
že ne všechna SVJ se vypořádala s dopady a po-
žadavky Nového občanského zákoníku“ říká L. 
Koucký a dodává „Stále se ještě setkáváme s kli-
enty, kteří dosud nepřizpůsobili své stanovy po-
žadavkům NOZ, byť už zákonná lhůta na  jejich 
změnu uplynula“. Ukazuje se proto stále po-
třebné, se na vzdělávacích akcích pro tyto sub-
jekty, podrobně zabývat takovými věcmi jako 
je správný způsob zápisu usnesení o schválení 
investiční akce, přijetí úvěru a popř. i  jeho za-
jištění na členské schůzi a shromáždění vlast-
níků, co je u SVJ nutné splnit v případě potřeby 
hlasování per rollam za situace, kdy tento způ-
sob není uveden ve stanovách apod.
„Obchodní výsledky ČSOB v segmentu BD a SVJ 
prokazují, že klient nehledá pouhého „prodejce 
úvěrů“, ale rád upřednostní tu banku, která má 
bohaté zkušenosti s  obsluhou těchto klientů 
a ve které mu umí poradit i ve věcech, jež na prv-
ní pohled nemají s  možným využitím úvěru pří-
mou souvislost“ říká závěrem L. Koucký. To, že 
ČSOB těmto klientům rozumí a dlouhodobě si 
jejich přízně váží, je poznat mj. i v bankou na-
bízených benefi tech, kterými se snaží BD a SVJ 
využití úvěru maximálně zlevnit. No a které vý-
hody jsou právě nyní nabízeny, máte možnost 
slyšet buď na nějakém nejbližším vzdělávacím 
semináři pro zástupce BD a SVJ nebo si je pře-
číst na www.csob.cz.

ČSOB VZDĚLÁVÁ VLASTNÍKY BYTOVÝCH DOMŮ
Již v roce 2002 začala ČSOB svými úvěry podporovat proces revitalizace bytového fondu v ČR. 
Za uplynulých 15 let pak byla více než třetina oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových domů 
ve vlastnictví bytových družstev (BD) či správě společenství vlastníků (SVJ), fi nancována právě 
úvěry od  této banky. Fakticky to představuje více než 14  000 bytových domů, které se díky 
využití úvěrových prostředků od ČSOB mohly okamžitě pustit i do komplexní, a tudíž fi nančně 
náročné, revitalizace bez toho, aby na provedení oprav museli řadu let šetřit. ČSOB však není jen 
„prodejcem úvěrů“, ale současně se po celou tuto dobu věnovala, a nadále věnuje, vzdělávání 
zástupců BD a SVJ ve fi nanční oblasti.
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Vážíme si práce členů bytových družstev nebo výborů společenství vlastníků a víme, 
kolik toho musí zvládnout, aby byli všichni sousedé spokojení. Pro usnadnění jejich práce 
přinášíme komplexní služby, které odpovídají jejich finančním potřebám. Nyní mohou 
například čerpat úvěr s dotací. V případě, že úvěrovaná investice přinese úsporu energií, 
ČSOB jim vrátí jedno procento z objemu úvěru zpět.

Rozumíme potřebám vašeho domu, proto nabízíme
úvěr na výměnu výtahu a další rekonstrukce.

Člen skupiny KBC                      800 150 150 | www.csob.cz Firemní bankovnictví

Za každým novým výtahem
vidíme váš úspěšný projekt
Výhodné úvěry pro bytová družstva a SVJ
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Odzkoušené systémy 
pro zdvojování a opravy ETICS
Unikátní systémy PCI MultiTherm® WP SA                    
a  PCI MultiTherm® WM SAW jsou certifi kovány 
pro zdvojování zateplovacích systémů a  jejich 
komplexní sanaci. Systémy se provádí v  přípa-
dě nutnosti opravy stávajícího systému ETICS, 
nebo když již původní ETICS nesplňuje tepelně 
technické požadavky norem. Výsledná sanace je 

velmi rychlá, nevyžaduje provedení náročné, 

komplikované a  drahé diagnostiky stávají-

cích souvrství před provedením přiteplení 
a  zároveň není nutná demontáž původního 
zateplovacího systému, a  tedy ani jeho složitá 
a fi nančně náročná likvidace. Systémy využívají 
speciálního způsobu připevnění, který funguje 
na  podobném principu jako chemické kotvy. 

Při montáži dochází k  injektáži kotvy speciální 
hmotou, čímž dochází v  jedné operaci zároveň 
ke kotvení i lepení izolantu, a to vše bez vzniku 
tepelných mostů. 

Nejen zdvojení a sanace ETICS. 
Systémy PCI vám vyřeší i celou řadu 
dalších problémů tradičního zateplení

Maximální bezpečnost 
zateplovacích systémů 
- pokud dojde při použití běžných hmoždinek 
k  selhání lepeného spoje (například z  důvodu 
nekvalitního podkladu) je havárie ETICS pouze 
otázkou času. Při použití injektovaného kotve-
ní je ETICS plně funkční i  při selhání lepeného 
spoje. 

Tepelné mosty talířových hmoždinek 
Použití tradičních hmoždinek ke  kotvení ETICS 
se vyznačuje vznikem tepelných mostů, které 
způsobují  prokreslování hmoždinek na  povr-
chu ETICS. Hmoždinky pro injektované kotvení 
mají cca 7x menší prostup tepla než většina běž-
ně používaných hmoždinek s  kovovým trnem 
(bodový prostup tepla speciálních hmoždinek 
je pouze 0,0003 W/K). 

Problematické podklady s nízkou 
soudržností a vysokou křivostí 
Tradiční způsob uchycení ETICS vyžaduje velmi 
kvalitní podklad, na který je ETICS přilepen a ná-
sledně zajištěn talířovými hmoždinkami. Systé-
my s injektovaným kotvením umožňují montáž 
i na poměrně nekvalitní a nesoudržné podklady. 
Odpadají tedy náklady na úpravu podkladu.

Hlavní přednosti unikátních systémů 
PCI Multitherm® WM SAW a WP SA 

  certifi kované řešení pro zdvojení ETICS 

a  sanaci ETICS bez nutnosti náročné dia-
gnostiky

  certifi kované řešení pro problematické 

podklady s nízkou soudržností a vysokou 

křivostí

  maximální eliminace tepelných mostů = 
neprokreslují se hmoždinky (bodový pro-
stup 0,0003 W/K)

  certifi kováno pro všechny typy stavebních 

konstrukcí (duté cihly, skořepinové tvárni-
ce, dřevotřísky, rostlé dřevo, plechy, sendvi-
čové konstrukce, pórobetony, pěnobetony, 
atd.)

  certifi kované řešení pro těžké povrchové 

úpravy ETICS

  spolehlivé kotvení izolací s vysokou objemo-
vou hmotností nad 100 kg/m3

  spolehlivé kotvení objemných izolací EPS/
MW v rozsahu do 300 mm

  certifi kováno pro jednovrstvá i vícevrstvá 

spojení izolačních materiálů 

 
V  případě, že vás jedinečné systémy                                           
PCI Multitherm® WM SAW a  WP SA zaujaly 
a budete mít zájem o bližší informace, kontak-
tujte naše regionální odborné poradce, případ-
ně navštivte webové stránky www.pci-cz.cz

Pro zdvojování a sanace zateplovacích systémů 
již existují i certifi kované systémy

Trápí vás problémy se zateplovacím systémem (ETICS)? Například malá tloušťka stávajícího zatep-
lení, praskliny, odlupující se omítka nebo jiné poruchy zateplení? Máte obavy z velkých nákladů 
na likvidaci starého zateplení? Značka PCI vám přináší jednoduché a levné řešení vašich problémů.

Po  selhání lepeného spoje došlo k  destrukci celého 

systému

Zkouška únosnosti stávajícího ETICS před aplikací při-

teplení není se systémy PCI potřeba.

Princip injektovaného kotvení při zdvojování zateplení
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PCI Multiputz® NoBio Z
Omítka nové generace

Více informací najdete na www.pci-cz.cz

Extra dlouhá životnost

Pozvolné uvolňování účinných látek 

Dlouhodobá odolnost vůči řasám a plísním

Minimální nasákavost
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info@akklusak.cz
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PŘEMÝŠLÍTE O OPRAVÁCH VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU?
JEŠTĚ SE TO DÁ LETOS KVALITNĚ STIHNOUT! 
Ačkoli by se mohlo zdát, že je na opravu bytového domu v letošním roce spousta času, realita je trochu jiná. 

Je totiž potřeba si uvědomit, že nejde jen o to dům „nějak“ opravit, ale opravit ho kvalitně. Taková investice se díky 

úspoře energií v příštích desítkách let vyplatí a zároveň zaručí zvýšení kvality bydlení všem obyvatelům domu. 

CO VÁS VŠECHNO ČEKÁ
Cesta ke skvěle opravenému domu je dlouhá. Aby na jejím konci byla maximální spokojenost, je potřeba 

začít zodpovědnou přípravou oprav. Do této oblasti spadá posouzení aktuálního stavu domu po sta-

vební, energetické, zdravotní a ekonomické stránce. Z něj vyplyne nejvhodnější řešení oprav, způsob 

fi nancování a případné využití dotací. Následuje projektování vybraného řešení a jednání se stavebním 

úřadem a dalšími dotčenými orgány. 

NA CO SI DÁT POZOR
Někdy se na domech stává, že dojde k rozdělení výše uvedeného postupu a podílí se na něm velké množ-

ství lidí. Někdo vytváří posudek, někdo jiný navrhuje řešení, další zajišťuje fi nancování, jiný zase projektuje 

a jednání s úřady často zůstane na samotných představitelích domu, kteří se zároveň snaží najít jednotu 

na domě. Když se jim to konečně podaří, dochází teprve k výběru realizační fi rmy. Ideální ale je postupovat 

úplně opačně. Ideální je, aby všechny výše zmíněné činnosti dokázala zajistit vámi vybraná 
kvalitní realizační fi rma. Máte tím zajištěnou komunikaci s jedním odpovědným partnerem, který se 

zaručí za hladký, kvalitní a rychlý průběh a nese za to jasnou odpovědnost. Navíc, a to je pro mnohé překva-

pení, praxe ukazuje, že tato cesta bývá z pohledu celkové investice i ekonomicky nejvýhodnější.

KOLIK TO ZABERE ČASU
Každý dům je samozřejmě jiný, ale seriózní média a portály zabývající se opravami bytových domů uvádí, že 

celková příprava zabere v průměru 6-8 měsíců. V některých případech tomu tak může skutečně být. Pokud 

si však vyberete správného partnera, nedochází ke zbytečným průtahům a realizace může začít mnohem 

dříve. Například posouzení stavu domu a návrh řešení se dá kvalitně připravit za jeden týden. Dořešení 

detailů fi nancování a pomoc s vysvětlením všem majitelům se dá dobře zvládnout za dva týdny, projekční 

práce za tři týdny, dotčené orgány mají na vyjádření jeden měsíc, podobně dlouho trvá standardní stavební 

řízení. Výběrem kvalitní fi rmy tak můžete zkrátit dobu příprav klidně i na polovinu standardní 
doby a díky tomu stihnout realizaci oprav ještě letos a bez obavy z brzkého příchodu chladného počasí.

V ČEM JE TEDY HÁČEK
Praktickézkušenosti ukazují, že největší komplikací může být právě výběr kvalitní fi rmy. Samotný výběr 

se totiž může stát nejdelší částí celého procesu příprav. Přičemž zde určitě neplatí, že čím déle, tím lépe. 

Naopak, praxe na bytových domech ukázala, že ty nejjednodušší cesty velice často vedou k nejlepším vý-

sledkům. Ideální postup je vyhledat odborníky specializující se na opravy bytových domů. Ze zkušenosti 

předsedů bytových domů se osvědčilo, aby fi rmy měly za sebou více než 5 let zkušeností a ideálně 
více než 500 opravených domů. Potom nezbývá než oslovit obyvatele jimi opravených domů a ptát se 

na důležité otázky. Např. jak byli spokojeni s přípravou, průběhem a dokončením oprav, jak fi rma pomohla 

představitelům domu, jak fi rma řešila potřeby jednotlivých majitelů, jak byli majitelé spokojeni s celkovou 

cenou, zda nedošlo k jejímu navýšení v průběhu realizace, jak byli spokojeni se zajištěním fi nancování, zda 

dodavatel chtěl konkrétní zadání nebo sám přišel s návrhem řešení toho co dům potřebuje a garancemi 

funkčnosti, zda jsou majitelé i s odstupem několika let spokojeni (úspora tepla, odstranění plísní, žádné 

reklamace, …), jak probíhala komunikace, jací byli řemeslníci a jaký pořádek byl na stavbě, … To jsou 

všechno věci, které vás navedou správným směrem. Buďte také nároční při jednáních s fi rmami. Ty, u kte-

rých si nejste jisti, zda jim tak velkou investici svěřit, raději vyřaďte, přestože budou patřit mezi levnější. 

Tímto způsobem odhalíte klíčové věci, které klasické výběrové řízení nikdy nemůže pojmout. 

Podaří se vám tak vybrat kvalitního partnera. Díky tomu se vyhnete komplikacím, špatně odvedené práci 

a v neposlední řadě také odstraňování zmetků a nedodělků, které pak vždy stojí největší peníze.

REFERENCE
„O fi rmě IP Polná mohu říct, že je to fi rma, která funguje jako jedna velká rodina a své zákazníky ochotně 
příjme pod svá křídla. Já, ani ostatní vlastníci bytů, nelitujeme, že právě IP Polná nám zateplovala barák 
a pomohla nám, a stále pomáhá, ušetřit nemalé peníze. Za to fi rmě IP Polná patří jeden velký dík.“
SV Luční 296, Dolní Bukovská, Předseda Veronika Hantová

PROČ NEOTÁLET
S ohledem na růst českého stavebnictví dochází k situaci, kdy ty nejlepší fi rmy na trhu mají smluvně vytížené 
kapacity na několik měsíců dopředu. Váháním tak riskujete, že budete muset provést realizaci s tím, kdo 

bude mít zrovna volnou kapacitu a to většinou nebývají ti nejlepší. Nebo počkáte na další rok a vystavíte se mož-

nosti zdražení cen stavebních prací a jistě zbytečně protopíte nemalé peníze za další zimu v nezatep-

leném domě. Zároveň také riskujete, že dojde k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, které jen za poslední dva 

měsíce stouply v průměru o 0,3% a v porovnání s létem loňského roku jsou vyšší o 0,6%. Pro Vaši představu 
to na úvěru ve výši 2.000.000 Kč se splatností 20 let znamená zvýšené náklady pro dům ve výši 
přesahující 160.000 Kč! Pokud tedy chcete stihnout opravu ještě v letošním roce, není na co čekat!

PRO SPRÁVNÝ START VYUŽIJTE NAŠE AKCE >> >> >> >>> >> >>

Více informací na www.revitalizacebytovek.cz nebo na 
telefonu 800 100 533

Zvýhodněná úroková sazba o 0,33% 
prostřednictvím IP proti běžnému 
komerčnímu úroku AKCE
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Při odpovědi na  tuto otázku je třeba zvážit 
dvě věci. Jednak cenu tepla od CZT za jeden 
GJ, která se v ČR průměrně pohybuje  okolo 
600 Kč za  GJ. O  vybudování vlastní kotelny 
se vyplatí uvažovat při ceně vyšší než 500 Kč 
za  GJ, tzn. tedy ve  většině lokalit. Druhým 
faktorem je velikost domu, resp. spotřeba 
tepla a teplé vody v domě. Čím větší spotře-
ba, tím větší úspora. Na stránce http://www.
tosystem.cz/dotace/7058473_uspory-pro-
-bytovy-dum je orientační tabulka, kde je 
vidět výše úspory podle velikosti bytového 
domu.

Důležitým aspektem je záruka dosaže-
ní úspor. Specializovaná fi rma je schopna 
na základě naměřených úspor u domů, kte-
ré již přešly na  vlastní kotelnu (viz příklad 
naměřených úspor  na  stránce http://www.
tosystem.cz/reference/9113182_namerene-
-uspory), vypracovat studii úspor pro každý 
bytový dům a vyčíslenou úsporu garantovat. 
Aby nemohlo dojít k  tomu, že se přechod 
na vlastní kotelnu stane pro investora nevý-
hodným, existuje zákonná povinnost vypra-
covat energetický posudek od  nezávislého 
autorizovaného energetického specialisty, 

který zohledňuje veškeré náklady na  od-
pojení od  CZT, výstavbu a  provoz vlastní 
kotelny. Posudek je kontrolován Odborem 
životního prostředí v rámci stavebního říze-
ní. Výstavba nové kotelny je pak povolena 
pouze v případě, že posudek jasně prokáže 
ekonomickou výhodnost výstavby vlastní 
kotelny.

Vlastní plynová kotelna pro bytový dům
Ceny tepla a teplé vody od CZT (teplárny) průběžně rostou. Naproti tomu vývoj výkonu a ceny 
plynových kotlů vyvolává myšlenku: Není již dnes výhodnější mít v bytovém domě vlastní ply-
novou kotelnu a topit si sami?

Příklad naměřené úspory v bytovém domě s 48 byty

Náklady CZT za rok 2014 828 186 Kč

Náklady plynová kotelna za rok 2016 * 353 515 Kč

Roční úspora 474 671 Kč
* Zahrnuje náklady na plyn, elektřinu, servis, revize, správu kotelny

Čtenáři Rádce SVJ mohou získat zdarma studii úspor pro jejich bytový dům na stránce 
http://www.tosystem.cz/dotace/7058473_uspory-pro-bytovy-dum. 
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Máme pro Vás dvě 
možnosti jak chytře ušetřit

1. Zařídíme Vám nejvýhodnější cenu,

k tomu využijeme dominantní i alternativní do-
davatelé energií. Navíc Vám nízkou cenu umí-
me  i  zafi xovat. A  v  dalším období Vám opět 
zajistíme tu nejoptimálnější. Ze zkušenosti 
víme, že největší úspory se dá dosáhnout stla-
čením běžných ceníkových cen elektřiny a ply-
nu na úroveň velkoobchodních cen. A to je to, 
na co se specializujeme.

Touto formou umožňujeme běžným domác-
nostem, obcím, institucím i fi rmám dosáhnout 
až 30 % úspory na výdajích za energie. 

2. Nevažte se, nefi xujte se, 

ale stejně výrazně ušetřete, 

jednoduše, srozumitelně a  přehledně budete 
mít výhodné ceny za dodání plynu a elektřiny. 
To vše bez závazků, skrytých poplatků a sank-
cí, se smlouvou na  dobu neurčitou. Všechny 
smlouvy a dokumenty máte přitom na jednom 
místě, na  přehledném online portálu. Navíc 
s  partnerem (dodavatelem energií), který byl 
v roce 2017 v nezávislém testu srovnám.cz vy-

hlášen nejférovějším dodavatelem. Jako první 
z nejznámějších dodavatelů přistoupili k nové-
mu Etickému kodexu, vydaným ERÚ.
Právě teď je výhodná změna dodavatele ply-
nu nebo změna dodavatele elektřiny. Formou 
soutěže energií a změnou dodavatele Vám za-
jistíme pro SVJ výhodně ceny dodávky plynu 
a elektřiny.

Zajímáte se o změnu 
dodavatele plynu?

S námi získáte úsporu až 30% pokud:
  Přemýšleli jste nad změnou dodavatele ply-

nu?
Má Vaše SVJ jako zdroj tepla vlastní plyno-
vou kotelnu?
Chcete získat průměrnou úsporu až 25% 
za dodávku plynu?
Líbilo by se Vám, kdybychom to za Váš vše 
vyběhali a zařídili?

Zajímáte se o změnu 
dodavatele elektřiny?
S námi získáte úsporu až 25% pokud:

Přemýšleli jste nad změnou dodavatele 
elektřiny?
Má Vaše SVJ jako zdroj tepla vlastní kotelnu 
na elektřinu, třeba kaskádovou?
Chcete získat průměrnou úsporu až 22% 
za dodávku elektřiny?
Líbilo by se Vám, kdybychom to za Váš vše 
vyběhali a zařídili?

Služba pro SVJ, byty a domy. 
Ušetřete až 30% za plyn! 
Na dodávce elektřiny až 25%. 
Pro výbory SVJ a naše čtenáře máme levnější plyn a elektřinu. Naši partneři patří mezi lídry 
v oblasti poradenství a realizace služeb a férovosti dodávky energií. Veškeré papírování s pře-
chodem Vašeho SVJ na nového dodavatele zařídíme za Vás.

Více zjistíte na: 

www.radceprosvj.cz nebo 601 222 819
nebo nám napište email na redakce@radceprosvj.cz

Praktický rádce pro SVJ

LEVNÝ PLYN
ELEKTŘINA

NOVÁ SLUŽBA
RÁDCE PRO SVJ

Jak to bude probíhat?
domluvíme si s  Vámi návštěvu u  Vás 
v domě nebo to zkusíme vyřešit třeba 
i po telefonu nebo přes internet
připravte si poslední vyúčtování 
sdělíme možnosti, podmínky, ceny 
a úspory
Vy se rozhodnete
a my všechno papírování kolem zařídí-
me za Vás

Mgr. Barbora Zimová, 601 222 819

redakce@radceprosvj.cz

Výhodně získejte:
Provedeme zdarma audit stávající 

plynové kotelny za účelem modernizace

Dodáme Vám zdarma studii úspor 
při výstavbě nové kotelny
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Nechtěli jsme zbavit zděný dům 
jeho největší přednosti

Jsou tomu již téměř dva roky, kdy jsme začali uvažovat o revitalizaci našeho bytového domu. 
Tomu všemu ovšem předcházela velmi vážná úvaha o způsobu revitalizace, která by kore-
spondovala s jeho podstatou. Jedná se totiž o zděný, pětipodlažní bytový dům o 16-ti byto-
vých jednotkách.

První podlaží je technickým přízemím. Každý 
byt má zároveň dvě, poměrně velké, lodžie. 
Samotný dům byl kolaudován v  roce 1969, to 
znamená, že má téměř 50 let. Pochopitelnou 
součástí revitalizace, kromě řady dalších prací, 
bylo rovněž rozumné zateplení domu, přičemž 
nebylo v plánu zateplovat lodžie. Důvodem byla 
skutečnost, že šířka lodžie činí pouze cca 1 m. 
Z toho důvodu padla volba na uzavřené hliníko-
vé zábradlí a  bezrámové zasklení typu Alumis-
tr. K samotné přípravě revitalizace jsme neměli 
k dispozici žádného projektanta. Vše jsme si sta-
novili, vymysleli a zpracovali sami.

Pokud se týče zateplení domu a  jak již bylo 
uvedeno, jedná se o  zděný dům, velmi rychle 
jsme zavrhli kontaktní fasádu, realizovanou jak 
je obvyklé pomocí polystyrénu. Nechtěli jsme 
zbavit zděný dům jeho největší přednosti, kte-
rou jsou prostupné „dýchající“ stěny. Volili jsme 

„Velmi rychle jsme zavrhli kontaktní fasádu, realizovanou pomocí polystyrénu.“

ODVĚTRANÉ FASÁDY
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NOVABRIK CZECH, s.r.o. - výrobce odvětraných fasádních obkladů, zahradních zdí a kloubových dlažeb
www.novabrik.cz, Lezník 133, 572 01 Polička, Tel.: 461 722 585, E-mail: info@novabrik.cz

tedy odvětranou fasádu. Ale jakou? Je jistě řada 
možností. Nicméně, navštívili jsme řadu míst, 
respektive domů s různými  způsoby řešení od-
větrané fasády. Vždy nám však z  toho, co jsme 
shlédli a s čím jsme se seznámili,  vyplynulo jako 
optimální řešení, řešení pomocí předsazené te-
pelně-izolační fasády Novabrik-Therm.

Následně jsem na  začátku roku 2016 navštívil 
přímo fi rmu Novabrik Czech v Poličce a bylo roz-
hodnuto! V té době jsme již jednali s odborným 
technickým poradcem panem Pavlem Opršalem 
a následně s paní Ing.arch. Šárkou Křivinkovou, 
která pro nás, dle našich představ, zpracovala 
vizualizaci domu.  Zde je potřeba zdůraznit, že 
v  obou případech se jednalo o  naprosto per-
fektní, korektní a vstřícnou spolupráci. Ne vždy 
se člověk s takovým přístupem setkává, a to bo-
hužel ještě i dnes.

Nicméně pan Opršal nás současně nasměroval 
na  spolupracující fi rmu v  naší oblasti, tj. v  Mo-
ravskoslezském kraji, která mimo jiné provádí 
montáž předmětné tepelně-izolační fasády No-
vabrik. Jednalo se o fi rmu Wallbrik, s.r.o., vedenou 
panem Jiřím Sosíkem, se kterou jsme v konečné 
fázi uzavřeli smlouvu o dílo na kompletní staveb-
ní část revitalizace domu. Myslím, že mohu říci, že 
vím, o čem mluvím, když řeknu, že s tak dobrou 
a dobře vedenou stavební fi rmou se člověk hned 
tak nesetká. Veškeré stavební práce byly prove-
deny s úžasnou vstřícností vůči objednateli, vůči 
obyvatelům domu, ve vysoké kvalitě a k absolut-
ní spokojenosti všech vlastníků.

Podle meteorologických údajů bylo v  letošním 
roce 39 tropických dnů. Ale v  našem domě se 
dalo žít i bez klimatizace. Stěny se ani zdaleka ne-
prohřály tak, jako tomu bývalo v minulosti. Jinými 

slovy „fasáda NOVABRIK v zimě hřeje, v létě chla-
dí“.  Dá se říci, že se jedná o optimální situaci a co 
hlavního, propagační materiály jsou absolutně 
pravdivé a  skutečné výhody předsazené tepel-
ně-izolační fasády NOVABRIK jsou ve skutečnosti 
ještě vyšší. Na závěr mi dovolte ještě jedno kon-
statování. Jeden ze „7 důvodů proč NOVABRIK“ je 
její „Ojedinělý vzhled“. Dnes se na náš bytový dům 
chodí dívat cizí lidé, zajímají se o tuto technolo-
gii a svorně konstatují, že se v současnosti jedná 
o nejpěknější bytový dům ve Frýdku-Místku. Je to 
velmi potěšující pro nás – vlastníky domu a věřím, 
že i pro výrobce a dodavatele.

za Společenství vlastníků jednotek domu 
J. Jabůrkové 1602, 738 02 Frýdek – Místek

Ing. Richard Chasák 
předseda výboru, 10.9.2017

„Dnes se na  náš bytový 
dům chodí dívat cizí lidé, 
zajímají se o tuto techno-
logii a svorně konstatují, 
že se v  současnosti jed-
ná o  nejpěknější bytový 
dům ve Frýdku-Místku.“
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Změna správce
Máme změnit správce?

Možná si kladete tuto otázku, ale když už si ji kladete, tak k  tomu máte 
pravděpodobně důvod. Jedním z možných důvodů je NOZ, který na členy 
výboru klade vyšší nároky, protože mají zákonnou odpovědnost vyplýva-
jící z povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Po členech výboru je 
v podstatě požadováno, aby byli odborníky v každé oblasti, o které rozho-
dují (stavebnictví, právo, fi nance, pojišťovnictví atd.), nebo aby si odborní-
ky pro případná rozhodnutí sjednali.
Sjednejte si služby na míru podle vašeho přání a potřeb tak, aby se výbor 
mohl více věnovat těm oblastem, kterým rozumí, a zajistěte komfortní by-
dlení všem vlastníkům.

Správný hospodář
Hledáte úspory resp. optimalizaci cen služeb spojených s provozováním 

bytových domů?

Rádi poskytneme našim klientům vždy něco navíc, například v případě 
převzetí správy objektu provedeme revizi cen služeb spojených s provo-
zováním bytových domů, a  zajistíme organizaci výběrového řízení dle 
požadavku klienta.
U nás si můžete seskládat služby na míru podle vašeho přání a potřeb. Za-
jistíme vám komplexní služby týkající se správy objektů včetně souvise-
jícího právního servisu tak, aby byl zajištěn hladký chod provozu vašeho 
domu.

Díky dobré orientaci v  různých oborech, které souvisí se správou nemo-
vitostí,  jsme tím správným partnerem pro vaše společenství vlastníků 
jednotek nebo bytové družstvo. Obstaráme každodenní správu a údržbu 
nemovitosti, poradíme a pomůžeme vám dle vašich požadavků.

Svěřte se do naší péče
Sjednejte si služby na míru podle Vašeho přání a potřeb

Výbor by neměl suplovat činnosti správce, pokud má nasmlouvaný daný 
rozsah. Proto si dejte záležet na výběru kvalitního správce, kterému bude 
v první řadě záležet na optimálním provozu domu a nákladech s tím spo-
jených. Proto vznikla správcovská společnost nové generace – FACILITY 
Time, s.r.o., ta nabízí kvalitní a  spolehlivé služby, které zákazníci pocítí 
na svých zálohových listech.

Mgr. Lukáš Janeček a Ing. David Vlček
Jednatelé společností FACILITY Time, s.r.o.

a Garden TIME, s.r.o.
Tel.: +420 724 619 101

E-mail: info@facilitytime.cz, 
info@gardentime.cz

Čas pro změnu správce nové generace
Poptáváte správu bytového objektu? Máte problém se stávající správou SVJ? Očekáváte osobní 
přístup od správce? Je čas pro změnu správce!
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Získejte pro Vaše SVJ 
kvalitní a ekonomické
nabídky ZDARMA!
Zavolejte nám 
nebo napište 
a poptejte cokoliv 
pro Váš bytový dům:

Pište na email: 
redakce@radceprosvj.cz

Volejte na telefon: 
601 222 819

Nebo vyplňte formulář na:
www.radceprosvj.cz/
poptavej
www.RadceProSVJ.cz

Jednou z možných cest, jak tomuto problému 
předcházet, jsou poptávkové služby a jedním 
z předních poskytovatelů je server Poptávej.
cz. Výhodou tohoto serveru je počet registro-
vaných fi rem, jenž napříč celou ČR dosahuje 
úctyhodných více než 130 000 fi rem z nejrůz-
nějších oborů. Tyto fi rmy se do  Poptávej.cz 
registrovaly za  účelem získávání nových za-
kázek od soukromých osob, fi rem, SVJ nebo 
i v rámci veřejných zakázek. 

Služba zprostředkovala několik tisíc nabídek 
od  fi rem právě pro klienty z  řad SVJ a  vý-
znamnou výhodou jsou reference, které fi rmy 
obdrží od zákazníků, kteří s fi rmou spolupra-
covali v minulosti. Tyto reference vám mohou 
pomoci při konečném rozhodování o zhoto-
viteli vaší zakázky. Mezi nejčastěji poptávané 
služby z  řad SVJ patří: výmalba společných 
prostor, kamerové systémy, vedení účetnic-
tví, revitalizace budovy, rekonstrukce opláš-

tění budovy, výměna oken a  všechny další 
služby spadající do správy každého SVJ. 

Máte-li zájem získat nabídku pro vaše SVJ, 

obraťte se přímo na nás. Služba je pro vás 

poskytována zcela ZDARMA a nezávazně: 

Piště na e-mail: redakce@radceprosvj.cz
Volejte na telefon: 601 222 819
Nebo vyplňte formulář na webu: 
www.radceprosvj.cz/poptavej

Ekonomický růst stěžuje podmínky pro SVJ 
jako zadavatele zakázek

S ekonomickým růstem a nízkou nezaměstnaností patří ČR k premiantům v celé Evropě, ovšem 
pro běžné spotřebitele to přináší vyšší nároky na plánování při realizaci oprav a modernizaci 
nemovitosti. Společenství vlastníků bylo vždy správně považováno za solidního partnera pro 
dodavatelské fi rmy. Jinak tomu není ani dnes, ale současná tržní situace, zejména ve stavebních 
oborech, nutí velké zadavatele včetně SVJ plánovat práce se zhotovitelem s větším předstihem. 
Stále častěji se totiž setkáváme s  nedostupností volných kapacit ve  stavebnictví, a  zejména 
v neplánovaných situacích je to veliký oříšek.

Zadavatel Předmět poptávky Zájem dodavatelů

SVJ Praha 6 Řepy
Účetní služby pro SVJ 
s 17 bytovými 
jednotkami

10 konkrétních 
nabídek

SVJ Praha 6 Zateplení venkovní 
fasády o ploše 1220 m2

8 konkrétních 
nabídek

SVJ Liberec
Pravidelný úklid
společných prostor, 
celkem 7 pater

6 konkrétních 
nabídek

SVJ Opava
Dodání a montáž 
kamerového systému 
pro bytový dům

7 konkrétních 
nabídek

SVJ Olomouc
Vypracování PENB 
pro pětipodlažní 
bytový dům

3 konkrétní 
nabídky

SVJ Praha Kunratice
Výměna osvětlení 
ve společných prostorách 
bytového domu

6 konkrétních 
nabídek

SVJ Praha 10 Zateplení bytového 
domu, 3 vchody, 8 pater

10 konkrétních 
nabídek

SVJ Brno Žabovřesky
Zpracování projektu 
na revitalizaci bytového 
domu

10 konkrétních 
nabídek

www.RadceProSVJ.cz/poptavej

Ukázka realizovaných zakázek pro SVJ:
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Díky stovkám zpracovávaných úvěrů SVJ 
s námi dosáhnete nejnižšího úroku! 
Ušetřete statisíce korun díky refi nancování úvěru SVJ, … 
může to být i ušetřený milión!
Právě teď je nejlepší čas. Úrokové sazby jsou na dně a refi nancované nebo nové úvěry jsou kolem 1,5% 
úroku, někdy i pod ním! Každé procento znamená u průměrného úroku statisíce korun.

Refi nancování úvěru SVJ, BD pro snížení 
splátek nyní jednodušeji! Návrh ZDARMA
1. Navštivte stránky  www.RadceProSVJ.cz/uvery nebo nám zavolejte, pošlete SMS zprávu 
 na 601 222 819, případně napište na redakce@radceprosvj.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 zákaz-
ník 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. 
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.

ÚROK 
kolem

1,5%

Více se dozvíte nebo   POPTAT   můžete na www.RadceProSVJ.cz
nebo pište redakce@RadceProSVJ.cz, 601 222 819.Praktický rádce pro SVJ

TOMAN FINANCE GROUP s.r.o.
specialisté na vyřizování úvěrů a dotací pro BD a SVJ
Co děláme:

 Vyřídíme úvěr pro revitalizaci či refi nancování starého úvěru pro Váš bytový dům.
 Pomůžeme Vám při získaní dotace
 Zprostředkujeme revitalizace bytových domů na klíč, dokážeme pomoci 

     při každém dílčím kroku 
 Jsme schopni doporučit kvalitní a ověřené projektanty, stavební dozor, 

     stavební fi rmy, které by bylo vhodné oslovit do výběrového řízení 
 Rovněž, jakožto nezávislá společnost, můžeme výběrové řízení zajistit

V portfoliu našich klientů je již více než 1000 bytových domů napříč celou republikou, kterým jsme pomohli při revitalizacích, či refi nancování 
jejich starých úvěrů. Naše obraty se pohybují okolo 2 miliard ročně. Díky tomu máme velmi silnou vyjednávací pozici ve všech bankovních ústa-
vech a jsme schopni pro Vás vyjednat velmi zajímavé podmínky.  V oblasti vyřizování úvěrů BD a SVJ jsme nejúspěšnější na trhu v celé ČR.

Chcete vědět více informací?
Zjistěte, zda by právě Váš dům mohl dosáhnout na  podporu! Přečtěte si veškeré podrobné informace na  našich internetových stránkách 

www.radceprosvj.cz nebo se s námi spojte přes email redakce@radceprosvj.cz, popřípadě na telefonu 601 222 819

A s kým spolupracujeme?
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Archiv dokumentů 
a kontaktních údajů
Využijte váš neomezený datový prostor na por-
tálu. Je to vynikající archiv důležitých dokumen-
tů, smluv a kontaktů. Všechno je každý den zálo-
hováno takže se již nic neztratí. Pomocí funkce 
“Rychlého vyhledávání” cokoliv okamžitě dohle-
dáte tak, jak jste zvyklí z internetového vyhledá-
vače. Navíc si každá jednotka pamatuje minulé 
vlastníky i  s  jejich kontaktními údaji, takže vše 
potřebné pohodlně dohledáte i  do  minulosti. 
Pro větší dostupnost a  bezpečnost vám také 
můžeme kompletní stránky každou noc nahrát 
do cloudu Dropbox a vy pak máte druhou zálo-
hu stránek na webu cloudové služby.

Propojení s veřejnými 
rejstříky
Váš portál je propojen se všemi relevantními 
veřejnými rejstříky (např. Insolvenční rejstřík 
a  pod.). V  případě změny vlastnictví, návrhu 
na  jeho změnu, uvalení exekuce nebo zaháje-
ní insolvenčního řízení vás jako členy výboru 
a také dotčené vlastníky neprodleně informuje. 
Máte tak dostatek času reagovat na  fi nanční 

problémy vašich členů a  máte vždy aktuální 
přehled o situaci ve vašem SVJ. Všechny změny 
a probíhající řízení vidíte taky na vašem portá-
lu. Nemusíte již nic hlídat ručně, vše obstará váš 
webový portál. Navíc jsou tímto všichni vlast-
níci v SVJ automaticky chráněni před podvody 
v převodu vlastnictví.

Prezentace Vaší práce
Znáte ty pohledy vlastníků na schůzích výboru 
nebo společenství? Myslí si, že dům funguje 
sám, vy vlastně nic neděláte a  jenom berete 
odměny. Informační portál SVJ je ideálním pro-
středkem jak ukázat, co všechno správa domu 
obnáší. Vyvěste na  web vaší agendu, uzavřené 
smlouvy, výběrová řízení, vyvěste zápisy ze 
schůzí výboru nebo cokoliv jiného co můžete 
“prodat” na shromáždění. Ukažte všem obyvate-
lům, kolik práce pro dům děláte.

Udržujete kontakt i s vlastníky, 
kteří v domě nebydlí
Častokrát vlastníci v domě nebydlí a byt prona-
jímají. Nečtou tak nástěnku v  domě, schránku 
vybírají jednou za čas a o důležitých věcech se 

dozvědí pozdě nebo vůbec. Informační portál 
tento problém řeší elegantně a  o  každém no-
vém dokumentu dostanou vlastníci notifi kační 
e-mail. Nebydlící vlastníci tak mají všechny in-
formace k  dispozici a  okamžitě. Důležité ozna-
my můžete hromadně rozeslat všem vlastníkům 
jednoduše z vašeho portálu SMS zprávou.

Lepší komunikace 
mezi vlastníky
Obyvatelé se můžou kdykoliv zapojit do on-line 
diskuzí a vyjádřit tak svůj názor na různá témata. 
K dispozici mají možnost nahlásit závadu nebo 
havárii přímo na  portálu a  sledovat její řešení. 
V případě zájmu je k dispozici sekce Inzerce kde 
můžou všichni cokoliv nabízet nebo poptávat, 
například prodej nebo pronájem garáže. Členo-
vé SVJ mají k dispozici seznam vlastníků a  jed-
notek v  domě v  rozsahu veřejných informací 
dostupných v katastru.

Soukromý informační portál SVJ 
- Klíčové vlastnosti a výhody

neomezený 
datový prostor
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Velké problémy způsobují kaly, které se usazují jak 
v potrubí, tak v otopných tělesech. Úsady v radiá-
torech a potrubí působí jako tepelná izolace. Tyto 
nánosy způsobují horší přestup tepla, snižování 
průtoku a celkové účinnosti topných systémů. Tím 
se samozřejmě i zvyšují náklady na topení a zhor-
šuje se celková ekonomika provozu. Zanášení 
topné soustavy se projeví nejčastěji nedotápěním 
ve  vyšších patrech a  nutným zvýšením teploty 
na vstupu do systému nebo na zdroji tepla. Jed-
nou z možností,  jak dosáhnout úspor ve vytápění  
je chemické vyčištění vnitřního povrchu otopné 
soustavy. Pokud chcete zabezpečit dlouhou ži-
votnost a  spolehlivost otopné soustavy, je třeba 
se o  ni důkladně starat! Aby otopná soustava 
správně plnila svůj účel, je nutné vyčistit vnitřní 
povrch od veškerých úsad a nečistot. Čistota teplo-
směnných ploch na straně otopné vody je jedním 
z  nejdůležitějších požadavků na  bezproblémový 
úsporný provoz otopného systému. Chemickým 
vyčištěním se zcela obnoví původní funkčnost 
technologického zařízení a zlepší se přestup tepla 
na otopná tělesa. Důkladné vyčištění otopné sou-
stavy významně snižuje cenu za topení . Chemické 
čištění prodlužuje životnost otopných systémů 
a přispívá k udržení jejich výkonu. Chemické čiš-
tění je dnes nejefektivnější metodou pro získání 
optimálně fungující otopné soustavy.   Je-li  pro-
vedeno odborně a  zodpovědně, přinese všem 

vlastníkům bytů nemalé úspory. Na druhou stra-
nu, při podcenění některých skutečností, může 
způsobit rozčarování, nejen co se týká vlastní in-
vestice, ale i co se týká provozních nákladů. Aby 
byl výsledek  vyčištění celého topného systému co 
nejefektivnější,  je rozhodujícím faktorem k dosa-
žení žádoucích výsledků výběr zhotovitelské fi rmy.
Jedničkou na trhu v oboru chemického čiště-
ní je fi rma  Finex Technology  s.r.o.                  
                    
Zeptali jsme se  za vás:

Proč je fi rma  Finex Technology  s.r.o.  tím 

nejžádanějším obchodním partnerem 

v  chemickém čištění otopných systémů 

v  panelových a  bytových domech??? 

V čem je vaše společnost jedinečná?

Naše fi rma využívá zcela nové  procesy čištění 
otopných systémů. Jsme  v ČR výhradními uživa-
teli unikátního  čistícího prostředku pro odstra-
ňování veškerých nečistot z  vnitřních povrchů 
otopných systémů. Prostředek nepoškozuje 
materiály, jako je železo, měď, pryž, nerez, plast, 
mosaz, nepoškozuje ani žádná těsnění, přičemž 
je až 12x rychlejší než jiné chemické odstraňova-
če. Splňuje veškeré normy – účinný, univerzální, 
hospodárný, bezpečný a šetrný k životnímu pro-
středí. Je plně biologicky odbouratelný a ekolo-
gicky nezávadný. Disponujeme monitorovacími 
systémy a jsme schopni  zákazníkovi zobrazit stav 

zařízení před chemickým čištěním, v jeho průbě-
hu i v závěrečné fázi čištění. Zajišťujeme termo-
vizi a zákazníkovi můžeme odhalit skryté závady 
především u  obtížně dostupných míst. Vysoce 
kvalifi kovaní odborníci naší společnosti pracují 
v HPP. Certifi kát BFF (bezpečnostní prověrka fi r-
my) , které jsme získali, je osvědčením o profesní, 
ekonomické a  bezpečnostní důvěryhodnosti 
a deklaruje úrovně vysoké kvality a  profesiona-
lity fi rmy. Zakládáme si na  naší dobré pověsti. 
Naši profesionalitu dokládají početné významné 
reference. O kvalitě našich služeb svědčí přede-
vším řada spokojených uživatelů. Díky technolo-
giím a exkluzivní chemii jsme lídry v oblasti čiště-
ní na území ČR a SK.

Co bych měl udělat, když budu mít zájem 

o  vyčištění otopného systému od  fi rmy 

Finex Technology s.r.o.?

Zavolejte na  uvedené tel. číslo nebo napište 
na náš e-mail. Projednáme s Vámi technické po-
drobnosti a připravíme Vám orientační cenovou 
nabídku. Pokud objednávka podléhá schválení 
členskou schůzí, velmi rádi se členské schůze 
zúčastníme, provedeme prezentaci a odpovíme 
na otázky členů SVJ.

Přesvědčte se sami o  účincích našeho systému 
chemického čištění.  Zaručujeme 100% servis 
a profesionální  přístup.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@fi nextechnology.cz, 

info@fi nextechnology.cz

Profesionální, ekologicky 

šetrné čištění otopných systémů,

vodních a technologických soustav.

Revitalizace otopné soustavy, 
aneb jak ušetřit za teplo
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Chcete snížit náklady za teplo?

Každoročně dochází ke zdražování tepla ve většině lokalit na území České republiky. Teplo se 
zkrátka „prodražuje“. Nejčastějšími příčinami poruch topení je tvorba vodního kamene, koroz-
ních produktů a špatná údržba systému. 
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V čem je naše fi rma 
Finex Technology 
jedinečná?
Disponujeme moderní technologií zaručující vysokou kvalitu provádě-
ných prací. Jsme výhradními  uživateli unikátního  čistícího prostřed-
ku pro odstraňování veškerých nečistot z vnitřních povrchů systémů 
a soustav. Je certifi kován zkušební laboratoří schválenou EPA jako plně 
biologicky rozložitelný á a ekologicky nezávadný rozpouštěč, a to i při 
100% koncentraci. Nepoškozuje materiály jako je železo, měď, pryž, 
nerez, plast, mosaz, titan. Takže na nejčastější otázku „ Co když nám to-
pení po vyčištění poteče“ je odpověď jednoznačná „Nepoteče“. Navíc 
fi rma dává na odvedenou práci smluvní záruku. 

Jak vybrat správnou fi rmu na  realizaci? Podle čeho se při vý-
běru řídit?

Reference 
Nechejte si předložit od uchazeče  seznam referencí a posuďte sami, 
o jak  strategicky významné klienty se jedná. To vám pomůže  při hod-
nocení a výběru správného dodavatele.

Objem zakázek
Nechejte si předložit od uchazeče minimálně 5 jeho největších, tech-
nicky nejnáročnějších zakázek a sami si udělejte obrázek o uchazeči. 
Získání prestižní zakázky svědčí o kvalitě a technických schopnostech 
fi rmy.

Certifi káty , osvědčení
Pokud dodavatel uvádí, že je držitelem certifi kace, osvědčení, nechej-
te si od něho originály takových dokumentů  předložit. Není výjimkou, 
že fi rmy matou zákazníky vlastnictvím certifi kátů, ISO,různých osvěd-
čení, které však nemají.

Odbornost 
Nechejte si doložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchaze-
če nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabez-
pečuje.

Vlastní zaměstnanci 
Prověřte si, zda má fi rma vlastní zaměstnance v HPP. U  takové fi rmy 
máte větší jistotu záruky,  že  dostojí svým závazkům  případné rekla-
mace a neukončí svou činnost po pár nevydařených akcích.

Neřiďte se pouze cenou
Obecně platí, že ne vždy nejlevnější cena znamená také nejlepší kva-
litu a nejlepší provedení. Vyvarujte se přístupu nejlevnější = nejlepší, 
tato rovnice neplatí. 

Výběr spolehlivé fi rmy garantuje kvalitu.
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Rozhovor

Ne. Jen vím, co můžu chtít. 

ŽE JSEM 

POSTRACHEM 
VÝBORU? 

SLEDUJEME Insolvence
Exekuce
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Text: OlC
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DO POTRUBÍ SE DOSTÁVAJÍ I ŽIVOČICHOVÉ -
PTÁCI, NETOPÝŘI NEBO HLODAVCI. NEPŘÍJEMNÝ
ZÁPACH Z TĚL UHYNULÝCH ZVÍŘAT SE PAK ŠÍŘÍ DO
BYTOVÝCH JEDNOTEK.

JAKÉ VÁM HROZÍ
NEBEZPEČÍ?

HLAVNÍM ZDROJEM BAKTERIÍ JSOU ODTAHY Z
WC A KOUPELEN. JSOU TO PŘEDEVŠÍM
KOLIFORMNÍ BAKTERIE , KTERÉ JSOU
INDIKÁTOREM FEKÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

HYGIENICKÉ
RIZIKO

UHYNULÁ
ZVÍŘATA

VE ŠPINAVÉM A DESÍTKY LET
STARÉM POTRUBÍ SE UKRÝVAJÍ RŮZNÉ DRUHY
BAKTERIÍ A PLÍSNÍ. VLHKOST A TEPLO V TĚCHTO
PROSTORECH JE VHODNÝM PROSTŘEDÍM PRO JEJICH
MNOŽENÍ, ČÍMŽ JE ZVÝŠENO RIZIKO INFEKCE NEBO
ASTMATU.

VÍTE, CO SE UKRÝVÁ
V ODVĚTRÁVACÍM POTRUBÍ

VAŠEHO DOMU?
PLÍSNĚ

A BAKTERIE

CELÉ ČIŠTĚNÍ PROBÍHÁ ZE STŘECHY
BEZ NUTNOSTI VSTUPU DO JEDNOTLIVÝCH
BYTŮ. PŘED ČIŠTĚNÍM I PO ČIŠTĚNÍ
ZKONTROLUJEME STAV POTRUBÍ PROFE-
SIONÁLNÍ KAMEROU.

POŽÁRNÍ
RIZIKO

TUK Z KUCHYŇSKÝCH DIGESTOŘÍ ZANESENÝ V
POTRUBÍ NAPOMÁHÁ VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU.
ŠPINAVÉ POTRUBÍ JE RIZIKEM NEJEN PRO VZNIK
POŽÁRU, ALE I PRO ŠÍŘENÍ POŽÁRU DO SOUSED-
NÍCH BYTOVÝCH EDNOTEK.J

NEČISTOTY ODSTRANÍME POMOCÍ
SPECIÁLNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ NA
FLEXIBILNÍ HŘÍDELI SPOLU S ODTAHEM
NEČISTOT POMOCÍ VÝKONNÉHO VENTI-
LÁTORU. POTRUBÍ S VÝSKYTEM NEBEZPEČ-
NÝCH DRUHŮ BAKTERIÍ MŮŽEME
DEZINFIKOVAT.

CO SE S TÍM
DÁ DĚLAT?
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U  většiny bytových domů byla v  minulých 
letech provedena energetická opatření jako 
zateplení pláště budovy či výměna oken. 
Vlastníci bytových domů tak dosáhli toho, že 
teplo již zbytečně neuniká tepelnými mos-

ty. Komplexní revitalizace ovšem zahrnuje 
i něco více. Je potřeba také zajistit, aby teplo 
nebylo do  takto ošetřených domů dodáváno 
ve stejném množství jako v minulosti. Jedno-
duše proto, že revitalizovaný dům již tolik tep-
la nepotřebuje.

To u tepla dodávaného z CZT bohužel nelze za-

jistit jen tím, že otočíte termostatickou hla-

vicí u radiátoru. Ve stoupačkách a rozvodech 
bude totiž teplo proudit dále a vy ho zaplatíte. 
Významných úspor také můžete dosáhnout, 
pokud máte starší vlastní plynovou kotelnu. 
Zateplením se zkrátka bytový dům z  hlediska 
potřeby tepla změnil, a proto by dalším logic-
kým krokem měla být i úprava vytápění.

Řešením jsou moderní technologie, které dnes 
přinášejí celou řadu možností. Můžete napří-
klad sami řídit teplo, které přichází do  byto-
vého domu s  CZT (více na  www.subregulace-
-tepla.cz ), nebo si můžete teplo a teplou vodu 

vyrobit levněji v moderní kondenzační kotelně. 
Dokonce si můžete sami vyrábět část elektric-
ké energie pomocí dotovaných fotovoltaických 
panelů a  vlastní elektřinu využít pro všechny 
domácnosti v bytovém domě. A to je jen část 
možností současných technologií. Které z nich 
jsou nejvhodnější pro váš bytový dům?

Výběr není jednoduchý. Závisí to hlavně 
na  jeho současném stavu a  způsobu užívání. 
Pokud nejste odborníky na  technické zařízení 
budov, jen velmi těžko posoudíte, jaké tech-

nologie či jejich kombinace přinesou nej-

větší úspory a v neposlední řadě vyšší komfort 
bydlení. Řešením může být energetický audit. 

Ten ale stojí několik desítek tisíc korun a  ne-
porovnává jednotlivé technologie mezi sebou. 
Nově ale můžete využít Energetické studie 
společnosti ČEZ bytové domy a  získat jedno-
duché a srozumitelné posouzení vašeho byto-
vého domu a dočasně dokonce zdarma.

Energetická studie vám jednoduše a  srozumi-
telně ukáže, jaké technologie jsou pro váš 

bytový dům vhodné z  hlediska úspor, před-
pokládanou výši investice v  případě realizace 
i ekonomickou návratnost. Získat energetickou 
studii můžete jednoduše. Stačí, když si o ni po-
žádáte na  www.energetickastudie.cz nebo 
telefonicky na 778 885 877.

Energetická studie pomáhá vlastníkům 
bytových domů šetřit desítky i stovky tisíc korun

Chcete mít ve vašem bytovém domě energie pod kontrolou? Zjistěte, kde platíte za teplo, 
přípravu teplé vody či elektrickou energii zbytečně mnoho, a změňte to. Společnost ČEZ by-
tové domy přichází na trh s novou službou, která pomáhá vlastníkům bytových domů najít 
možnosti, jak lépe využívat technologie a ušetřit tak desítky i stovky tisíc korun ročně. 
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Bří Hubálků 869, 

560 02 Česká Třebová
www.korado.czinfo@korado.cz 

800 111 506
465 506 111

PLAN SET 
S POTISKEM

 ■ design dle vašeho přání,   

 potisk i z vlastní fotografi e
                 

 ■ rychlá instalace svépomocí
              

 ■ výměnná čelní deska   

 i pro starší deskové radiátory
                

 ■ realizovatelná na většinu   

 deskových radiátorů RADIK

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ
JEDNOTKY

 ■ čištění příchozího vzduchu   

 pomocí volitelného fi ltru

 ■ vhodné pro alergiky    

 a astmatiky

 ■ nízké provozní náklady

 ■ abraňují vzniku nadměrné   

 vlhkosti, bakterií a plísní

 ■ rychlá a jednoduchá montáž

RADIK KLASIK - R

 ■ snadná výměna a montáž   

 nového opného tělesa za   

 staré
  

 ■ ideální radiátor pro    

 rekonstrukce
     

 ■ vyšší účinnost, nižší váha,   

 spolehlivost a dobrá cena
      

 ■ ekonomicky výhodný provoz 
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Nabízíme komplexní služby pro Vaše byty, rodinné domy, bytové domy a provozovny. Provádíme montáže 
plynovodů, vodovodů, odpadů, topných systémů, elektrorozvodů a veškerých zednických prací. Zajistíme 
pro Vás výměny vodoměrů, baterií, wc, elektrických ohřívačů vody nebo plynových spotřebičů a spoustu 
dalšího. Dále nabízíme revize plynovodů, kouřovodů a elektroinstalací. Na všechny typy prací máme patřičná 
osvědčení. Naše služby poskytujeme v Libereckém kraji, Středočeském kraji a v Praze.

PLYN                                                                                                                                      
  OPRAVY, REVIZE A NOVÉ INSTALACE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
  OPRAVY, REVIZE A NOVÉ INSTALACE PLYNOVODŮ

VODA                                                                                                                                     
  OPRAVY A NOVÉ INSTALACE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
  VÝMĚNY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELEN, KUCHYNÍ A TOALET
  VÝMĚNY VODOMĚRŮ

TOPENÍ                                                                                                                                 
  OPRAVY A REKONSTRUKCE TOPNÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ
  VÝMĚNY RADIATORŮ, TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A HLAVIC

ZEDNICKÉ PRÁCE                                                                                                                
  DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
  REKONSTUKCE BYTŮ A DOMŮ  NA KLÍČ

KONTAKT                                                                                                                                                          
TEL: 731 257 439 E-MAIL: objednavky@ff sluzby.cz WEB: www.ff sluzby.cz
IČ: 02178532 DIČ: CZ9012030434 
Pobočka Novovysočnaská       Pobočka Josefův Důl
Praha a střední čechy       Liberecky kraj
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Jak to funguje?
Přijedeme k vám s vysokozdvižnou plošinou 
a  pomocí tlakové pistole nejprve nahrubo 
očistíme fasádu vašeho domu či jinou po-
žadovanou plochu od skvrn a usazenin růz-

ného původu. Následně plochu ošetříme 
přípravkem určeným k  likvidaci mechů, řas 
a  lišejníků a  poté celoplošně opláchneme 
horkou vodou o  teplotě až 70 °C. Na  závěr 
aplikujeme impregnační přípravek vhodný 

pro zamezení opětovného výskytu nežádou-
cích skvrn. Pro dokonalou ochranu fasády do-
poručujeme místo impregnace omítku natřít 
silikonovou fasádní barvou; tím docílíme pro-
dloužení životnosti fasády až o 20 let.
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Pokud má dům novou fasádu i  nová super-
těsná okna, může vzniknout zásadní zdravot-
ní problém. Do  domu se jen těžko dostává 
čerstvý vzduch obohacený o životně důležitý 
kyslík a naopak v domě se hromadí vydýcha-
ný nekvalitní vzduch plný jedovatého CO2 
a vlhko, které může zapříčinit vznik plísní.
Je potřeba myslet i na problematiku větrá-

ní a to v neposlední řadě. Ti chytřejší začali 

rekonstrukci domu právě střechou a venti-

lačním systémem.

Jak zdravě bydlet
v zrekonstruovaném domě? 
Prakticky je několik možností, jak si i  po  vý-
měně oken udržet zdravé bydlení. 
V  zásadě největším problémem současných 
bytových domů je jak přivést správné množ-
ství čerstvého vzduchu do bytu, aniž bychom 
způsobili velké úniky tepla. Jedná se o trvalý 
boj mezi naším zdravím a naší peněženkou...
První a  nejjednodušší variantou je klasické 
větrání okny. Zde se stále jedná o nejpraktič-
tější a nejlevnější variantu větrání. Otevřením 
okna dojde k  výměně části vzduchu v  míst-

nosti, do interiéru vnikne dostatek potřebné-
ho vzduchu bohatého na kyslík. 

Větrat se ale musí umět, protože v létě 
můžete otevřít na delší dobu, než v zimě. 
Základem zimního větrání je, aby došlo k vý-
měně vzduchu, ale nedošlo k prochlazení zdí. 
Často díky velkému rozdílu teplot dostaču-
je větrat jen pár minut. V  létě naopak delším 
větráním dochází k  vnikání teplého vzduchu 
do chladnějšího bytu, což může být také nežá-
doucí. Hlavně při vysokých letních teplotách.   

Centrální větrání
Každopádně pro více zatěžované místnosti tj. 
kuchyň a wc s koupelnou je vždy pamatováno 
na aktivní odsátí nežádoucích pachů a vlhkosti 
ventilátory buď v bytě nebo na střeše domu. 
Vzhledem k  výborné těsnosti oken ovšem 
platí, že abychom vůbec byt odvětrali, musí-
me mít někde otevřenou „ventilačku“, kudy se 
bude přivádět čerstvý vzduch. Pro centrální 
větrání se používají silné centrální ventiláto-
ry, nebo ventilační turbíny LOMANCO (www.
lomanco.cz), nebo energeticky nejpraktičtější 

kombinace obou zmíněných systémů. Ven-
tilátorů je celá řada a dle typu domu dokáže 
odborník vypočítat požadovaný výkon venti-
látoru i turbíny. Turbíny LOMANCO slouží hlav-
ně k pozvolnému větrání v mezidobí, kdy není 
spuštěn centrální ventilátor, takže zajistí po-
zvolnou výměnu vzduchu po celý den.  Pokud 
je dostatečný okamžitý výkon turbíny, nemusí 
být spuštěn ventilátor, což uspoří nemalé pe-
níze a sníží hluk ventilátoru.  

Větrání s rekuperátory 
Nové moderní domy pokud jsou správně 
řešeny, tak již mají v  projektu navrženu re-
kuperační jednotku. Je to systém ventilace, 
který řeší současně přívod i  odvod vzduchu 
a přitom předáním tepla nedojde k prochla-
zení domu. Systém ovšem vyžaduje rozvody 
do  všech místností, což u  starších domů je 
technicky náročné, proto málo časté.
Poslední variantou je použití lokální rekuperač-
ní jednotky, která je ale vhodná jen pro jednu 
místnost a navíc musí být vytvořen otvor do fa-
sády domu, což může být někdy problém. 
Každopádně ovšem platí pravidlo, že čím více 
přivedeme do  domu čerstvého vzduchu ja-
kýmkoliv systémem, tak budeme žít ve  zdra-
vějším prostředí, což se nám vrátí na  lepším 
zdraví a o to by koneckonců mělo jít nejvíce...
Ing. Radim Otýpka, radim.otypka@abcweb.cz

odborný poradce větrání

Větrání v panelových domech 
je často nedostatečné

Panelové domy nyní procházejí ve  velkém revitalizací. Zateplení domu, výměna oken, nové 
rozvody a výtah. Často až na posledním místě, nebo vůbec se neřeší zateplení střechy a rekon-
strukce vzduchotechnických rozvodů. To je ovšem velká chyba.
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Vodař , Kosmická  1723/2, Ostrava – Poruba
vodomě ry: 734 448 899, www.vodomery-ostrava.cz
rekonstrukce rozvodů : 607 215 904, www.vodar.cz

Firma Vodař Vám již od roku 1991 pomáhá s údržbou potrubních 
a elektro rozvodů v bytovém domě s týmem 25 zkušených zaměst-
nanců s mnohatelou praxí v oboru. Zároveň provádí montáže a do-
dávky přesných vodoměrů Maddeo:
VODA - TOPENÍ - PLYN - ELEKTRO - ZEDNICKÉ PRÁCE
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www.bbpstavby.cz
new look of 
your house

MEMBER OF BYSTROŇ GROUP

Zateplení fasády objektu Ministerstva nancí  
na Voctáøovì ulici v Praze. Foto BBP Stavby.  

Výhodné ceny BBP Stavby potvrdilo v loòském roce i Ministerstvo nancí Èeské republi-
ky, když si vybralo naši spoleènost jako dodavatele zateplení fasády obøí administrativní 
budovy v Praze na Voctáøovì ulici.

Pøíklad úspìšné revitalizace:

Administrativní budova 
Ministerstva nancí Èeské republiky

www.bbpstavby.cz

Chystáte se ještì
letos na revitalizaci 
vašeho domu? 

Naše stavební skupina má za sebou 
více než 20 let a pøes 500 renovací bytových 
objektù. Díky velkému množství zakázek 
nakupujeme materiál ve velkém a velké 
množstevní slevy promítáme do koneèné 
ceny zateplení, aniž bychom museli šetøit 
na kvalitì. 
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Zasklívací systémyHliníkové zábradlí

  jednoduchá manipulace

  bezpečný provoz

  snadná údržba

  možnost uzamčení

  estetický komfort

  komplexní řešení

  originální vzhled

  bezúdržbový provoz

  bezpečnost

  variabilita barevného provedení

  příprava na dodatečné zasklení

Prostor 
pro život

AluPlus | zábradlí AluVista | bezrámový systém AluPlus | rámový systém

www.alumistr.czU Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

tel.:  +420 547 236 428  e-mail: alumistr@alumistr.czALUMISTR SE
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A to že se jedná o jednu z nejdůležitějších částí domů 
je naprosto jednoznačné, protože půdu tvoří krov 
a střecha, která zabezpečuje bezpečí obyvatel celého 
domu – střecha je základ každé stavby. Pokud nebude 
střecha v pořádku, nikdy nebude v pořádku celý dům.  
Aby mohla být v pořádku střecha, musí být bezpod-
mínečně v pořádku krov a ostatní dřevěné konstrukce 
a tím pádem i celá půda. Při našich prohlídkách půd 
u  těch vlastníků bytových domů, kteří si nebezpečí 
s  podceněním stavu půdy uvědomují a  kteří si nás 
pozvali na posouzení stavu, dnes a denně zjišťujeme 
závažné nedostatky v péči o tuto část domů.  A proto 
jsme se rozhodli k sepsání tohoto článku, ve kterém 
Vás chceme upozornit na možná nebezpečí a rovnou 
ukázat, jak tomuto nebezpečí předejít a vše napravit, 
tak aby byl celý dům v pořádku a nehrozilo nebezpečí 
zhroucení celé střešní konstrukce. 

DVĚ NEBEZPEČÍ PRO PŮDY 
BYTOVÝCH DOMŮ
Majitelé bytových domů, což jsou vlastníci jednotli-
vých bytů, investují do oprav vlastních bytů nemalé 
fi nanční prostředky, což je v pořádku. Další nema-
lé fi nance jsou použity na  opravu nebo zateplení 
společných částí domů – zateplení fasády, výměna 
oken a dveří, výměna střešní krytiny. Z naší mnoha-
leté zkušenosti víme, že na opravy a údržbu půdních 
prostor se prakticky nemyslí. Z krátkodobého hori-
zontu se nic neděje, ale vzhledem k tomu, že většina 
bytových domů má zateplené fasády, vyměněná 
okna, ale už schází zateplení stropních konstrukcí, 
čili podlah půd, tak vlastnící ze svého domu uděla-
li ideální komín! A proč komín? Protože jak všichni 
ze základní školy víme, tak teplo stoupá vzhůru 
a protože absolutní většina bytových domů nemá 
parotěsné fólie na stropech bytů, tak s tímto teplým 
vzduchem vstoupá vzhůru i velké množství vlhkosti, 
která stropem projde, tak jako kouř komínem. Věř-

te tomu, že tím stropem skutečně projde, i když je 
strop třeba betonový! Díky tomuto jevu velmi stou-
pá teplota a vlhkost v půdním prostoru. Co je tímto 
jevem způsobeno? Dva velké problémy! 

STŘECHU NAD HLAVOU 
MŮŽE SEŽRAT OBYČEJNÝ BROUK!
Prvním jsou energetické - tepelné ztráty. Jinými 
slovy majitel domu, který má zateplenou fasádu, vy-
měněná okna a nemá zateplený strop, nešetří za to-
pení tolik, kolik by mohli, protože nemají zateplenou 
podlahu půdy. Laicky řečeno, nevytvořili pokličku, 
aby jim teplo neunikalo stropem pryč. Druhým zá-
važným problémem je vlhkost, která společně s tep-
lým vzduchem uniká do celého půdního prostoru 
střechy. Tato vlhkost se posléze dostává do dřevě-
ných konstrukcí domu, čili krovu. Celá dřevěná kon-
strukce se tím pádem stává zajímavou a velmi chut-
nou pro dřevokazné škůdce – houby, plísně, hmyz! 
Už slyším argument, že hmyz napadá pouze čerstvé 
dřevo. Ale to je naprosto mylná informace.  Hmyz 
a houby napadají i staré VLHKÉ dřevo! Takový tesařík 
(nejrozšířenější dřevokazný hmyz) od vylíhnutí z va-
jíčka dokáže požírat v trámech dřevo po dobu 7-10 
let, než se z něho stane dospělec. Tedy než se zakuklí 
a  vylíhne v  brouka. Brouk už žádné dřevo nežere, 
ale klade nová vajíčka (jedna samička tesaříka na-
klade až 30 vajíček!), ze kterých se líhnou nové larvy 
dychtící po vašem dřevěném krovu. Dřevo a v přípa-
dě půdních prostor trámy, prkna a latě žere pouze 
larva, lidově řečeno červ, který nemusí být na první 
pohled v trámu vidět. Za dobu svého pobytu v trá-
mu, opakuji, že se jedná o  dobu 7-10let, dokáže 
vyžrat jedna larva chodbičky nebo chcete-li tunýlky 
v délkách i několik metrů, protože za hodinu vytvoří 
jediná larva chodbičku o délce svého těla, což je až 
30 mm! Svou žravostí dokáže zásadním způsobem 
narušit statiků jednotlivých trámů

Co nehezkého umí dřevokazné houby, jako napří-
klad dřevomorka? Pokud dřevomorka napadne 
dřevěné konstrukce domu, tak se jedná bez přehá-
nění o velkou pohromu. Dřevomorka dokáže „sežrat“ 
dřevo, tak že z trámů a prken nezůstane vůbec nic, 
jenom pouhá hromádka prachu. Proto není radno 
podceňovat stav půd jako celku. Proto je bezpodmí-
nečně  nutné se věnovat půdám, tak jako ostatním 
částem domu.  Všichni víme, jak často dělat revize ko-
mínů, hromosvodů, plynových přípojek a dalších, ale 
ruku na srdce, jak často si kontrolujete stav půdy… 
 
POMOC JE NA DOSAH RUKY
Posouzení stavu půdy není jednoduchou záležitostí, 
ale naštěstí existuje pomoc. Společnost MACHSTAV 
s.r.o. se dlouhodobě zabývá údržbou a  sanacemi 

půd. Od  prvotních prohlídek až po  celkové re-
konstrukce a  veškeré práce spojené se sanací půd 
– ochrana před napadením dřevokaznými škůd-
ci, likvidaci dřevokazných škůdců, zateplení půd 
a mnoho dalších činností. Rádi pomůžeme i Vám pr-

votní prohlídkou a posouzením stavu půdy a to 

zcela ZDARMA a  NEZÁVAZNĚ! Dále Vám zpracu-
jeme cenové rozpočty na zásahy, které bude nutné 
provést ihned, zpracujeme rozpočty opatření včetně 
časového harmonogramu postupu dalších zásahů 
od střednědobého horizontu 1-3 roků až po dlouho-
dobý horizont cca 10 let, nastavíme a budeme prová-
dět cyklus pravidelných prohlídek půdních prostor, 
proto abyste pod svou střechou mohli v klidu spát… 

Děsivé zjištění pro majitele půd bytových domů!
Děsivý nadpis tohoto článku je plně na místě! Více jak 10 let se pohybujeme po půdách od ro-
dinných domů přes půdy bytových domů až po půdy na průmyslových a zemědělských ob-
jektech. Všechny vykazují podobné rysy zanedbávání, omezenou péči a v mnoha případech 
i havarijní stav způsobený neznalostí, neodbornými zásahy nebo pouhým opomenutím se 
věnovat této důležité části domu.

Neváhejte a kontaktujte nás. MACHSTAV s.r.o., Ke Hřišti 202/1, 58812 Dobronín, tel.: 721 207 099, 722 689 388, 

email: izolace@machstav.cz, info@machstav.cz, www.machstav.cz
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Komplexní revitalizace
Při jedné rekonstrukci jsme schopni realizovat 
výměnu dveří, dodávku poštovních schránek, 
výměnu zvonkového tabla a  revitalizaci do-
movní sítě s výměnou bytových telefonů. Sa-
mozřejmostí je i  možnost přechodu z  analo-
gového na digitální systém. Součástí dodávky 
bývají i přístupové systémy na otvírání čipem, 
LED osvětlení s integrovanými senzory apod.
U  stavebních prací realizujeme nejčastěji vý-
měnu dlažby v zádveřích, nové rohože, omítky 
a malby. Na základě rostoucího zájmu jsme roz-
šířily svůj sortiment a  jsme schopni provádět 
výměny zábradlí, schodišť a  jiných zámečnic-
kých prvků, např. stříšek a nájezdových ramp.

Kvalita a bezpečí
Několik let jsme vyvíjeli a  stále zdokonaluje-
me technické řešení dveří tak aby, odpovídaly 

svému užití v  náročném provozu bytového 
domu. Důraz je kladen hlavně na bezpečnost 
a odolnost našich řešení.
Bezpečnost je velmi důležitá a  to jak pro 
ochranu majetku tak obyvatel domu. Ve stan-
dardu osazujeme tříbodové samozamykací 
bezpečnostní zámky, kterými nahrazujeme 
dnes již rizikové jednobodové zámky a  elek-
tromagnetické závory – tzv. vrátné. Původní 
řešení v  žádném případě nezajistí ochranu 
proti vniknutí nezvaných hostů do  vašeho 
domu. S  našimi dveřmi se riziko výrazně sni-
žuje.
Námi dodávané dveře odolávají zátěži, která 
je hlavně u panelových domů extrémní. Jsme 
si vědomi, že dveřmi denně projdou stovky 
lidí. Dodáváme dveře   ze značkových profi-
lů o stavební hloubce 75mm, 3D panty které 
umožňují jednoduché seřízení a konečně kva-

litní zavírače nejnovějších konstrukcí. Kvalitou 
našich výrobků jsme si jisti, proto poskytu-
jeme na  hliníkové systémy nejdelší záruku 
na trhu - 10 let!

Záruční a pozáruční servis
Namontováním dveří naše starost o zákazníka 
nekončí.  Po  celé ČR nabízíme havarijní 24h 
servis a  je možné uzavřít i  Servisní smlouvu 
kdy pravidelný servis o  vaše dveře přechází 
na nás.  Máte tak jistotu, že dveře budou bez-
vadně fungovat mnoho let a  naplníte pod-
mínky záruky v případě řešení záruční opravy.
Všechno naše snažení má pouze jediný cíl. Do-
dat vám kvalitní dveře, ušetřit čas s výběrem 
dodavatelů na  jednotlivé části revitalizace 
a starosti s koordinací stavebních prací.
Navíc máte zajištěný profesionální servis 
po celé ČR.

Animo Bohemia je váš specialista 
na dveře a vstupní portály
Naše společnost provádí nejen výměnu dveří a  vstupních portálů. Tím že si vyberete nás, 
můžete vyřešit vše najednou.  Naší hlavní devizou pro vás je komplexní řešení revitalizace 
pokud jde o vstup do vašeho domu. Zajistíme vše od návrhu, přes výrobu a výměnu dveří, 
po stavební, zámečnické a elektro práce. 
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Po  několika letech provozu tepelných čerpa-
del ACOND nastal čas na vyhodnocení výsled-
ků z jejich provozu u některých instalací. Jako 
jedno z  prvních instalovaných tepelných čer-
padel byla instalace dvou kusů v  panelovém 
domě v Blatné, kde tato dvojice tepelných čer-
padel ACOND zajišťuje topení a teplou užitko-
vou vodu pro 41 bytových jednotek.
Tepelná čerpadla byla spuštěna v prosinci roku 
2013 jako třetí instalace v  panelovém domě. 
Ze strany vlastníků bytového domu bylo velké 
očekávání, jak velkých úspor bude dosahová-
no. V  porovnání s  předchozími platbami bylo 
po  prvním roce uspořeno téměř 326  000,- Kč                    
a  průměrná cena za  GJ klesla z  658 Kč/GJ 
na výborných 259 Kč/GJ. Po dvou letech pro-
vozu přešlo společenství vlastníků k  jinému 
dodavateli elektrické energie, čímž se uspořilo 
dalších cca 11 000,- Kč a průměrná cena za GJ 
klesla na 229 Kč/GJ. Celková úspora činí 62 % 
oproti původnímu napojení na  dálkové vytá-
pění. Po  téměř čtyřech letech provozu bylo 
uspořeno úctyhodných 1 350 000,- Kč.

Jedna z  dalších instalací tepelných čerpadel 
je panelový dům v  Táboře, kde jedno tepel-
né čerpadlo ACOND zajišťuje topení a  ohřev 
TUV pro 26 bytových jednotek. Tato instalace 
byla spuštěna v  březnu roku 2015. Průměrné 
roční platby činili od  původního dodavate-
le tepla přibližně 280  000,- Kč. Od  počátku 
zahájení provozu dosahují průměrné platby 
cca 115  000,- Kč, čímž je dosahováno úspory 
165 000,- Kč/rok. Pokud dosahovanou úsporu 

vyjádříme v procentech, tak ta činí 59 %. Prů-
měrná cena za GJ je 271,- GJ. Za téměř 3 roky 
bylo dosaženo úspory téměř 500 000,- Kč.
Pokud bychom vzali všechny instalace tepel-
ných čerpadel, tak průměrná dosahovaná 
úspora činí 55-65 % oproti stávajícímu napoje-
ní na dálkové vytápění. Přitom pořídit si vlast-
ní zdroje tepla a TUV je tak jednoduché. Stačí 
kontaktovat společnost ACOND a.s., která Vám 
vytvoří nezávaznou cenovou nabídku, bez-
platnou prohlídku Vašeho panelového domu 
a zajistí kompletní servis při přípravě, realizaci 
a uvedení do provozu. Tedy od projektové do-
kumentace, přes vyřízení stavebního povolení, 
instalaci a následně kolaudaci stavby. Ušetřete 
své fi nance za  lepší komfort se   společností 
ACOND a.s.

Ing. Zbyněk Dvořák
ACOND a.s. 

gsm: +420 777 300 345, 777 357 005
tel/fax: +420 382 521 159

dvorak@acond.cz  
www.acond.cz 

Příští rok oslaví společnost ACOND 50. instalovaný 
panelový dům s tepelnými čerpadly

Od roku 2013, kdy začala společnost ACOND a.s. jako jediná v České republice s výrobou a mon-
táží tepelných čerpadel pro panelové domy, bude v příštím roce spuštěn již padesátý panelový 
dům s technologií tepelných čerpadel pro topení a ohřev TUV. I přes někdy velmi složitou byro-
kratickou cestu se podařilo v téměř rekordním čase nainstalovat tak velké množství panelových 
domů. Pomáhají tomu výborné reference a skvělé výsledky, které zákazníky zajímají nejvíce.
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Jak postupovat při výběru dodavatele 
na rekonstrukci střešního souvrství

Většina investorů (stavebníků) si nejprve nechává vypracovat projekt na rekonstrukci, tím se 
ale připravuje o mnoho dalších možností jak případně „lépe“ střechu rekonstruovat. Vypra-
cování drahého projektu je zprvu zbytečnou investicí a u některých rekonstrukcí střechy je 
projektová dokumentace zcela nepotřebná.  

Technický návrh a  zpracování cenové nabídky 
kvalitní stavební společnosti poskytují zadarmo! 
Jako první doporučujeme začít oslovením spe-
cializovaných stavebních fi rem, které nám návrh 
řešení vypracují samy a zadarmo. 
Je nutné stavebním fi rmám předem připravit 
seznam prácí, které se od  nich požadují. A  do-
hlédnout na  to, aby fi rmy měly zakázku oceně-
nou ve stejném objemu (např. tloušťka zateplení, 
zateplení atiky, aj.). 
Kritérium pro postup do užšího kola výběrového 
řízení by v prvé řadě neměla být cena, ale refe-
rence a  přístup stavební společnosti. Nejdůleži-
tějším faktorem spolehlivé stavební společnosti 
je to, jak dlouho fi rma působí na  trhu a  jakou 
poskytuje délku záruky na hotové dílo. Vyhrát vý-
běrové řízení by měla především zkušená fi rma 
s dobrým zázemím a dlouholetou tradicí, staveb-
ní společnost, jenž poskytuje na rekonstrukci plo-
ché střechy záruku minimálně 10 let. 
Pokud to typ stavebních úprav požaduje, ne-
cháme si zhotovit projekt, nejlépe ve spolupráci 
zhotovitele a projektanta.  Projekt není nutné mít 
u  všech staveb. Ovšem je dobré nebo dokonce 
nutné mít před započetím díla vypracované sta-
vební detaily a skladby konstrukcí, tak aby bylo 

možné práce stavební fi rmy kontrolovat. Vypra-
cování těchto dílčích detailů většinou poskytuje 
specializovaná stavební společnost zadarmo. 
Smlouvu doporučujeme mít doplněnou o přesný 
popis prací u  jednotlivých konstrukcí, tak aby-
chom eliminovali vícepráce. 
Na závěr Vás chceme upozornit, že výběr staveb-
ní fi rmy je potřeba provádět v  předstihu. Výbě-
rové řízení se může spolu s  přípravou táhnout 
měsíce, proto je potřeba jej připravovat dopředu. 
I  samotná společnost si pro vás dopředu musí 
uvolnit kapacity.

IPOK spol. s.r.o. je stavební společnost 
založena roku 1993 se specializací 
pouze na hydroizolace a výstavbu 
plochých střech. 
Společnost IPOK spol. s.r.o zdarma nabízí in-
vestorovi poradenské práce stavebního au-
torizovaného technika a  návrh optimálního 
řešení střešního souvrství. Dokáže spočítat 
ideální tloušťku zateplení, nebo provede son-
dáž skladby střechy, tak aby zvolila správnou 
variantu nového střešního souvrství. Dále také 
provádí kontrolní a projekční činnost u výstav-
by plochých střech.

IPOK spol. s r.o. - jediná specializovaná 
společnost v ČR s certifi kaci 
na provádění hydroizolace SWEPCO.
V  roce 2013 se společnost IPOK spol. s.r.o. spo-
jil s  výrobcem střešní kamenné tepelné izolace 
ROCKWOOL a.s. Cílem tohoto partnerství je nabí-
zet na českém trhu nejkvalitnější střešní souvrství 
s dlouhodobou životností.
Kombinací vysoce kvalitních systému SWEPCO 
s kamennou vatu, která je především objemově 
stálá, pevná a  trvanlivá (požární bezpečnost aj.), 
vznikla certifi kovaná lepená systémová skladba 
SWEPCO + ROCKWOOL.
Díky tomu jsme začali prodávat systém, který má 
stejnou životnost jako životnost budovy! Jinými 
slovy řečeno, SWEPCO, které je na trhu již více jak 
80 let, umí své střešní systémy udržovat opako-
vaně a tím prodlužovat jejich životnost prakticky 
do nekonečna. 
Od ledna roku 2016 se do ČR začal dovážet sys-
tém SWEPCO 301, který ještě zvýšil kvality part-
nerského programu SWEPCO + ROCKWOOL. 
Systém SWEPCO 301 lze také využívat v  kom-
binaci s  libovolným typem zateplení ploché 
střechy. Lze jej také využít pro hydroizolaci zele-
ných extenzivních a intenzivních střech. Systém 
SWEPCO 301 se přes den stal jednou z nejpro-
dávanějších a  nekvalitnějších variant SWEPCO 
systému na  českém trhu plochých střech pro 
bytové domy.

Neváhejte a kontaktujte nakladatelství pro získání nezávazné nabídky 
od společnosti IPOK spol. s.r.o. spolu s 5% slevou na materiály SWEPCO. 

Zdarma Vám provedeme 

kalkulaci pro Váš dům. 

Izolace pro domy s.r.o.
Javornická  1581

516 01 Rychnov n. Kně ž nou

telefon: 734 446 445

e-mail: info@izolacesvj.cz

www.izolacesvj.cz
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Je překvapující, kolik zateplených domů  v  celé 
České republice je napadeno mikroorganismy 
a  jak se tento počet rapidně zvyšuje. Pro vlast-
níky bytových domů, kteří investovali do  ná-
kladných revitalizací, je to nepříjemné zjištění. 
Zpočátku představují řasy jen estetický problém 
a nejsou zdraví škodlivé. Po čase se však na řa-
sách začnou objevovat různé druhy plísní, které 
již představují zdravotní rizika. Zvláště ohrože-
nou skupinou jsou děti, senioři a  lidé se sníže-
nou imunitou, u  kterých mohou nastat různé 
alergické reakce. 

Nátěr vyvinutý českými vědci
Jednou ze společností, která se na problematiku 
mikroorganismů na  fasádách přímo specializu-
je, je Pragotherm, servis fasád. Ta pro  likvidaci 
řas a  plísní používá unikátní fotoaktivní nátě-
rový systém Balclean, který vznikl na  základě 
dlouholetého výzkumu českých vědců. Tento 
vysoce účinný fotokatalytický nátěr byl vyvinut 
ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, 

Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Aka-
demie věd ČR a  Ústavem anorganické chemie 
Akademie věd ČR. Vyrábí ho společnost Barvy 
a  laky Teluria, a  to výhradně pro Pragotherm, 
servis fasád.
„Mimořádnost nátěru Balclean spočívá ve  vyu-
žívání fotoaktivních reakcí ke stále se opakující 
likvidaci všech mikroorganismů na zateplených 
fasádách. Jiné podobné řešení k  likvidaci řas 
a plísní s tak dlouhou a efektivní účinností v Čes-
ku není,“ vysvětluje Jitka Lambert, výrobní ředi-
telka společnosti Pragotherm, servis fasád. Uni-

kátnost systému Balclean spočívá ve dvou jeho 
výjimečných vlastnostech. Tou první je vysoká 
transparentnost nátěru, díky které zůstává pů-
vodní fasádní barevnost po ošetření nezměně-
na. A tou druhou jsou samočisticí účinky nátěru.

Samočisticí fasáda
Samočisticí účinky nátěrového systému Balclean 
jsou založeny na  využití heterogenní fotokata-
lýzy. Povrchy upravené na  základě fotokatalýzy 
jsou působením slunečního svitu průběžně zba-
vovány organických komponent adsorbovaných 
ze vzduchu. Jde např. o všudypřítomné zplodiny 
spalování, které na  běžných površích tvoří lep-
kavý povlak, na  němž pevně ulpívají prachové 
částice. V případě fotokatalytické úpravy k tomu 
nedochází a  povrch zůstává i  v  exponovaných 
lokalitách dlouhodobě čistý, a  to průběžným 
odstraňováním usazujících se nečistot a prevencí 
růstu řas a jiných mikroorganismů.

Více informací na www.servisfasad.eu

Unikátní technologie likviduje řasy 
a plísně na fasádách
Řasy a plísně na fasádách představují pro zateplené domy – a nejen pro ně – velký problém. 
Díky unikátní fotoaktivní technologii, vyvinuté ve spolupráci s českými vědci, je ale nyní mož-
né mikroorganismy velmi účinně odstranit a zabránit jejich dalšímu šíření.

Napadená fasáda     

Fasáda po ošetření





Proč?
1. vodoměr určen pro snížení rozdílů
2. ve vodorovné poloze odpovídá 
 přesnosti C (dle EHS) 
3. ve svislé poloze až 3x přesnější 
 než běžně používané vodoměry
4. 100% neovlivnitelný magnetem 
 - nemá magnetickou spojku 
5. úprava antivandal 
 - odolný mechanickému poškození
6. tlakové minerální sklo
7. připraven pro jednoduché dálkové 
       odečty z chodby nebo přes internet
Zpětná klapka k montáži vodoměrů ZDARMA do 30.11.2017

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 nezabrání
 mechanickému ovlivnění
5. vznikají tím nežádoucí rozdíly, 
 které navyšují cenu vody!

Se všemi vodoměry,
které mají ve své 

konstrukci 
magnetickou spojku, 
zbytečně platíte vodu 

za sousedy

S tímto vodoměrem 
vás ostatní „neokradou“

a snížíte rozdíly

Pro zpracování nezávazné nabídky na výměnu vodoměrů, měřičů tepla nás kontaktujte:

info@maddeo.cz                             800 778 778            773 669 073
Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry, měření tepla, montáže, rozúčtování, servis
Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, České Budějovice...

Oblastní zastoupení pro Ostravu – VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba

Montáže vodoměrů a měřičů tepla provádíme ve všech městech v ČR.

maddeo.cz                                                                               neovlivnitelnyvodomer.cz

bezplatná 
linka

PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR MADDEO

SMARTm PNV Exkluziv
přesnost C (EHS) ve vodorovné poloze

až 3x vyšší přesnost ve svislé poloze

až 3x 
přesnější

přesnost
C (EHS)


