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Doporučujeme:

•  Zbavte se rozdílů při měření vody
 Přesný neovlivnitelný vodoměr pro snížení rozdílů

•  Pojištění odpovědnosti výborů 
 Nebojte se funkce ve výboru Vašeho SVJ

•  Inteligentní online regulace ušetří desítky % na teple
 Lze integrovat do již vlastní kotelny nebo při CZT

•  Zdarma studie úspor pro výstavbu/
     modernizace kotelny
 Služby výstavby kotelny na klíč, provozování, dodávka plynu

•  Poptávej – připravujete rekonstrukce?
 Zadejte poptávku a my Vám seženeme dodavatele

•  Online měření tepla a vody nové generace
 První měření tepla, které Vám díky zpětné vazbě s regulací kotelny 
       šetří náklady na vytápění

...a navíc Pro výbor SVJ:
DŮLEŽITÉ: Pokud jste se na našem webu radceprosvj.cz 

registrovali před dnem 24. května 2018, prosím, proveď-

te novou registraci.



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 vodorovnou instalaci.

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, Bmeters.

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 
vodoměru SMARTm PNV Exkluziv je přesnost 
ve svislé poloze Q1 = 20 l/hod, ve vodorovné po-
loze Q1 = 16 l/hod.  
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 neovlivnitelný vodoměr Maddeo Exkluziv ve svislé 
poloze a s přesností odpovídající tř. 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
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Ahoj, vážení čtenáři.
Také k Vám do kraje zavítalo rovnou léto? Mám takové tušení, že le-
tos si jaro vzalo dovolenou a odstěhovalo se na jiný kontinent. Ale 
nám to vůbec nevadí, jaru to přejeme.
A teď už to vezmeme z té řádné strany redakce. Od předchozího vy-
dání uteklo pár týdnů, respektive hodně párů týdnů, a  co se za  tu 
dobu událo? Ti z Vás, kteří jsou registrovaní na našich internetových 
stránkách, se z  našich emailových zpráv dočetli nejspíše o  té nej-
zásadnější novince, kterou je GDPR, neboli, stručně řečeno, zásady 
ochrany osobních údajů podle nařízení EU. Ano, i redakci to dostihlo 
a do 25. května jsme byli nuceni provést pár změn a úprav, abychom 
i my toto nařízení splnili, takže nebojte, nenechali jsme Vás v tom sa-
motné. Dlouhodobě jsme sledovali vývoj dění kolem výše zmíněné-
ho GDPR a snažili se zařídit vše co nejjednodušeji tak, abychom Vás 
tím co nejméně úkolovali. Pokud se s tím perete i vy, znovu opakuji 
– nebojte se. Z  počátku to je trochu děsivé, ale opravdu jen než se 
do toho pustíte.
Ale abych se dostala k jádru mé myšlenky, vzhledem k nařízení jsme 
bohužel museli provést i  jednu změnu vůči Vám, našim čtenářům. 
Bohužel Vám už nyní nemůžeme na email nic zasílat, pokud od Vás 
nedostaneme výslovný souhlas. V praxi to znamená, že Vaše emailo-
vé kontakty, které jsme za ta léta nastřádali, jsme museli z databáze 
odstranit. Naštěstí nám ale nařízení nechalo kontakty těch z  Vás, 
kteří jste si u nás v minulosti zažádali o zasílání elektronické podoby 
Praktického rádce a emailů s články, které se nám do vydání nevešly. 
Nicméně dovolte mi touto cestou Vás nejen o této skutečnosti infor-
movat, ale zároveň požádat Vás, pokud byste i nadále s námi chtěli 
zůstat v  užším kontaktu než jen přes tištěnou podobu publikace, 
kterou nyní držíte v  ruce, zda byste nám věnovali pár chvil a  pro-
vedli nové přihlášení Vaší emailové adresy hned na úvodní stránce 
webu redakce www.radceprosvj.cz. Díky tomuto novému přihlášení 
s Vámi budeme moci udržet i nadále plynulý kontakt. Předem Vám 
za kontakt děkuji a budu se na Vás těšit.
Jinak i nadále platí, abyste se měli co možná nejlépe, užívejte léta, 
dovolených, a pokud bychom Vám mohli jakkoliv pomoci, neváhejte 
se na nás důvěrou obrátit.

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.RadceProSVJ.cz
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Studie úspor pro výstavbu kotelny zdarma 
Pro zám r odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny s 
plynovými kotli, tepelnými erpadly a solárním oh evem TV. 
601 222 819, e-mail: redakce@radceprosvj.cz 
rubrika SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz  

Jaaké služby pro SVJ zajistíme? redakce@radceprosvj.cz, 601 222 819, www.RadceProSVJ.cz 

Redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás p ipravuje stále nové služby a poradenství týkající se bytových 
dom . Dále v publikaci najdete mnoho zajímavostí a erstvých informací, a zde nám dovolte shrnout a 
nabídnout služby, které pro Vás jako již tradi n  nabízíme n kolik let.  

P edplatné tišt ného Rádce pro SVJ – redakce doporu uje 
Budete mít jistotu, že Praktického rádce pro SVJ získáte 3x 
ro n  do vaší poštovní schránky. Když volbu p edplatného 
nezvolíte, m že se stát, že Vám Rádce nebude doru en. Náš 
náklad na po et vytísk  je totiž omezen, a protože chceme, 
aby Rádce dorazil do více než 65 000 SVJ po celé R, každé 
vydání st ídáme doru ovací adresy, aby se dostal tém  do 
každého výboru SVJ. P edplatným zárove  pomáháte i naší 
redakci v p íprav  lánk  a prostoru pro Vás , pro tená e. Pokud se rozhodnete pro volbu p edplatného, je to pro náš 
závazek Vám i nadále poskytovat pot ebné informace a d kujeme Vám za to. 

Redak ní lánky emailem  
- co se do vydání nevešlo  
Ani tišt ný Praktický rádce pro SVJ není nafukovací, a 
protože Vás nechceme p ipravit o užite né informace, tak 
Vám 1x až 2x m sí n   emailem zašleme lánky na email, 
které se do vydání nevešly nebo jsou aktuální v mezi období 
vydání.  K tomu navíc budete mít vždy aktuální vydání 
Praktického rádce pro SVJ v elektronické podob . 

Služby Rádce ve spolupráci s odbornými partnery 

 

o Ro ní p edplatné   4499 K  
o P edplatné na 2 roky  6699 K  
o P edplatné na 3 roky  9999 K  
 

Objednání, prosím, prove te v rubrice P EDPLATNÉ 
na www.radceprosvj.cz  nebo na 601 222 819 

o lánky emailem 1x - 2 x m sí n    zdarma 
o Elektronická verze “Rádce” na email   zdarma 
 
 

Registraci k odb ru, prosím, prove te na úvodní stran  
webu www.radceprosvj.cz 

Stanovy a domovní ád 
Ješt  nemáte stanovy hotové? Nevadí! Pomužeme Vám s 
vypracováním stanov, p ípadn  i s domovním ádem. 
601 222 819, e-mail: info@stanovy-svj.cz, www.stanovy-svj.cz 
rubrika SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz  

Pr kaz energetické náro nosti budovy 
Stále pro Vás máme slevu 2000 K  na pr kaz PENB.  
Podívejte se, zda I Váš d m musí mít pr kaz PENB 
601 222 819, e-mail: redakce@radceprosvj.cz 
rubrika SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz  

Pojišt ní odpov dnosti výboru SVJ 
Odpov dnost len  orgán  je jedním z nejp ísn jších druh  
odpov dnosti v bec. Pom žeme Vám to vy ešit. 
601 222 819, e-mail: redakce@radceprosvj.cz 
rubrika SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz  

Zm na dodavatele plynu a elekt iny 
Máte plynovou kotelnu? Ušet ete až 30% za plyn!  
Na dodávce elekt iny až 25%. Služba pro SVJ, byty a domy. 
601 222 819, e-mail: redakce@radceprosvj.cz 
rubrika SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz  

Poptávej – chystáte n jakou akci? 
Pom žeme Vám sehnat osv d ené dodavatele a získat 
kvalitní službu a výhodnou nabídku. 
601 222 819, e-mail: redakce@radceprosvj.cz 
rubrika SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz  

D  L E Ž I T É : Pokud jste se registrovali p ed dnem 24. 
kv tna 2018, prosím, prove te novou registraci kv li GDPR 
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www.RadceProSVJ.czOnline ode ty Maddeo – pro p esné m ení vody a tepla 
Systémové ešení p ináší výhody pro správce a výbory SVJ. Lze ode íst všechna 
m idla jedním USB za ízením a p itom získat kvalitní a p esné m ení vody a tepla 
p ípadn  i s rozú továním. Nebo je ode ítat v Online Systemu Maddeo (OSM). 
 

Provád ní JEDNODUCHÝCH dálkových ode t  v bytových domech pro 
* vodom ry    *pom rové indikátory     *kalorimetry        *bezdrátová idla na ze  

11.POCH ZKOU (walk by) 
s ode tovým za ízením  
 

2.ONLINE OSM - po íta , 
tablet, mobil (internet) 
 

3.  Služba na „klí “ – 
ud láme to za Vás   
 

P esné vodom ry a neovlivnitelné Maddeo 
1.  P esné bytové vodom ry Maddeo, SMARTm C, Q1=16l h-H, Q1=32 l/h-V jsou klasické 

suchob žné konstrukce. K p enosu otá ek z lopatkového kola do íselníku využívají magnetickou 
spojku. Zaru ený minimální pr tok je Q1=16 l/h, ve svislé poloze Q1=31 l/h (odp. t .B dle EHS).  

 

2. P esné neovlivnitelné vodom ry Maddeo, PNV SMARTm PNV Exkluziv, Q1=16l/h-H, Q1=20 l/h-V 
jsou mokrob žné konstrukce s ut sn ným po ítadlem. Vodom r se vyzna uje vysokou p esností 
v pásmu nízkých pr tok  a 100% odolností proto ovlivn ní magnetem a díky robustnímu 
mosaznému t lesu poskytuje úpravu antivandal. P esnost verze Exkluziv se vyzna uje vysokou 
p esností ve svislé a vodorovné poloze, odpovídá t . C dle EHS pro vodorovnou polohu 
(Q1=16 l/hod) a ve svislé poloze se blíží t . C (Q1=20 l/hod, je ur en pro snížení rozdíl . 
 

3. Ultrazvukové vodom ry, Q1=10 l/h – H,V vynikají svojí bezkonkuren ní p esností Q1=10 l/h ve 
všech polohách instalace. Ve své konstrukci mají rádio modul pro bezdrátové ode ty, výhodou je 
absence mechanických rotujících ástí. Více o Online Systemu Maddeo na www.maddeo.cz/OSM 

Nam ené hodnoty slouž í  pro regulaci na pat  s úsporou až  25% náklad  na vytáp ní.  
Obecn  se podle nam ených hodnot, p evážn  indikovaných, provádí rozú tování spot eby tepla na 
jednotlivé byty. Krom  rozd lení spot eby "m ení" nep ináší nic jiného než p ípadný “psychologický” 
ú inek. Naopak s online regulací spojenou s m ením tepla lze krom  zmín ného navíc získat nam ené 
hodnoty, data pro ú inné ízení topení.  Dosažitelné úspory s ízením topení, které využívá aktuální data z 
byt  je možné dosáhnout úspory na vytáp ní pr m rn  s 25% úsporou na nákladech za vytáp ní. 

Kone n  Vám online systém m že ušet it pr m rn  až 25% náklad  na vytáp ní 
Teplota v budov  se d íve regulovala pouze v koteln , kde kotelník p ikládal více i mén . 
Pozd ji do kotelen nastoupila technika. Ta umožnila automaticky ídit teplotu vody, která 
proudí do topení. Teplotu vody musel ovšem n kdo nastavit ru n . Dalším krokem k 

automatizaci vytáp ní bylo zavedení tzv. ekvitermní regulace, kdy se teplota vody do radiátor  ídí na základ  
venkovní teploty – ím je venku v tší zima, tím bude voda v topení teplejší. Takový zp sob ízení kotelen je dnes 
nejb žn jší. Ekvitermní regulace však stále ne eší skute né a aktuální tepelné pot eby objekt . A to je 
problém, který naše moderní technologie online regulace eší. 

Online regulace - z eho se skládá: • m ení tepla v bytech • online p ístup do systému Maddeo na 
m ené hodnoty tepla (lze rozší it i na vodom ry) rozú tování • online regulace "na pat " pro ízení 
topení  • hydraulické vyvážení otopné soustavy (doporu ené), více na www.maddeo.cz/online-regulace 

Rádi Vám zpracujeme nabídku na vým nu vodom r  nebo m i  tepla , 800 778 778 
Maddeo CZ s.r.o. – p esné vodom ry a m i e tepla, Pob ežní 249/46, 186 00 Praha 8, iinfo@maddeo.cz 

MM ení tepla, které se Vám samo zaplatí spole n  s OOnline Regulací  
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www.usporne-kotelny.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz
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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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Před zahájením každého čištění či reno-
vace fasádních nátěrů nejdříve probíhá 
detailní průzkum stávající fasády, na zá-
kladě kterého navrhneme vhodnou 
technologii renovačních prací a  druh 
použitých materiálů.

Aplikací biologického přípravku zahu-
bíme do  24 hodin všechny spory mik-
roorganismů, které následně oplách-
neme tlakovou vodou s nízkým tlakem. 
Po  provedeném čištění fasády provádí-
me údržbu fasády tmelením spár pruž-
ným elastickým tmelem (spáry mezi 
rámy oken a ostěním, parapety, vzniklé 
praskliny v omítkách aj.). 

U  starších fasád jsou barvy postupem 
času degradovány povětrnostními vlivy, 
ztratily svou schopnost odolávat slunci 
a  povětrnostním vlivům a  tím dochází 
k omezení ochrany zateplovacího systé-
mu a zhoršení tepelně-izolačních vlast-
ností pláště budovy. Z  naší dlouholeté 
praxe víme, že je nutné v mnoha přípa-
dech fasádní nátěr renovovat pro zno-
vuobnovení funkčnosti fasády a přitom 
zachovat její vlastnosti jako jsou vysoká 
paropropustnost, voděodolnost, odol-
nost proti alkáliím a klimatickým vlivům. 

V praxi začínáme aplikací penetračního 
nátěru pro sjednocení různorodých sa-
vostí podkladů a pro zaručení přilnavos-
ti fi nálního nátěru. Po  24hodinách pro-
vádíme minimálně dvounásobný fi nální 
silikonový nátěr s hydrofobními účinky, 
odperlovacím efektem a  paropropust-
ností v odstínu dle výběru objednatele, 
kde dbáme zvýšené pozornosti na  do-
statečné množství materiálu do  všech 
míst Vaší fasády za  použití technologie 
Airless (stříkání pod tlakem) nebo ruč-
ním nanášením.

NEZAPOMÍNEJME NA ČIŠTĚNÍ FASÁDY
Specializujeme se na čištění a renovaci fasád bytových a panelových domů napadených tzv. 
„černou houbou“, vodní řasou, mechem, plísněmi a jinými mikroorganismy.

Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3
www.sarb.cz, e-mail: info@sarb.cz
mobil: 775 563 652, 776 882 683
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Většina SVJ vyžaduje dodání kotelny „na  klíč“             
- včetně projektu a  stavebního řízení. Členové 
výborů SVJ si od toho slibují úsporu času, kterého 
dnes máme všichni málo. Problematice kotelen 
a tepelných soustav zpravidla příliš technicky ne-
rozumí, pak vítají i postup fi rem, které jim kotelnu 
doslova prostírají na  stříbrném ubruse, zdánlivě 
bez starostí. Nelze se jim divit, často jsou pod 
tlakem ostatních členů SVJ, kteří se nechtějí o nic 
starat a jejichž jediným zájmem je hon za nejnižší 
cenou ad absurdum. To však jistě není zrovna váš 
případ, že… Ve vašem SVJ jsou skoro všichni čle-
nové uvědomělí a proto jste si společnou starost 
o chod domu spravedlivě rozdělili a každý přispí-
vá ke společnému blahu, jak jen může.
V  posledních letech se kolem SVJ doslova rojí 
fi rmy spíše obchodního charakteru, které s kotel-
nami a tepelnými soustavami donedávna nemě-
ly co do činění a které nemají vlastní odborníky, 
často ani vlastní montážní pracovníky. Zejména 
tyto fi rmy předkládají ta „nejjednodušší“ a na prv-
ní pohled cenově lákavá řešení. Nic pro ně není 
problém, zákazník se o  nic nemusí starat, ony 
za něj všechno vyřídí a ještě pokud možno skoro 
zadarmo. Vrcholem ironie jsou nabídky dceřiných 
společností energetických gigantů, kteří Vás sice 
dneska na energiích vysávají jak jen mohou, ale 
teď by se rádi stali Vaším dodavatelem a nejlépe 
(to především) i  provozovatelem nové kotelny. 
A mívají úspěch, mnohdy zvítězí pohodlnost čle-
nů výboru SVJ, kteří se rádi zbaví určité části od-
povědnosti, jsou rádi, když se nemusí skoro o nic 
starat, nemusí se zajímat o technické aspekty ře-
šení atd. Jak pohodlné… Taková SVJ jsou posléze 
těmi nejlepšími zákazníky pro právníky a také pro 
fi rmy, které nejenom umí, ale také jsou ochotné 
řešit opravy a nápravu chyb. Pokud se na ty chyby 
ovšem přijde, pokud nezůstanou skryté, pokud se 
neprojeví „pouze“ vysokými provozními náklady. 
Právě zde dochází k prvním fatálním pochybením 
– při výběru zhotovitele a při výběru technického 
řešení. Dnes kotelny montuje kdejaký instalatér 
nebo fi rma, jejíž hlavní činností bylo donedávna 
sjednávání pojištění, úklidy společných prostor 
či automobilová přeprava. A  pokud tam chybí 
odpovědnost a  odborné znalosti, pak výsledky 
bývají smutné. Tato jednoduchá, nedokonalá, 
ale přesto jakž takž uspokojivá řešení a „levné“ 
kotelny sice také fungují a přinesou jistou úsporu 
nákladů. Ale nikdy nedosáhnou na úroveň úspor 
odpovědného a profesionálně bezvadného řeše-
ní. Proto nepřestávejte přemýšlet, ptejte se, zjišťuj-
te informace z více zdrojů. Nepodléhejte zdánlivě 
„jednoduchým“ řešením, zajímejte se o  technic-
ké aspekty, dejte přednost fi rmě, jejíž zástupce 

má odbornost a umí odpovědět na otázky, umí 
předložit i  vysvětlit variantní řešení. A  rozhodně 
nešetřete na nákladech na technický dozor a to 
již ve fázi výběru kotlů, technického řešení kotelny 
a následně ve fázi projektu. Tímto doporučením, 
si jako majitel realizační fi rmy rozhodně pozici ne-
zjednodušuji. Situace na trhu však začíná být zou-
falá a rozdíly mezi fi rmami a výsledky jejich práce 
jsou obrovské. Technický dozor dobré fi rmě vadit 
nebude a  tyto drobné náklady se Vám mohou 
zhodnotit násobně. 

Jaké nešvary vznikají při honbě 
za nerealisticky nízkou cenou zakázky? 
Pár si jich představme i s jejich důsledky:

Poddimenzované potrubí, armatury a fi ltrační 

zařízení – vše je pak levnější, ale s většími tlako-
vými ztrátami. V potrubí a všech armaturách pak 
zbytečně proudí topná voda vyšší rychlostí a tím 
logicky vzniká větší hluk.  Vyšší tlaková ztráta se 
dohání silnějším čerpadlem, které má trvale zby-
tečně vysokou spotřebu elektřiny a často i sníže-
nou životnost.
Poddimenzované kouřovody a komíny – opět 
je to levnější, ale kotle pak špatně startují, mohou 
častěji padat do  poruch, při startu i  provozu se 
zbytečně zvedá hlučnost, ventilátory spalinového 
vzduchu se rychle opotřebují a musí se předčasně 
měnit.
Předimenzované kotle (zbytečně vysoký vý-

kon kotelny) – pokud není výpočetně defi no-
vána a  regulačně nastavena skutečná tepelná 
potřeba domu (to řeší hydraulické vyvážení top-
né soustavy), pak se zbytečně montují větší kotle 
než je třeba. To znamená zbytečné navýšení ceny 
investice a  především trvale zvýšené provozní 
náklady. Před kotelnou nejprve důsledně dořeš-
te hydraulické vyvážení topné soustavy, tím i bez 
kotelny a bez složitého stavebního řízení můžete 
„ihned“ dosáhnout úspory cca 20% (typická úspo-
ra pro panelové domy). Získáte tím jasnou defi nici 
tepelných potřeb domu, tedy exaktně spočítané 
základní údaje pro návrh kotelny. Bez precizně 
fungujícího hydraulického vyvážení nikdy nelze 
provozovat soustavu ani žádný zdroj tepla v opti-
málním a úsporném režimu.
Poddimenzovaný ohřev teplé vody – v honbě 
za nízkou cenou se i do větších kotelen nesmysl-
ně instalují nepřímotopné ohřívače s vestavěným 
trubkovým výměníkem a  jedním nabíjecím čer-
padlem, namísto efektivněji pracujících systémů 
s deskovým výměníkem a dvěma nabíjecími čer-
padly. Problém se projeví nedostatečností teplé 
vody třeba ve  večerních odběrových špičkách. 

A  když ne hned po  uvedení kotelny do  provo-
zu, tak po pár letech, po obnově starší generace 
za mladé rodiny.
Absence řešení pro úpravu chemických a  fy-

zikálních vlastností technologické vody v top-
ném systému. Velká rizika jsou pak skryta při pou-
žití kotlů s kondenzačními výměníky z hliníkových 
slitin, které jsou výrazně náchylnější k poškození 
než výměníky z nerezové oceli, pokud se úpravna 
topné vody neřeší správně. Důsledek – zkrácení 
životnosti všech prvků v  soustavě, klidně o  více 
než 50%, zanášení soustavy, zhoršení schopnosti 
předání tepla, vysoké náklady na provoz i údržbu. 
Adekvátní řešení pro hliníkové slitiny je výrazně 
dražší než pro nerezové materiály. Uvažujte o tom, 
až dostanete návrh, zjistěte si, z jakého materiálu 
je kondenzační výměník v kotli vyroben a jak se 
musí topná voda upravit. Nedodržení = ztráta zá-
ruky a v mnohdy doslova rychlá smrt kotle.
Nevhodně řešená regulace kotelny, často po-
strádá vyhodnocení poruchových stavů nebo je 
to řešeno „levnými“ poruchovými ústřednami, 
které neumožňují dálkovou správu kotelny apod. 
Vyhněte se základním řadám regulací od výrobců 
kotlů a raději zvolte nadřazenou průmyslovou re-
gulaci. Výhody jsou obrovské, byť je to o „pár tisíc“ 
dražší řešení.
Absence nebo vadné řešení ochranných prvků 
– setkal jsem se i s realizací, kde fi rma nainstalo-
vala havarijní plynový uzávěr do  kotelny přímo 
pod kotel. Proti jasnému znění právně závazných 
norem ČSN-EN a TPG, tedy v rozporu s platnou zá-
vaznou legislativou, proti veškeré logice bezpeč-
nosti. A přesto s podpisem revizního technika. Ne-
uvěřitelné! Ale zákazník tomu nerozumí, kotelnu 
přebral, podepsal. Kdyby se tam něco stalo (požár, 
otrava osob), tak na kom se postižení budou hojit, 
kde najdou zastání? U pojišťovny jistě ne, ta jako 
první konstatuje, že takto to být provedené ne-
mělo. 
Zde zdaleka neobsáhnu všechny chyby ko-

telen, uvedl jsem jen pár nejčastějších. Pokud 
upřednostníte odborné a  kvalitní řešení před 
levným a  zdánlivě jednoduchým, jistě vše dob-
ře dopadne. Důležité je vědět, že kvalitní řešení 
nemusí být drahé. V  konečném dopadu to do-
konce bývá naopak – kvalitní řešení se stává tím 
nejlevnějším a nejméně problémovým. I pro Vaše 
nervy. Přeji Vám šťastnou ruku při výběru seriózní 
fi rmy a mnoho trpělivosti při zajišťování realizace 
kotelny.                                Zpracoval: Miroslav Svěrák, 

AllTech s.r.o.
Další info: www.TopimeChytre.cz;     

www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz,     
www.AllTechsro.cz 

Časté chyby v realizaci domovních kotelen
Nezbavujte se osobní odpovědnosti s vidinou „snadných“ a „levných“ řešení. 
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Zatopíme Vám…
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Jak neplatit teplárně za teplo,
které nepotřebujete!

Pomůžeme 
Vám ušetřit 
za vytápění.

• Trápí Vás vysoké faktury za teplo?
•  Chcete spravedlivější 

rozúčtování tepla?
• Je Vaše topení hlučné?

Provádíme optimalizaci
topných soustav
v bytových domech.

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

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

•  Oddělení topných soustav, příprava pro samostatné 
měření tepla

•  Instalace vodoměrů, měřičů tepla, indikátorů topných 
nákladů

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

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

Zašlete nám nezávaznou poptávku: 
alltech@alltechsro.cz 

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

AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42  Krhanice. 
pobočka Praha 4: Na Hřebenech II 783/25, Kavčí Hory 
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  Čím je podle Vašeho názoru nabídka 

ČSOB pro zástupce bytových družstev 

a SVJ zajímavá?

U  ČSOB v  současné době vede své běžné 
účty více než 25 000 bytových družstev (BD) 
a  společenství vlastníků (SVJ). Řada z  nich 
současně čerpá i úvěr. A právě v oblasti po-
skytování úvěrů na  opravy, rekonstrukce 
a  modernizaci bytových domů ve  vlastnic-
tví BD či správě SVJ jsme stále jedničkou 
na trhu. Klientům se snažíme nabízet takové 
produkty, které maximálně odpovídají je-
jich potřebám.  I přes to, že se v této oblasti 
o totéž snaží i ostatní banky a stavební spo-
řitelny, ČSOB stále své dominantní postave-
ní na  trhu upevňuje. A v čem tkví tajemství 
úspěchu? V dnešní době již dávno není klient 
jen v  roli prosebníka. Je to zákazník, který 
očekává, že bude co nejkvalitněji obsloužen. 
Při výběru se nerozhoduje pouze podle ceny, 
ale požaduje kvalitu a hodnotí celý komplex 
služeb. Vzhledem k tomu, že ČSOB poskytla 
za posledních 15 let BD a SVJ více než 14 000 
úvěrů v objemu přesahujícím 60 miliard ko-
run, má v  této oblasti obrovské zkušenos-
ti a  propracovanou metodiku. Může si tak 
dovolit poradit svým klientům to nejlepší 
řešení. A zde je podle mého názoru náš klíč 
k  úspěchu – v  ČSOB se snažíme nenabízet 
pouze jednotlivé produkty, ale naopak po-
skytnout komplexní poradenství, a  to jak 
v oblasti ekonomické či právní, ale například 
i v oblasti aktuálně dostupných státních do-
tačních programů. Bankovní pracovník dnes 
nemůže být pouhým prodejcem, ale musí 
se stát rovnocenným partnerem a  rádcem 
klienta. S ohledem na dosahované výsledky 
jsem přesvědčen, že většina našich zaměst-
nanců je pro svou zkušenost, profesionalitu 
a  osobní přístup představiteli BD a  SVJ vní-
mána pozitivně.

  Jaká je v  současné době poptávka BD 

a SVJ po úvěrování oprav a rekonstrukcí 

bytových domů?

Trvalé sledování vývoje trhu je základem 
k  tomu, abychom na  daný vývoj uměli rea-
govat a  přizpůsobit mu nabídku paramet-
rů svých produktů. Musím konstatovat, že 

boom komplexních oprav bytových domů, 
a  současně i  zájem o  jejich úvěrování, pro-
běhl zejména v letech 2005 až 2011. Celková 
zadluženost všech BD a  SVJ v  ČR pak kul-
minovala v  roce 2014, kdy činila 87 miliard 
korun. Od  té doby se plynule snižuje. Tento 
trend má dvě příčiny – většina poskytnutých 

úvěrů je splácena anuitně a v případě tohoto 
typu splácení platí, že zatímco zpočátku jsou 
v rámci anuity placeny hlavně úroky a splátky 
úvěru tvoří její menší část, tak ve  druhé po-
lovině období splácení se tento poměr obra-
cí a  úvěry se splácí daleko rychleji. Druhým 
aspektem je, že v  posledních čtyřech letech 
pozorujeme stagnaci zájmu o úvěrování revi-
talizací bytových domů, a to i přes to, že úro-
kové sazby byly na historickém minimu a stát 
opravy domů dotačně podporoval – ročně 
bylo poptáváno a  čerpáno přibližně 9 – 12 
miliard nových úvěrů. Výsledkem je, že roční 
úhrn splátek již poskytnutých úvěrů převy-
šuje poptávku po  úvěrech nových. Ke  konci 
roku 2017 se tak celková zadluženost BD 
a SVJ snížila již pod 79 miliard korun a očeká-
váme, že se i  nadále bude plynule snižovat. 
K tomuto závěru nás mj. vede i skutečnost, že 
oproti stavu třeba před deseti lety se snížila 
průměrná výše úvěrů nově poskytovaných 

v  posledních letech. Ukazuje se, že většina 
bytových domů má už ty největší investice 
za  sebou a  nyní realizují již jen ty méně ná-
kladné. Zaujmout klienta atraktivní nabídkou 
je tedy stále složitější.

  S  jakými plány jste tedy vstoupili do  le-

tošního roku a nabízíte klientům nějaké 

atraktivní výhody?

Určitě bych byl rád, kdyby většina našich kli-
entů i  nadále odcházela z  banky spokojená. 
A  protože klienti mají zájem nejen o  úvěry, 
poradíme jim i  jak bezpečně realizovat pla-
tební styk či zhodnocovat jejich dočasně 
volné peněžní prostředky. V  letošním roce 
ale určitě naší hlavní novinkou bude přechod 
na  lepší a  klientsky přívětivější produkty 
elektronického bankovnictví, které umožní 
opravdu většinu požadavků na banku vyřešit 
komfortně po internetu. Samozřejmě se hod-
láme i nadále účastnit seminářů a konferencí 
pro zástupce BD a  SVJ, které si u  našich kli-
entů získaly velkou oblibu a díky kterým jsme 
i  řadu nových klientů získali. A  jaké benefi ty 
jsme si na  letošek připravili pro klienty, kteří 
přijdou požádat o úvěr? Odpověď je snadná – 
v loňském roce jsme nabídli tzv. „čtyřlístek vý-
hod“, který se setkal u klientů s mimořádným 
ohlasem a proto jsme tyto benefi ty zachovali 
i pro letošní rok. Zmínil bych asi dva nejzají-
mavější. Jedním je dotace z ČSOB Programu 
energetických úspor, která při splnění urči-
tých podmínek klientovi garantuje, že banka 
mu formou dotace vrátí 1% ze skutečně vy-
čerpané výše úvěru. Druhým pak tzv. „vztaho-
vý bonus“, v rámci kterého klient získá nulový 
poplatek za vedení úvěrového účtu po celou 
dobu splácení úvěru v případě, že si zafi xuje 
úrokovou sazbu na 10 či více let. Všechny na-
bízené benefi ty, včetně podmínek pro jejich 
získání, naleznete na  webových stránkách 
banky www.csob.cz . ČSOB je jedinou bankou 
na trhu, která nabízené výhody takto veřejně 
publikuje, což potvrzuje fakt, že jsou určené 
pro všechny klienty bez ohledu na jejich ve-
likost či výši poptávaného úvěru - pokud BD 
či SVJ dané podmínky splní, má automaticky 
nárok na jejich získání. A to si myslím je férový 
přístup.

Klíčem k úspěchu je zkušenost, 
profesionalita a osobní přístup

ČSOB je jednou z bank, která nabízí své služby zájemcům z řad bytových družstev a společen-
ství vlastníků. Proč právě o její produkty je mezi těmito klienty již mnoho let tak velký zájem, 
jsme se zeptali Ladislava Kouckého, manažera pro bytová družstva a SVJ z centrály ČSOB.
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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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www.RadceProSVJ.cz/poptavej

Bezpečnost na internetu 
až na prvním místě
Důvěra v  internetové služby stoupá a je to 
nejvíce patrné i  u  méně důvěřivých sku-
pin obyvatel, jako jsou například senioři. 
V  loňském roce internet využilo přes 660 
tisíc lidí starších 65 let. U  této skupiny lidí 
je růst za posledních 10 let více než 100 %. 
S počtem uživatelů rostou i nároky na bez-
pečnost a  ochranu dat. Protokol HTTPS 
umožňuje zabezpečenou komunikaci v po-
čítačové sítí a  pro každého solidního pro-
vozovatele webových stránek by měl být 
samozřejmostí.

I  pro SVJ jsou elektronické služby přínos-
né. Nezřídka se setkáme s  elektronickou 
vývěskou, diskuzním fórem mezi členy, on-
-line přístupem ke  kamerovému systému 
či elektronickou správou vstupních čipů. 
Stále oblíbenější jsou také poptávkové 
portály, které v praxi šetří váš čas s přípra-
vou investic do  vašeho majetku. Server 
Poptavej.cz je bezpečnou službou nejen 
pro běžné uživatele, firmy, ale i  pro spole-
čenství vlastníků jednotek. Služba umožní 
v minimálním čase oslovit více dodavatelů 
najednou a  zajistit tížené nabídky od  více 
firem. Výběr finálního dodavatele pak pro-
bíhá mimo cenové nabídky i podle hodno-

cení, které firmám udělují uživatelé z reali-
zovaných zakázek. Tato informace přináší 
do  smluvního vztahu více jistoty a  očima 
většiny uživatelů je to jeden z  nejvýznam-
nějších faktorů při konečném rozhodování. 
Na zmiňovaném serveru najdeme tisíce no-
vých hodnocení každý rok, z nichž mnoho 
je uděleno od SVJ.

Vytvořte si své 
elektronické „výběrko“
Výhoda poptávkových služeb tkví v  chyt-
rém řešení, které je navíc dostupné pro 
všechny SVJ zcela zdarma. Není rozdíl, zda 
poptáváte jednorázovou menší investici či 
kompletní revitalizací bytového komplexu. 
Vždy si můžete vytvořit jednoduše elektro-
nické výběrové řízení, a to během několika 
minut. Stačí nadefinovat své požadavky 
do  formuláře a  odeslat jej provozovateli, 
následně se s  vámi spojí poptávkový refe-
rent, který s vámi celou akci prokonzultuje 
a  doplní další nezbytné informace. Pama-
tujte, že čím více podrobností uvedete, tím 
zvýšíte zájem o  vaši poptávku. A  pokud 
máte možnost, poskytněte poptávkovému 
serveru i  výkresy, fotodokumentaci a  další 
materiály. Nemusíte se obávat, že tyto in-
formace budou volně dostupné. Poptávej.
cz poskytuje informaci pouze těm dodava-

telským firmám, které projeví zájem o  re-
alizaci vaší poptávky. Firmy, které chtějí 
zpracovat nabídku, se zpravidla zkontaktují 
přímo s  představiteli výboru a  společně 
se domlouvají na  dalším postupu, jako je 
osobní obhlídka místa, výběr materiálů či 
sladění termínů. Zahájením elektronické-
ho poptávkového řízení získá SVJ ve  vel-
mi krátkém čase více cenových kalkulací 
od  několika firem a  může porovnat nejen 
cenové nabídky, technologie, záruční pod-
mínky, ale i hodnocení od uživatelů z před-
chozích realizací. 

Žádná zakázka není malá
Realizovaná zakázka pro SVJ je pro každou 
firmu velmi dobrou vizitkou a referencí. Vý-
běrové řízení probíhá na několika úrovních 
a je to určitá známka kvalitních služeb. Mezi 
nejčastějšími službami, které SVJ vybírají 
přes elektronické poptávkové řízení, jsou 
například: výměna oken, pravidelný úklid, 
vedení účetnictví, zateplená fasáda, výmal-
ba společných prostor, ale i náročnější akce 
jako rekonstrukce kotelny, výměna výtahů 
nebo nová střecha. Níže uvádíme tabulku 
několika případových poptávek, které byly 
na serveru Poptávej.cz zadány letos na jaře, 
včetně počtu konkrétních nabídek, které 
SVJ bylo předloženo.

SVJ a elektronické služby
Elektronické služby v globálním měřítku zvyšují svůj tržní podíl každým rokem a  jinak tomu 
není ani v Česku. Internet loni používalo téměř osm miliónů uživatelů, tedy o 40 % více uživate-
lů, než před deseti lety. 

Zadavatel Předmět poptávky Zájem dodavatelů

SVJ Modřany Správcovská fi rma pro 108 bytů 10 konkrétních nabídek

SVJ Praha 10 Vršovice Vypracování změny prohlášení 
vlastníka pro SVJ 4 konkrétní nabídky

SVJ Krupka u Teplic Provedení nátěrů linkrust 4 konkrétní nabídky

SVJ Havířov Rekonstrukce stoupaček, 6 pater 5 konkrétních nabídek

SVJ Šestajovice Výměna zvonků v bytovém domě 9 konkrétních nabídek

SVJ Raichlova Praha 13 Údržba zeleně v okolí bytového domu 4 konkrétní nabídky

SVJ Brandýs nad Labem Kamerový systém pro bytový dům 10 konkrétních nabídek

SVJ Děčín Projektová příprava revitalizace 
bytového domu 7 konkrétních nabídek

SVJ Ostrava Zvonkový systém, telefony a čipy 6 konkrétních nabídek

SVJ Brno Výmalba společných prostor, 8 pater 7 konkrétních nabídek 

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
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Revitalizace bytového domu ve Zbraslavicích
Vzhledem k tomu, že dům pochází z šedesátých let, tak ne-
zbytně vyžadoval důkladnou opravu. Loni jsme vyměnili stře-
chu a uvažovali o opláštění.
Nechtěli jsme zbavit zděný dům jeho největší přednosti, kte-
rou jsou prostupné a dýchající stěny, ale zároveň jsme uvažo-
vali o zateplení, protože tepelně-izolační vlastnosti neodpoví-
daly současným požadavkům.
V sousedství byly opravovány dva podobné domy. U prvního 
použili kontaktní zateplení pomocí polystyrenu a u druhého 
byla použita technologie zateplení systémem Novabrik. 

Když se vzhled snoubí s funkčností, 
vznikne užitečná věc, která vydrží věky

Fasáda na celý život

Uvažujete nad zateplením bytového domu a již znáte úskalí kontaktních systémů? 
Požadujete trvalé řešení bez plísní? Vybírat lze z celé řady odvětraných fasád, avšak vlastnosti 
jednotlivých materiálů a skladeb se mohou lišit. Přinášíme vám zkušenost od předsedkyně
bytového domu ve Zbraslavicích.

“Nechtěli jsme zbavit zděný dům jeho největší 
přednosti, kterou jsou prostupné a dýchající stěny “

Praktický rádce pro SVJ 2/2018

ší 
stěny “

Model tepelně-izolační fasády
1. obvodová zeď
2. ocelová kotva (Termostop)
3. vymezovací lišta - dřevo (hliník)
4. ocelová rohová kotva
5. startovací lišta - pvc
6. tepelná izolace Rotafl ex/Icynene
7. rohová kostka 90° Novabrik
8. cihla Novabrik Therm
9. římsa Novabrik  

1

2

3

4

5

6

8

9

7
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V  průběhu této reali-
zace byla uspořádána 
předváděcí akce této 

technologie, kterou vedl  
pan Ing. Špaček z fi rmy Novabrik. 

Vysvětlení předností této technologie mě velmi 
zaujala a proto jsem se rozhodla pozvat pana 
Ing. Špačka na schůzi výboru SVJ, kde nám po-
drobně vysvětlil možnosti takového zateplení 
pro náš dům. Dohodli jsme se na vypracování 
návrhu realizace a návrhu rozpočtu. Po této ne-
zbytné přípravě jsme svolali shromáždění SVJ, 
kde opět pan Ing. Špaček přednesl celý návrh 
revitalizace a  zateplení, technické a  vzhledo-
vé řešení, včetně návrhu rozpočtu. Schůze se 
zúčastnili i zástupci montážní fi rmy Novamont 
pánové Běhoun a Werner, která měla opláštění 
realizovat. Všichni na  místě vysvětlovali před-
nosti této technologie a  ochotně odpovídali 
na dotazy vlastníků. Nakonec bylo odhlasová-

no optimální řešení pomocí předsazené tepel-
ně-izolační fasády Novabrik-Therm.
Po  vyřízení všech formalit, včetně obstarání 
úvěru, jsme v  lednu 2018 zahájili revitalizaci. 
Přestože stavební práce probíhaly v zimě, což 
mimochodem tato technologie umožňuje, 
parta pracovníků Novamontu pracovala velmi 
rychle a profesionálně. Ochotně s námi spolu-
pracovali, hlavně co se týkalo zateplení lodžií, 
kde se postupovalo podle individuálních přání 
majitelů. Některé lodžie už byly zaskleny a zbý-
vající se zasklívaly.
Výhody zateplení jsme pocítili už v průbě-
hu realizace. Celá akce byla dokončena dle 
smluveného termínu s  časovým předsti-
hem závěrem února.
S výsledkem jsme velmi spokojeni a jsme rádi, 
že jsme zvolili tento způsob zateplení vzhle-
dem k jeho trvanlivosti, o čemž svědčí garance 
50-ti let, a hlavně odvětratelnosti, protože před 

tím jsme měli v  bytech problémy s  plísněmi. 
Samozřejmě se také výrazně zlepšil vzhled 
domu a také tepelně-izolační vlastnosti. S klid-
ným svědomím můžeme tento způsob revita-
lizace doporučit.
Současně děkujeme všem zúčastněným pra-
covníkům, jak z fi rmy Novabrik, tak řemeslní-
kům z fi rmy Novamont za vynikající práci.              

Z naší zkušenosti:
Firmy garantují nejlevnější cenové nabídky,
nenechte se zmást marketingovým trikem, 
kdy jsou vícepráce účtovány dodatečně. 
V závěru se taková nejlevnější nabídka s nízkou
materiálovou kvalitou může stát investicí 
nadmíru předraženou.

Za SVJ pro dům 272/273 Zbraslavice       
Mgr. Marie Macháčková, předseda
Ve Zbraslavicích, 12.5.2018

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
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PŘEMÝŠLÍTE O OPRAVÁCH VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU?
JEŠTĚ SE TO DÁ LETOS STIHNOUT KVALITNĚ!
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.  

Revitalizační poradna červen 2018www.radce-pro-SVJ.cz

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 stavební, 

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 dal-

šími 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. Pokud všechny výše zmíněné činnosti dokáže zajistit vámi vybraná kvalitní realizační fi rma, 

máte tím zajištěnou komunikaci s jedním odpovědným partnerem. Ten se zaručí za hladký, kvalitní a rychlý 

průběh a nese za to jasnou odpovědnost. Navíc, a to je pro mnohé překvapení, 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 zvládnout 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
Ze zkušenosti z praxe se ukazuje, že největší komplikací může být právě výběr kvalitní fi rmy. Samotný vý-

běr 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 

výsledkům. 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 představi-

telům 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 kterých 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
Eva Novotná – předsedkyně SVJ / Vyškov, Hybešova 582/30
Děkuji IP Polná, s.r.o., že připravila částečnou revitalizaci našeho bytového domu včetně jejího fi nan-
cování. Za SVJ děkuji za kvalitu provedených prací a za vysokou profesionální úroveň jednání a vystu-
pování jejich pracovníků.

PROČ NEOTÁLET
S ohledem na růst českého stavebnictví dochází k situaci, kdy ty nejlepší fi rmy na trhu mají smluvně vytíže-

né 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 

možnosti 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 ZVLÁDNUTÍ OPRAVY LETOS VYUŽIJTE: 
STAVEBNĚ-ENERGETICKÉ POSOUZENÍ VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU ZDARMA!  
Zvýhodněná úroková sazba o 0,33% prostřednictvím IP proti běžnému komerčnímu úroku

Ústí nad Labem

Praha

Rokycany

Vyškov

Více informací na www.revitalizacebytovek.cz nebo na tel.: 800 100 533
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Díky stovkám zpracovávaných úvěrů SVJ 
s námi dosáhnete nejnižšího úroku! 
Ušetřete statisíce korun díky refi nancování úvěru SVJ, … 
Zároveň Vám zajistíme dotace a vše s nimi spjaté.
Právě teď je nejlepší čas. Úrokové sazby jsou pro refi nancované i nové úvěry velice nízké.
Každé procento znamená u průměrného úroku statisíce korun.

Refi nancování úvěru SVJ, BD pro snížení splátek nyní jednodušeji! 
Návrh ZDARMA včetně případné informace o možnosti získání dotace
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 (i možnosti dotace, pokud pro daný 
  projekt budou) pro Vaše SVJ, BD.
3.  Potom se sami rozhodnete.
 Vše za Vás vyřídíme my - jako zástupci  SVJ nemusíte nikam chodit - úspora času.

Nebo Vám zařídíme úvěr nový na plánovanou rekontrukci domu!
Víme, že takřka každé společenství vlastníků nebo bytové družstvo splácí úvěr. V době, kdy se úrokové sazby snižují, tato situace tlačí banky 
a další společnosti k nabídce úvěrů za lepších podmínek než dříve. Každý potenciální zákazník má jiné výchozí podmínky (doba splatnosti, 
výše úvěru a zůstatek, pojištění, doba fi xace, pokuta,…), a tak pro každého může být výhodný jiný optimální úvěr a to od jiné banky. 
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. Více se dozvíte nebo   POPTAT   můžete na www.RadceProSVJ.cz

nebo pište redakce@RadceProSVJ.cz, 601 222 819.Praktický rádce pro SVJ
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Hlavní energeticky úsporné kroky
Co se dnes považuje za kvalitní rekonstruk-
ci?  Proběhl program Zelená úsporám, 
který nastartoval výraznější podporu úspor-
ných opatření objektů pro bydlení. Bohu-
žel původní záměr, dostat všechny objekty 
do  nízkoenergetického standardu, se díky 
„lobby“ rozplynul doplněním možnosti čás-
tečných opatření a  nižší hranice úspor.  Na-

prostá většina investorů však v konečném 

důsledku využila nižší laťku   - použitím 

částečných opatření jako zateplení fasá-

dy kolem 12 až 14 cm izolace a  výměny 

oken s dvojskly.

Jak dosáhnout takových energetických úspor 
jako vidíme na příkladech ze zahraničí, např. 
z Německa? Základem je silná vrstva izolace. 
Potřebná tloušťka izolace je většinou inves-
torů značně zpochybňována.  Ekonomicky 

optimální tloušťka izolace, po  započtení 
vstupních nákladů a  množství spotřebova-
né energie za  životnost 25 let  dle typu ob-

vodových zdí u  bytových domů, je 20 až 

30 cm. Stejně je tomu i u střech, kde uvažu-

jeme s tloušťkami 30 až 40 cm.

Nesmíme zapomínat ani na izolování nevy-

tápěného přízemí nebo sklepu minimálně 

10 cm izolace ze spodní strany stropu. O cel-
kovém výsledku výrazně  rozhodují přede-

vším precizně vyřešené detaily  (ostění 
oken, zateplení parapetů, zateplení detailů 
na balkónech a lodžiích atd). Okna s izolač-

ními trojskly jsou dnes už standardem.

Nezapomínat na řešení větrání
Rekonstruované bytové domy mají po „za-

teplení“ často problém  - těsná obálka, 
zejména po  výměně oken, a  nedostatečná 
intenzita větrání má za  následek  zvyšování 

relativní vlhkosti vzduchu nad 60 %. Tako-
vé prostředí je ideální pro růst plísní, rozmno-
žování roztočů a s tím spojených nemocí jako 
jsou alergie či astma. Nejúčinnějším řešením 
je kontinuální větrání o  optimální intenzitě, 
které však uživatelé, zejména v zimním obdo-
bí, nejsou schopni a  ochotni dodržet („Proč 
větrat, tím nám přeci utíká teplo…“).
„Lékem“ na tuto situaci je jedině nucené vět-

rání. Základem (zdaleka ne optimálním řeše-
ním) je alespoň instalovaný systém v rámci 

vyměněných oken. Systémy tohoto typu ob-
vykle lze instalovat na již vyměněná okna i do-
datečně. Plnohodnotnější je pak systém zalo-
žený na  principu efektivního zpětného zisku 
tepla - rekuperace, kdy čerstvý vzduch je při-
váděn v požadovaném množství do obytných 
místností a odpadní vzduch je odváděn z míst 
vzniku znečištění, jako jsou kuchyně, koupelny 

či toalety. Takto eliminujeme tepelné ztráty vě-
tráním až o 90 %.

Cesta k úspěchu
Je paradoxní, že většina bytových domů 

se po  revitalizaci dostává do  situace, kdy 

jsou sice platby za energie znatelně nižší, 

ale tak důležitá část, jakou je kvalita vnitř-

ního prostředí, zůstává stejná, ne-li horší.

Cílem dnešních revitalizací (základem je pro-
fesionální projekční řešení) proto musí být 
komplexní vylepšení kvality budov bez zane-
dbání důležitých prvků a precizního vyřešení 
všech detailů. Jen tak lze mluvit o správně in-
vestovaných prostředcích a skutečné obnově 
bytového fondu ke spokojenosti a prospěchu 
všech.

www.vexta.cz
info@vexta.cz
volejte zdarma 800 900 963

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ
O výhodách zateplení, s tím spojenými úsporami energií ale také zcela jiné kvalitě bydlení 
není třeba pochybovat. Ale pozor: Poloviční a kvalitativně nedostatečná opatření jsou horší 
než vůbec žádná opatření!
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PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu

NABÍZÍME VÁM 

BEZPLATNOU 

KONZULTACI 
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Riziko u plochých střech
Nejprve se podíváme na ploché střechy, které 
jsou často řešeny jako dvouplášťové nebo více 
plášťové. To znamená, že pod konečnou střeš-
ní krytinou (PVC folií nebo Asfaltovým pásem) 
a  nosnou konstrukcí je vytvořena minimálně 
jedna vzduchová mezera, přes kterou má být 
průběžně odváděna přebytečná vlhkost. Aby 
se však vlhký vzduch z  této mezery odvětral, 
musí být vytvořen dostatečný počet otvorů 
po  obvodu střechy. To jsou ty známé mřížky, 
které jsou vidět na  fasádě domu těsně pod 
úrovní střechy. Často se stává, že při zateplení 
domu se tyto mřížky přeizolují polystyrenem 
a tím zacpou. Pak je jen otázkou času, kdy se 
někde v bytě objeví mokrý fl ek na stropě. 
Vstupní větrací otvory je vždy nutné ponechat 
průchozí a navíc i v původní velikosti. 

Použití aktivních větracích prvků
Pro účinnější výměnu vzduchu (odsátí vlhkosti 
a v létě odsátí přebytečného tepla ze souvrst-
ví střechy) lze také použít ventilační turbíny 
Lomanco, které zajistí svým sacím efektem 
výrazně větší výměnu vzduchu. Jedna turbína 
LOMANCO BIB14 většinou stačí na  50-70 m2 
střechy.  Nebo lze použít velký počet pasivních 
větracích komínků, ale tam už je důležité zvolit 
správnou velikost a vhodný počet. Tak jako tak 
musí být dodrženo přisávání vzduchu z fasády. 

Problém šikmých střech
V  případě šikmých střech je situace poněkud 
odlišná. Obecně je šikmá střecha o něco bez-

pečnější z hlediska rizika kondenzace i zatéká-
ní, protože díky prudkému sklonu je rychlejší 
odvod dešťové vody a střecha neobsahuje to-
lik vrstev, kde by se mohla vlhkost držet. Pod 
šikmou střechou je prostor poměrně velký 
a volně průchozí. Proto i jeho odvětrání je ne-
srovnatelně jednodušší než u komplikovaných 
plochých střech. 

Změna z ploché střechy na šikmou
Spousta paneláků se rozhodla provést tuto 
konstrukční změnu a  na  původní plochou 
střechu nechává instalovat střechu šikmou. 
Většinou se jedná o velmi „jednoduchou“ kon-
strukci, která ovšem musí splňovat spoustu 
požadavků na  statické zajištění, konstrukční 
pevnost a přitom musí být co nejlehčí. Proto 
se volí velmi lehká střešní krytina, nejčastěji 
plechová a  nosná konstrukce dřevěná nebo 
ocelová. 
Prostor pod střešní krytinou je nutné ovšem 
také důkladně odvětrat. K  tomuto účelu lze 
použít opět velmi univerzální ventilační turbí-
ny LOMANCO. Uvedený podstřešní prostor od-
větrají turbíny umístěné do hřebene ve vzdá-
lenosti 5-7 m od sebe. Potom jsou často vidět 
na  střeše turbíny dvojího významu a  to jak 
turbíny pro odvětrání podstřešního prostoru, 
tak turbíny pro odvětrání centrálních šachet 
panelových domů. 

Teplo musí pryč
K odvětrání střech je ještě jeden zásadní důvod 
a to je teplo. V letních měsících dochází k inten-

zivnímu přehřívání střechy tepelným zářením 
od slunce. Toto teplo při dlouhodobém účinku 
proniká i  do  podstřešních bytů, kde výrazně 
zvedá teplotu prostoru.  Aby se tato tepelná zá-
těž objektu snížila, je potřeba přehřátý vzduch 
pod střechou co nejlépe odvětrat. Celkově pak 
dojde ke snížení teploty na půdě, v konstrukci 
a  také v  horních bytech bude pokles teploty 
citelný i  o  několik stupňů. Uvědomme si, že 
se nám do bytů může přes střechu tlačit zpro-
středkovaně vzduch o  teplotě až 70°C, což je 
hodně nepříjemné. Pak si připadáme skoro jak 
v sauně.  

Zásadní noční zchlazení objektu
Kvalitním odvětráním podstřešního prostoru 
především přes noc dojde k velmi žádoucímu 
zchlazení střechy na teplotu venkovní na místo 
toho, aby se ve střeše teplo dlouhodobě aku-
mulovalo a pak vyhřívalo celou stavbu. 

Závěr
Shrneme-li uvedené informace tak platí, že 
se v  žádným případě nesmí podcenit odvět-
rávání střech a to jak šikmých tak i plochých...
vždy je nutné řešit kvalitní přisávání vzduchu 
do střešní konstrukce, aby se předešlo konden-
zaci a současně, aby se v létě snížilo přehřívání 
objektu. 

Autor: Ing. Radim Otýpka, technik
Foto: Archiv fi rem ABC s.r.o. 

a STUNEX CZ, s.r.o., realizační fi rmy na šikmé 
střechy panelových domů.    

Správně odvětraná střecha má výrazný vliv 
na komfort bydlení

Každá střecha, nezávisle na typu, musí být kvalitně navržena a ještě lépe provedena. Dnes jsou 
střechy nesrovnatelně více komplikované než v dávné minulosti. Obsahují více vrstev a sou-
časně jsou velmi zatěžovány vlhkostí a dalšími vlivy přímo z domu. Střecha musí také splňovat 
normové požadavky na větrání střešního souvrství, aby se omezila kondenzace a hromadění 
vody ve střeše. Proto je velmi důležité dodržet kvalitní systém odvětrání... 
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Má-li vaše topení   popsané příznaky,  může 
být váš otopný systém po  několika letech 
provozu zanesený. Jak to?
Přestože dodavatel tepla upravuje topnou 
vodu, dochází  v průběhu času  během pro-
vozu k postupnému zanášení otopné sousta-
vy různými provozními nečistotami.   Velké 
problémy způsobují kaly, které se usazují jak 
v potrubí, tak v otopných tělesech. Velmi ne-
žádoucí je korozní zanášení , neboť při něm 
dochází kromě vytváření nánosu na  teplos-
měnné ploše, také k  poškozování materiálu, 
což může vést až k úplnému zničení zařízení. 

Opakované zavzdušňování otopných soustav 
je vždy známkou probíhající koroze. Vrstvy 
usazených nečistot v  radiátorech a  potrubí 
působí jako tepelná izolace. Brání přestu-
pu tepla do  vytápěného prostoru, radiátory 
se dostatečně neprohřívají, zvyšují tlakové 
ztráty těchto systémů, omezují jejich regula-
ci, způsobují  snižování průtoku topné vody 
a  celkové účinnosti topných systémů. To-
pení se stává neefektivním. Zanášení topné 
soustavy se projeví nejčastěji nedotápěním 
ve vyšších patrech a tedy  nutným zvýšením 
teploty na vstupu do systému nebo na zdro-

ji tepla.  Tím se samozřejmě zvyšují náklady 
na  topení a  zhoršuje se celková ekonomika 
provozu. Menší účinnost otopné soustavy má 
vliv na vyšší spotřebu energie.  

Obecně lze konstatovat, že působením 

usazenin   v otopné soustavě dochází nej-

častěji k:

 Nedostatečnému přestupu tepla a  tedy 
snížení vyzařování tepla z radiátorů.

  Snížení průtoku oběhové vody v  otopné 
soustavě z  důvodu zmenšení vnitřního 
průměru trubky.

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE
Topíte, ale v některých místnostech je přesto pořád chladno.
Máte někdy pocit, že to topení už zdaleka nehřeje tak, jako dříve?
Odvzdušňujete a přesto radiátory nehřejí?
Hřeje vám jen půlka radiátoru?



27Praktický rádce pro SVJ    2/2018

www.RadceProSVJ.cz

  Zvýšení hydraulických ztrát a  tím ke  zvý-
šení spotřeby elektrické energie oběhový-
mi čerpadly.

  Zanášení termostatických ventilů a  zhor-
šení jejich  automatické  úsporné  funkce. 

  Zavzdušňování otopných soustav.
  Hlukovým projevům.
  Výrazným energetickým a tepelným ztrátám.
  Zvyšování nákladů na  provoz a  tedy vel-

kým  ztrátám fi nančním.
  Snížení životnosti jednotlivých prvků 

otopné soustavy.

Čistota teplosměnných ploch na straně otop-
né vody je jedním z nejdůležitějších požadav-
ků na bezproblémový úsporný provoz topné-
ho systému.  Řešením  je důkladné chemické 
vyčištění celého topného systému, které od-
straní bez demotáže radiátorů veškeré druhy 
usazenin, kalů a ostatních provozních nečis-
tot, které se celé roky a  mnohdy i  desetiletí 
vytvářely, obnoví provozuschopnost a  pro-
dlouží životnost topné soustavy. 
Chemickým vyčištěním se zlepší přestup tep-
la na  otopná tělesa, sniží se  tepelné ztráty, 
sníží se  rizika poruch a tedy náklady na opra-
vy a  údržbu.Chemické čištění významně 
prodlužuje životnost zařízení a  je dnes nej-
efektivnější metodou pro získání optimálně 
fungující topné soustavy.   

Nejčastější otázky zákazníků
  Jaké jsou nejčastější příznaky   znečiště-

ného otopného systému?

Malý výkon, studené radiátory nebo jen jeho 
části, zatuhlé ventily a hlučná čerpadla. 

  Nestačí odvzdušnit radiátory?

Pouhé odvzdušnění nestačí. Odvzdušnění ne-
zajistí potřebný servis, neodstraní z  vnitřních 

otopných ploch soustavy pevné nánosy, kaly  
a další  provozní nečistoty. 

  Má chemické čištění vliv na termostatic-

ké radiátorové ventily (TRV)?

Odstranění usazenin a  ostatníchprovozních  
nečistot z  otopného systému je jednou z  pod-
mínek pro automatickou úspornou funkci TRV.

  Nepoškodí chemické čištění   otopnou 

soustavu, nepotečou po vyčištění radiá-

tory?

Chemická látka, kterou používáme je speci-
álně vyvinuta pro otopné systémy, nereaguje 
na  kov, rozpouští pouze organické nečistoty,   
nenarušuje vnitřní   povrch, ani těsnění sousta-
vy. Na  veškeré provedené práce poskytujeme 
2letou záruku. Produkty jsou   certifi kovány 
a  doporučeny velkými výrobci teplovodních 
technologií (např. Bosch, Buderus, Viessmann, 
Junkers apod.). To, že nedochází k  žádnému 
poškození, dokládají stovky kladných referencí 
našich spokojených  zákazníků.

  Je nutné demontovat radiátory v bytě?

Ne. Veškeré práce jsou prováděny mimo do-
mácnost, centrálně z  jednoho místa  suterénu 
budovy /sklepní prostory/ , kde jsou přístupy 
ke stoupačkám.

  Co bych měl udělat, když budu mít zájem 

o vyčištění otopného systému?

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

Prohlédněte si obázky, na  kterých jasně 

vidíte stav před vyčištěním a po vyčištění.

Obrázek termovizního měření před čištěním

Obrázek termovizního měření po čištění

Závěr
Systém chemického čištění  FINEX TECHNO-
LOGY je účinnou cestou k  úsporám tepla 
a snížení nákladů na vytápění budov. Využijte 
našich odborných zkušeností v oblasti čištění 
otopných systémů. Zaručujeme 100% servis 
a profesionální přístup.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8

180 00 Praha 8

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

E-mail: vitek@fi nextechnology.cz

info@fi nextechnology.cz

Web: www.fi nextechnology.cz

Profesionální, ekologicky šetrné čištění 

otopných systémů, vodních a technologic-

kých soustav.
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Systém s  prodlouženou zárukou kombinuje 
technologická doporučení s  vhodnými ma-
teriály a postupy tak, aby byla zajištěna jeho 
dlouhodobá životnost. Tento systém je vhod-
ný pro novou výstavbu, a zvláště pro rekon-
strukce.

  Jedná se o spolehlivý systém pro balkóny, 
lodžie a terasy s dlouhodobou životností, 
na který naše společnost garantuje certifi -
kovaným řemeslníkům 12letou záruku.

  Přináší řešení a  návrh všech detailů ne-
zbytných ke  správné funkčnosti celého 
systému. 

  Nabízí kontakt na  proškolené řemeslníky, 
kteří mají oprávnění tuto záruku poskytovat.

  Součástí podpory je technický servis nad-
národní společnosti při realizaci zakázky.

Systém pro balkóny, lodžie a  terasy s  pro-
dlouženou zárukou vznikl na  základě dlou-
holetých zkušeností a  vývoje v  roce 2015 
v Německu. Jeho snahou a cílem je povznést 

obkladačské řemeslo a  dokázat, že spojení 
kvalitní řemeslné práce prováděné opravdo-
vými „fachmany“ s kvalitní keramikou a špič-
kovou stavební chemií zaručuje trvanlivost 
celého díla po  dlouhá léta. Na  základě této 
iniciativy ve spolupráci s předními výrobci ke-
ramiky vznikl „pakt“ ze kterého vzešel systém 
s prodlouženou zárukou. 
Tím, že se garantem této záruky stává naše spo-
lečnost nemusí mít investor obavy, že by v pří-
padě „krachu“ prováděcí fi rmy přišel o záruku.
Tento koncept prodloužené záruky je v  na-
šem oboru unikátní, a  proto jsme se také 
na podzim loňského roku zúčastnili XIII. roč-
níku celostátní odborné konference „Rege-
nerace bytového fondu a  veřejných budov“, 
která se konala v Hradci Králové. 
Během dvoudenní konference naše spo-
lečnost BASF Stavební hmoty, s.r.o. jako vý-
hradní zastoupení pro značku PCI v České re-
publice představila tento systém zástupcům 
bytových družstev a SVJ.

Zájem byl veliký, protože záruka garantovaná 
společností této velikosti je pro investory vel-
mi zajímavá. 

12letá záruka na  systém pro balkón, lodžii 
a  terasu, kterou garantuje v  ČR, společnost 
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., 
posouvá servis vůči nejen profesionálním 
řemeslníkům, ale i  potenciálním investorům 
o velký skok. Víme, co vyrábíme a za kvalitou 
našich výrobků si stojíme. 

V případě bližšího zájmu nás neváhejte kon-
taktovat.

Kontaktní osoba pro ČR:

Petr Obraz

produktový manager

tel: 602 529 935 

email: petr.obraz@basf.com

Další podrobnosti naleznete na 

www.pci-cz.cz

Bezpečný systém pro pokládku dlažeb 
na balkónech, lodžiích a terasách
Balkóny a terasy se zárukou 12 let!

Vzhledem k tomu, že mezi opravdu kritická místa na stavbě patří bezesporu balkóny, lodžie 
a terasy, přinesla značka PCI v roce 2016 na český trh přelomovou novinku ve formě naprosto 
nového přístupu dodavatele stavební chemie vůči svým profesionálním partnerům a potaž-
mo i k investorům - garanci 12leté záruky na balkóny a terasy!
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12 let
bez starostí
Terasy a balkóny se zárukou 12 let!
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inzerce

SLEDUJEME Insolvence
Exekuce

NOVELA 
OSŘ 

291/201710 %
Z DRAŽBY 
NEPLATIČE

NOVĚ 
BLOKOVÁNO
PRO SVJ
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Jaká bude praxe?

soud/ exekutor

text: olc

CO JE NOVÉ
 • Soud (exekutor) má povinnost 

na konání dražby upozornit SVJ 
v dražební vyhlášce.

 • Pohledávky SVJ budou při rozvr-
hu uspokojeny přednostně před 
ostatními pohledávkami (tj. hned 
po odměně exekutora), a to až do 
výše 10 % z výtěžku z dražby.

CO SE NEZMĚNILO

 • Nezměnilo se, že SVJ musí 
sledovat jednotky v katastru 
nemovitostí, ve kterém se 
dražební vyhláška zveřejní, 
a insolvenční rejstřík pro zjištění 
úpadku, protože ani dle novely 
nezasílá insolvenční soud 
dražební vyhlášku přímo SVJ.

Přihláška k exekuci
musí obsahovat:
 » výši pohledávky a jejího 
příslušenství, jejíhož uspokojení 
se věřitel povinného domáhá

 » vyčíslení pohledávky ke dni 
konání dražby

 » údaj o tom, do jaké skupiny 
pohledávka patří

 » skutečnosti významné pro pořadí 
pohledávky

 » listiny prokazující, že jde 
o vymahatelnou pohledávku, 
o pohledávku související se 
správou domu a pozemku, 
která byla uplatněna u soudu, 
nebo o pohledávku zajištěnou 
zástavním právem
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Vítejte ve 21. století. Bytové právo a právo 

, 
GDPR,  i 

 a 

na SVJ a BD.

Paragrafs s.r.o.
Aspen Business Centre,

Paragrafs s.r.o.
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Lokální kotelny pro bytové domy
 Plynové kondenzační kotle 

 Tepelná čerpadla  Solární systémy

Odpojení od SZTE
 Úspora 40-50%  Garance dosažení úspory

 Realizace celého projektu na klíč 
 Vyřízení dotace

Studie úspor pro Váš dům zdarma
na www.tosystem.cz

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

www.usporne-kotelny.cz
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 Co byste řekl o  své fi rmě na  úvod a  jak 

služby pomáhají právě bytovým domům?

Tyto služby moje fi rma poskytuje už od  roku 
2006. V  té době jsem uvažoval, jak pomoci 
zástupcům bytových domů a samotným vlast-
níkům v  nepřehledné dotační situaci. V  ne-
možnosti vše obstarávat svépomocí z důvodu 
potřeby mnoha externích specialistů a odbor-

níků. A zejména z nedostatku času nebo kvali-
fi kace ke studiu potřebných parametrů pro ob-
držení dotace a její získání. Vytvořil jsem proto 
koncept komplexních služeb. Ten prostřednic-
tvím poskytovaných služeb odborných týmů 
už pomohl desítkám zákazníků s  obdržením 
dotace na  snížení energetických úspor jejich 
objektu a snížil vlastníkům výdaje za vytápění. 

 Jsme si vědomi, že dlouhodobá spolu-

práce je užitečnou právě s vámi. Co byste 

v  oblasti dotací poradil předsedům SVJ 

a představenstvům bytových družstev?

Neváhat. Dotační výzvy jsou nepravidelné 
a  tento segment je velmi dynamický. Vzpo-
meňme na  Zelenou úsporám v  roce 2011 
a rychlé vyčerpání dotačních zdrojů. Až před-
loni skončilo šestileté období, po které vláda 
ČR nesjednala v  EU dotaci na  energetické 
úspory. Dobrou zprávou je, že v  současnos-
ti po  tak dlouhé době vyhlášená výzva pro 
předložení žádosti o dotaci je. Proto všem do-
poručuji v této věci jednat, vyčerpat sjednané 
dotace v Unii a nechat si od nás vyhotovit žá-
dost o dotaci. Pro mnohé SVJ i družstvo se mi-
lion korun nebo i miliony na zateplení domu 
nespoří právě krátkou dobu.

 Není to riziko, zaplatí vám za  projekt 

a žádost a třeba dotace nevyjde.

Zatím nám žádnou žádost neodmítli. Prově-
řím totiž předem, zda má zájemce předpokla-
dy pro obdržení dotace. Riziko tak minimali-
zuji. Tuto práci děláme zejména pro ty, kteří 
by zateplovali i bez dotace. Dotace je pro ně 
tedy příjemnou pomocí.

 Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho 

dalších spokojených zákazníků.

S  panem ředitelem proběhl rozhovor v  pří-
jemné atmosféře. Po  vzájemné dohodě jsme 
se domluvili, že mu můžete zavolat nebo na-
psat. A  setkat se. Projednat tak vaše dotační 
potřeby. Pan Ing.  Dušek má v  tomto směru 
velké zkušenosti. Může vám poradit, jak ušetřit 
za vytápění. Získat dotaci. Levný úvěr bez za-
jištění nemovitostí. A jak provést rekonstrukci 
a  její kontrolu. Vše podle aktuálních norem 
a předpisů. Hladce, jednoduše, profesionálně.
Na  schůzi pak můžete připravit analýzu ren-
tability nákladů, stanovení předpokládaných 
měsíčních úspor na bytovou jednotku pro ka-
ždého vlastníka, zjistit odhadovanou cenu re-
konstrukce a výši obdržené dotace. A v případě 
souhlasu vlastníků objednat komplexní služby.

Chystáte se zateplovat a dát domu lepší kabát?
Rozhovor s Ing. et Bc. Pavlem Duškem, ředitelem fi rmy Komplexní služby Dušek, s.r.o. speci-
alizující se na přípravu rekonstrukcí budov a komplexních služeb spojených se zhotovením 
projektu, se splněním dotačních požadavků, s přípravou nejvhodnějšího úvěru, s provede-
ním výběrového řízení v souladu se zákonem a s kontrolou rekonstrukce stavebním dozorem.

Ukázka řešení opravy domu se zateplením pro obdržení dotace

kontakt: Ing. et Bc. Pavel Dušek, telefon 775 03 90 96, email: pdusek@ksbd.cz

Schválené dotace od fi rmy Komplexní služby Dušek, s.r.o. za rok 2017
Bytový dům na adrese VÝŠE DOTACE
č.p. 1235 Ostrovní, Poděbrady 797 383 Kč
č.p. 333 Krátká, Poděbrady 374 950 Kč
č.p. 1325 Budovcova, Poděbrady 720 442 Kč
č.p. 1326 Budovcova, Poděbrady 935 063 Kč
čp. 1136 Kunštátská, Poděbrady 1 756 440 Kč
čp. 151, Nový Vestec 1 300 000 Kč
čp. 1518, Komenského, Říčany 4 200 000 Kč
čp. 409, Na Sídlišti, Průhonice 690 000 Kč
čp. 15, Bášť 777 400 Kč
čp. 998, Budovcova, Poděbrady 720 984 Kč
čp. 999, Budovcova, Poděbrady 720 894 Kč
čp. 927, Jeseniova, Poděbrady 723 239 Kč
čp. 928, Jeseniova, Poděbrady 723 239 Kč
čp. 38, Dr. Horákové, Poděbrady 2 713 361 Kč
čp. 46, Dr. Horákové, Poděbrady 2 084 660 Kč
č.p. 1147 Budovcova, Poděbrady 2 072 948 Kč
č.p. 1148 Budovcova, Poděbrady 1 785 762 Kč
č.p. 1151 Budovcova, Poděbrady 1 737 589 Kč
čp.665 Studentská, Poděbrady 3 140 580 Kč
čp. 47 Horákové, Poděbrady 2 523 891 Kč
Celkem 30 498 825 Kč www.revitalizacedusek.cz
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Centrální zásobování teplem (CZT) je sys-
tém dodávek tepla pro vytápění a ohřev teplé 
vody, ve kterém je teplo vyráběno centrálně 
ve  vzdáleném zdroji a  následně rozváděno 
teplárenskými sítěmi odběratelům do  měst-
ských čtvrtí, sídlišť a bytových domů. CZT je 
jedním z  nejekologičtějších a  zároveň i  nej-
hospodárnějších způsobů vytápění, který má 
dlouholetou tradici v  ČR, Rakousku, Němec-
ku, Dánsku či Finsku.

Proč se začaly objevovat snahy 
o odpojení od centrálního 
zásobování teplem?
Souvisí to s  fenoménem nezávislosti a oče-
káváním, že si majitelé domů dokážou teplo 
vyrábět levněji. Není to ale vůbec tak jedno-

duché, jak se na první pohled zdá. Decentra-
lizačních vln bylo v  minulosti hned několik 
a  všechny nakonec ustaly. Proč? Ukázalo 
se, že odpojit se zase až tak výhodné není. 
První decentralizační vlnu na přelomu tisíci-
letí zastavil růst cen ropy a  zemního plynu. 
Druhá vlna kolem roku 2004 skončila v mo-
mentě „narovnání“ ceny zemního plynu. Tře-
tí decentralizační vlnu v  roce 2007 zastavil 
prudký nárůst cen všech komodit, kdy vzaly 
za své sliby, že liberalizace trhů přinese dlou-
hodobý pokles cen všech energetických 
médií. Poslední vlna zasáhla ČR na přelomu 
let 2015/2016 v souvislosti s propadem cen 
energetických komodit a také nástupem do-
davatelů tepelných čerpadel a trvá s různou 
intenzitou doposud.

Nabízejí vám prodejci přechod 
na alternativní zdroje vytápění?
Před případným rozhodnutím investovat 
do nového způsobu vytápění je dobré pečli-
vě posoudit všechny ekonomické i technické 
aspekty. Nejedná se o řešení na jeden či dva 
roky. Je třeba si ověřit, zda tento krok bude 
pro vás skutečně výhodný. Zkušenosti uka-
zují, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty 
prodejců alternativních tepelných zdrojů, 
jako jsou domovní plynové kotelny nebo te-
pelná čerpadla.

Na co si dát pozor?
• Prodejci mnohdy účelově podhodnocují 

investice, zamlčují další vstupní náklady 
a zkreslují provozní náklady tak, aby za kaž-

Co možná nevíte… o nahrazení centrálního
zásobování jinými zdroji tepla
Jste napojeni na systém centrálního zásobování a prodejci alternativních zdrojů tepla vám 
nabízejí jiné řešení?
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dou cenu dosáhli významně nižší ceny tepla 
oproti stávajícímu zdroji.

•  Do nákladů na výrobu tepla prodejci mnoh-
dy zahrnují pouze část toho, co odběratelé 
za zajištění dodávky tepla a teplé vody sku-
tečně zaplatí, a  zamlčují další složky ceny, 
jako je promítnutí odpisů z  investice, pro-
mítnutí nákladů na odpojení ze strany do-
davatele atp.

•  Prodejci mnohdy záměrně bagatelizují pro-
blematiku reálného provozu a  s  ním spo-
jených povinností i nákladů (revizí, obsluh, 
údržby, legislativu).

•  Prodejci mnohdy nadhodnocují účinnost 
nového zdroje a  při kalkulaci návratnosti 
nevychází z reálných spotřeb tepla.

•  Prodejci mnohdy neuvádějí pravdivé infor-
mace o  dodávce, spotřebě a  cenách tepla 
z tepláren.

Při jaké ceně tepla má smysl 
o změně uvažovat?
Pojďme se podívat na  příklad kalkulace, ze 
kterého je patrné, jaké náklady je nutné brát 
v úvahu.

Alternativní zdroj 
vytápění bytového 

domu - náklady 
(02/2018)

Domovní kotelna 
zemní plyn 
pro 40 bytů

Kč/GJ

Zemní plyn 389,64

El. energie 15,69

Údržba 15,46

Obsluha 87,72

Investice 24,34

Cena fi nančních 
prostředků 5% 24,44

Cena celkem 557,29 Kč/GJ

Nachází-li se cena tepla z centrálního zdroje 
na úrovni stejné nebo nižší než u alternativ-
ního zdroje, neexistují ekonomické důvody 
k odpojení od centrální soustavy. I pokud se 
cena tepla z  centrálního zdroje nachází jen 
mírně nad cenami z nových substitučních ko-
telen, není stále ještě ekonomicky výhodné 
se od  centrálního zásobování odpojit. Tento 
stav nastává až od ceny ve výši cca 610 Kč/GJ 
na patě objektu včetně DPH.

Ztrácíte komfort 
a přebíráte zodpovědnost 
Je třeba si také vědomit, že změna na alter-
nativní zdroj je vždy doprovázena nemalou 
investicí a  ztrátou současného komfortu. 
Centrální zásobování je komplexní službou, 
která v  sobě zahrnuje nepřetržitý monito-
ring provozu a kvality dodávky tepla a teplé 
užitkové vody prostřednictvím centrálního 

dispečinku, zásahy pohotovostní službou, 
odborné zajištění veškerých servisů, oprav 
a  revizí instalovaného zařízení, optimalizo-
vaný provoz a  údržbu zařízení, bezplatnou 
zákaznickou linku 24 hodin denně 365 dní 
v  roce, realizaci úsporných opatření na  pro-
vozovaných zařízeních, jistotu celoroční 
a  bezpečné dodávky tepla a  teplé užitko-
vé vody a  také minimalizaci ekologických 
dopadů na  životní prostředí. Všechny tyto 
služby jsou zahrnuté v konečné ceně za do-
dávku tepla z centrálního systému. Při změ-
ně všechny zmiňované činnosti přecházejí 
na bedra odběratelů.

Velmi často se při 
instalaci alternativních 
zdrojů zapomíná také 

na to, že nový 
provozovatel 

(představenstvo 
bytového družstva 

nebo předseda SVJ) 
ponese plnou právní 

zodpovědnost 
za provoz nízkotlaké 

kotelny. 

Provozovatel se musí postarat například 
o následující revize, zkoušky a odborné pro-
hlídky:
• Odb. prohlídka plynové kotelny dle vy-

hlášky č. 91/1993 Sb. a NV č. 101 /2005 Sb. 
u kotlů při výkonu přes 50 kW, nebo součtu 
výkonů nad 100 kW

• Výchozí revizi plynových zařízení dle vyhl. č. 
21/1979 Sb a č. 85 /1979 Sb.

• Výchozí revizi TNS dle vyhlášky č. 128/1978 
Sb. a ČSN 69 0012

• Výchozí revizi elektrického zařízení a  hro-
mosvodů

• Kontrola spalinových cest a  komínů dle 
vyhl. č. 34/2016 Sb.

• Revize hasičských přístrojů dle vyhlášky 
č.246/2001 Sb

• Zápis o zkouškách dle ČSN 060310, 060830, 
ČSN EN 12828 – propláchnutí, zkouška dila-
tační a topná zkouška

• Zápis o funkčnosti stabilních detektorů úni-
ku plynu ČSN 07 0703

• Zápis o  servisu uvedení kotle do  provozu 
včetně hořáku

• Zápis o  bezpečnostní výstroji otopné sou-
stavy dle ČSN 060830 (pojistný ventil, nano-
metr, teploměr, bezpečnostní systémy)

Malí znečišťovatelé neplatí, ale…
Jak je to s ekologií provozu? Pravda je, že dle 
české legislativy „pouze velký znečišťovatel 
platí“, což znevýhodňuje centrální zdroje. 
Osvobození malých decentrálních zdrojů 
od  všech poplatků ale neznamená, že jsou 
ekologičtější, čistší a  ekonomičtější. V  řadě 
případů je tomu právě naopak. Průkazné stu-
die dnes dokládají, že při masivním odpojo-
vání od CZT a přechod na domovní plynové 
kotelny, by došlo k nárůstu koncentrace NOx 
na  sídlištích. V  některých případech byl pak 
v  minulosti důsledkem rozpadu centrální-
ho zásobování také přechod části zákazníků 
na  spalování tuhých odpadů v  lokálních to-
peništích, bez jakékoli kontroly znečišťování 
okolí.

Rozpad soustav 
centrálního zásobování?
Odpojení domu je poměrně jednoduché, 
ale zpětné vybudování centrálního systému 
velmi obtížné a  nákladné. Je dobré si tedy 
uvědomit důsledky potenciálního masivního 
odlivu zákazníků ze systému centrálního zá-
sobování. Ne u všech je totiž odpojení mož-
né. Vznikla by tak velká skupina zákazníků, 
kteří by museli zůstat připojeni na zbytkovou 
centrální soustavu s  mnohem vyšší cenou 
než před započetím odpojování. Tím by se 
roztočila tzv. cenová spirála.
V  minulosti je známo několik případů, kdy 
vzrostla cena tepla pro zbývající (tzv. zajaté)  
zákazníky až na  trojnásobek původní ceny! 
Změny portfolia koncových zákazníků navíc 
ovlivňují i  funkčnost celé soustavy, tzn. vliv 
na komfort a spolehlivost dodávek. 
Konečný rozpad centrální soustavy by pak 
představoval nutnost vybudování vlastních 
zdrojů tepla pro všechny odběratele tep-
la, tedy i ty, kteří se odpojit nechtěli, a také 
nutnost investice do  nových zařízení bez 
ohledu na  podmínky a  fi nanční možnosti 
odběratelů.

Před rozhodnutím je dobré se poradit
Pokud výhledově zvažujete alternativní zdro-
je vytápění, je vždy dobré provést detailní 
technicko-ekonomickou analýzu zohled-
ňující všechny parametry daného objektu 
a navrhovaného alternativního zařízení. K to-
muto účelu dodavatelé centrálního zásobo-
vání teplem často nabízejí možnost bezplat-
né konzultace s odborníky. 

Zdroj: Invicta BOHEMICA, s. r. o. 
– poradenská, informační a konzultantská 

společnost v oblasti energetiky a fi nancí, 
05/2018
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Každý marketingový odborník či „chytrá lite-
ratura“ Vám potvrdí, že nejlepší reklama pro 
získávání nových zakázek je doporučení spo-
kojeného zákazníka. Tato strategie se zdá být 
na první pohled velmi jednoduchá, ale opak 
je pravdou.  Dlouhodobě tímto způsobem 
získávat zakázky je časově náročné a vyžadu-
je vysokou odbornost a trpělivost.
V  tomto článku Vám nastíním, jak se v  naší 
společnosti daří, získávat zákazníky na zákla-
dě jejich doporučení.
Pro dobré doporučení potřebujete mít samo-
zřejmě zákazníky spokojené s  provedenou 
prací a to je určitě běh na dlouhou trať. Jed-
noduše by se dalo říci, že spokojený zákazník 
je takový, kterému dodavatel vyjde ve všem 
maximálně vstříc. Ve skutečnosti to není tak 
jednoduché.  Základem je komunikace a hle-
dání optimálního řešení. Je nutné nabídnout 
vícevariantní  řešení a najít to správné. Záro-
veň je však třeba udržet si určitý zdravý nad-
hled a zbytečně se nezabývat podrobnostmi. 
Jako dostatečný příklad uvádím zakázky 
ve městě Kladně, kde jsme po mnoha letech 
získali jednu na  kompletní revitalizaci střed-
ně velkého panelového domu. Tuto akci jsme 
opravdu řešili komplexně od A do Z.  

Příprava celé akce a záměru, 

konzultace s doporučením 

o rozsahu prováděných prací

 Seznámení vlastníků domu s  plánovanou 
revitalizací

 Prezentace na shromáždění vlastníků

Kompletní inženýrská činnost:

 Odborný posudek
 Energetický audit
 Průkaz energetické náročnosti budovy
 Projektová dokumentace 
 Grafi cký návrh fasády dle přání zákazníka 
řešen ve spolupráci s architektem

 Zajištění všech administrativních kroků 
vůči stavebnímu úřadu

 Zajištění dotace z programu Nový panel

Realizace:

 Zateplení fasády
 Zateplení střechy
 Nové podlahy na lodžiích
 Nové hlinkové zábradlí
 Horní zasklení všech lodžií

 Nová okna
 Nový vstupní portál
 Nové vstupní schodiště
 Požární opatření

Po vydařené realizaci nás investor s nadšením 
chválil a doporučil dalším zájemcům o revita-
lizaci bytových domů a tím nám velmi pomo-
hl k získání dalších zakázek.  
Určitě jste si všimli, že zatím nebyla řeč o ceně, 
a to zcela záměrně. Přes veškeré krize a pro-
blémy dnešní doby, nebo možná právě proto, 
je potřeba se oprostit od ceny jako zásadní-
ho a téměř jediného kritéria při rozhodování 
o zhotoviteli. Ti nejlepší zhotovitelé nevyhrá-
vají výběrová řízení nejnižší cenou, ale ob-
vykle pouze dobrou cenou a právě ostatními 
přidanými hodnotami a samozřejmě referen-
cemi. Z tohoto důvodu uvádíme v našich re-
ferencích kontakty na investory, aby si jejich 
spokojenost mohl kdokoliv ověřit.

Díky výše zmíněné povedené akci v  Kladně 
a  následnému doporučení investorem, jsme 
získali prozatím další tři zakázky.
Velmi podobné situace zažíváme i  v  jiných 
městech, kde nás na  nové zakázky doporu-
čuje i více nezávislých osob. V oboru zateplo-
vání, kde je poměrně velká konkurence, je to 
pro nás opravdu jeden z hlavních pilířů naší 
strategie, jak získat novou zakázku, zatím se 
nám vyplácí.

Zpracoval:
Ing. Tomáš Noha

Vedoucí obchodu

PANEL-PROJEKT s.r.o.®

K Vypichu 551, Zlonice

tel:      312 527 828

fax:     312 520 947

mob.: 605 201 926

email: noha@panel-projekt.cz

www.panel-projekt.cz

PANEL-PROJEKT s.r.o.
Kompletní revitalizace panelových domů
Strategie fi rmy, která se vyplatí – doporučení
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RAUTITAN – TO NEJLEPŠÍ PRO PITNOU VODU

DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTY NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

WWW.REHAU.CZ

email: gt.cz@rehau.com telefon: 272 190 111
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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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214 214 862

WWW.REJSTRIKYSVJ.CZ

Pro správnou funkci výboru 

2 1

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY
EXEKUCE + INSOLVENCE
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WWW.NEXT.CZ  |  +420 777 335 878
Akce bezpečnostní kování zdarma platí do 30.6.2018

BEZPEČNÝ 
DOMOV 
ZAČÍNÁ 
DVEŘMI
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Revitalizace 

Mateøské školy Úvaly 
Foto BBP Stavby  

new look of 
your house

Chystáte se 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. Pøesvìdète se sami, že revitalizovat s BBP Stavby se opravdu vyplatí.

MEMBER OF BYSTROŇ GROUP

www.bbpstavby.cz www.bbpstavby.cz

Mateøská škola Úvaly:

Pøíklad úspìšné 
revitalizace v praxi

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 kvali-
tì. O kvalitì naší práce se mùžete sami pøesvìdèit 
na vlastní oèi tøeba v Úvalech, kde jsme revitalizovali 
budovu Mateøské školy.

new look of 
your house

MEMBER OF BYSTROŇ GROUP
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Bezobslužné a bezúdržbové zdroje tepla jsou 
populární nejen v Praze, ale i v dalších velkých 
m stech. Díky nízkým po izovacím náklad m 
a šetrnosti k životnímu prost edí je centrální 
vytáp ní preferovanou volbou i pro vznikající 
bytovou výstavbu.

Zvláš  ve velkých m stech pat í mezi prefe-
rovaná ešení dálkové vytáp ní z centrálních 
rozvod . To má n kolik dobrých d vod . Tepel-
ná energie v jeho p ípad  vzniká mimo místo 
spot eby, do kterého je dopravováno horkovod-
ním médiem. Takový zp sob vytáp ní je pro uži-
vatele nejen komfortní, ale i bezpe ný, protože 
pot ebnou teplotu re gulují p edávací stanice 
mimo byt.

ešení, které má zelenou
Nejv tším zne iš ovatelem ovzduší ve velkých 
m stech je automobilová doprava. Další v po adí 
jsou malá lokální topeništ , která nemají odlu-

ova e ani nízkoemisní ho áky. Centrální záso-
bování teplem je ve srovnání s nimi nepom rn  
ekologi t jší. Nap íklad díky soustav , kterou 
v hlavním m st  provozuje spole nost Pražská 
teplárenská, se poda ilo výrazn  snížit po et 
malých lokálních kotelen, jež emisemi z nízkých 
komín  zamo ovaly své okolí. V p ípad  této sou-
stavy se hlavní zdroj tepelné energie v metropoli 
v bec nenachází – teplo sem putuje z odsí ené 
elektrárny M lník. V rámci kogenerace tam teplo 
vzniká spolu s elekt inou, takže palivo je využito 
mnohem ú inn ji. 

Sta í oto it ventilem 
Centrální výroba tepla není závislá na jedi ném 
zdroji energie – dovoluje využít r zná paliva 
v etn  odpadu. Ta jsou navíc vzájemn  zástupná, 
takže výpadek dodávky tepla nehrozí ani v p ípa-
d  nedostatku n kterého z paliv. Dalšími nepo-
piratelnými výhodami dálkového vytáp ní jsou 
dostupnost, bezobslužnost a bezúdržbovost. 
„Jedinou starostí odb ratele je fakticky jen oto-

ení ventilu na radiátoru. Dálkové vytáp ní ne-
vyžaduje nákladné investice do vlastní kotelny 
ani její obsluhu a pravidelné revizní prohlídky. To 
z n j d lá komfortní a zvláš  v Praze populární e-
šení, které je díky nízkým po izovacím náklad m 
a šetrnosti k životnímu prost edí atraktivní i pro 
nejmodern jší developerské projekty,“ p ipomí-
ná obchodní editel spole nosti Pražská teplá-
renská Tomáš Sluka.

Dálkové vytáp ní v Praze je evergreen

inz_PT_210x140.indd   1 14.05.18   18:40

Výtahy nejnovějších konstrukcí 
splňují vysoké nároky uživatelů. 
Své bohaté zkušenosti s  jejich výrobou, re-
konstrukcemi a  servisem po  celé republice 
proměnila za více než 20 let v nabídku velmi 
kvalitních strojů, na které se jejich uživatelé 
mohou spolehnout. 
O  jaké výtahy je v  současnosti největší zá-
jem, nastínil jednatel společnosti TREBILIFT 
Roman Němec: „Obracejí se na  nás majitelé 
budov a panelových domů, kde řeší výměnu 
za nejnovější typy výtahů a také domů, kde 
výtah doposud zcela chyběl. Nabízíme jedno 
z  nejlepších moderních řešení,  s  nejnověj-

šími prvky řízení a monitorování, v domech 
bez původních výtahů nové bez strojovny, 
tedy bez jakéhokoliv stavebního zásahu 
do  střechy nebo zdí domu.“ Úsporu energií 
řeší TREBILIFT pohony a  systémy řízení vý-
tahů, které zaručují efektivní provoz zaříze-
ní a  snižují příkon pohonů. Panelový dům 
instalací výtahu získává na  hodnotě užitné 
i fi nanční.

O jejich kvalitě hovoří za fi rmu četné referen-
ce. Info na www.trebilift.cz
e-mail: info@trebilift.cz 
tel. 568 820 150

Potřebujete výtah, 
máte dům bez výtahu?  
Řešíte rekonstrukci 
stávajícího výtahu? 
Firma TREBILIFT je dodává již 20 let. A to i do domů, kde nikdy 
před tím výtah nebyl. Jsou moderní, spolehlivé a splňují vysoké 
nároky uživatelů. Ročně realizuje TREBILIFT výtahy po celé ČR.
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Jako každá úspěšná věc, která se prosadila 
na trhu, i zasklívací systémy lákají padělatele. 
Už dlouho se objevují kopie systémů společ-
nosti Alumistr, českého výrobce s téměř dva-
cetiletou tradicí. Zákazníci bývají podvedení, 
když jim dodavatel místo požadovaného 
originálu namontuje napodobeninu, případ-
ně dokonce úplně jiný zasklívací systém, ale 
s dokumentací a smlouvou na vybraný výro-
bek. Papírově je tedy vše v pořádku, ale pou-

ze zdánlivě. Systém AluVista je totiž paten-
tově chráněn a bytová družstva nebo SVJ se 
takto snadno mohou dostat do  konfl iktu se 
zákonem. Společnost Alumistr jako výhradní 
uživatel patentu může požadovat demontáž 
již instalovaného systému a oklamaní vlastní-
ci bytů tak zůstanou bez zasklení i bez peněz, 
které nezbývá než vymáhat zpět po podvod-
ném dodavateli. Tento případ se právě řeší 
v Brně.

Jak situaci předejít a získat skutečně kvalitní 
zasklívací systém? Investoři - bytová družstva 
a SVJ - si mohou snadno a rychle ověřit, zda 
od  dodavatele dostanou originál. Stačí jen 
kontaktovat společnost Alumistr telefonicky 
nebo e-mailem. Odměnou jim bude jistota, 
že neporušují zákon, nepřijdou o své peníze 
a kupují skutečně originál se všemi zárukami 
kvality.

Pozor na padělky, není Vista jako Vista
Pokud opravujete balkony nebo lodžie a pořizujete na ně zasklívací systém, dejte si pozor, 
aby vám dodavatel namontoval originální výrobek. Na českém trhu se vyskytují napodobeni-
ny, které vás mohou přijít pěkně draho.

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

tel.:  +420 547 236 428  e-mail: alumistr@alumistr.czALUMISTR SE



50 Praktický rádce pro SVJ    2/2018

www.RadceProSVJ.cz

faktura ní adresa:  koresponden ní adresa: web:         www.maddeo.cz    

Maddeo CZ s.r.o.  Maddeo CZ s.r.o.  e-mail:     info@maddeo.cz 
Pob ežní 249/46  Jiráskova 899  tel.:          800 778 778   
186 00 Praha 8                        516 01 Rychnov n. Kn.            mobil:      773 669 073, 734 448 899                                                       

Maddeo CZ s.r.o. – online systém Maddeo pro m ení vody a tepla  
Modernizace kotelen a výstavba úsporných domovních kotelen 

P esné m ení vody v Online Systému Maddeo (OSM) 

Osazení odb rných míst vodom ry je dáno Zákonem o metrogii . 505 v platném zn ní.  
Online m ení vody je jedinný zp sob jak mít pod kontrolou aktuální spot eby vody v bytech, a to v 
porovnání minimáln  s faktura ním vodom rem, ale ješt  lépe s “kontrolním vodom rem”.  Porovnáním 
sou tu bytových vodom r  a p esného “kontrolního vodom ru” ultrazvukového principu, jste schopni v 
reálném ase zjistit protékající WC a net snící vodovodní baterie nebo havárie. Dalším p ínosem je hlídání 
“správnosti” m ení faktura ního vodárenského vodom ru. Výsledky hovo í jasn , m že mít i 30% chybu do 
plusu! To jsou desetitisíce i statisíce korun ro n , které už nemusíte v novat vodárn ! 
 

P esné m ení vody v OSM – z eho se skládá 
 

 

P esné m ení vody – ode ty kdykoliv v PC, mobilu 
D m má osazené vodom ry s dálkovou komunikací v bytech a všechna 
odb rná místa v dom  (technické místnosti, atd.). Pravideln  jsou získávány 
online nam ené spot eby. Veškerá aktuální data jsou online zobrazovány 
v jednoduchém p ehledném prost edí v po íta i nebo v mobilu. 
 

Kontrolní vodom r „hlídá“ to, co platíte vodárn  
Ultrazvukový vodom r jako „kontrolní vodom r“ na pat  domu, stále hlídá 
správnost m ení faktura ního vodárenského vodom ru, který je vhodné 
dovybavit komunikací pro získání dat do Online Systému Maddeo (OSM). 
Budete mít jistotu, že vodárn  platíte za vodu, která Vám byla dodána. 
 

Nestandardní stavy – úniky a havárie víte hned 

Preventivní nástroj na zjišt ní protékajících toalet a net snosti 
baterií nebo havarií s nahlášením pomocí emailu nebo sms. 
Lze nastavit uživatelské alarmy pro hlášení nestandardních 
stav  jako je • protékající wc • net snosti vodovodních baterií 
• nesoulad stavu „kontrolního vodom ru“ v porovnání s 

faktura ním vodárenským vodom rem. 
 

Zpracujeme kalkulaci p ímo pro Váš d m  

... odhalíte protékající wc a net sné vodovodní baterie nebo havárii 

... p estanete platit vodárn  za vodu, kterou jste nikdy nespot ebovali 

... vy ešíte rozdíly 

P esné m ení vody 
online šet í peníze 
domu, ...ale i majitel m a 

uživatel m byt  

• instalace p esných bytových vodom r  s  radio moduly 
(suchob žné, mokrob žné, ultrazvukové konstrukce)  

• vybudování komunika ní sít  pro sb r dat (napájení externí 24VDC) 
• online p ístup do OSM pro p ehled spot eb pro správce i uživatele 
• p ístup do Online Systému Maddeo (OSM)  p es PC, tablet, mobil 
• vyu tování náklad  spot eby vody, tepla ... 
• montáž ultrazvukového „kontrolního vodom ru“ na patu domu 
• dodate n  lze p ipojit i m ení tepla do OSM 
• lze p ipojit i další m idla – plynom ry, elektrom ry, patní vodom ry 
• vhodné je napojení faktura ního vodárenského vodom ru do OSM  

Kontrolní vodom r 
zachrání desetitisíce až 
statisíce K  ro n  

Každý bytový d m platí vodárn  
fakturu za dodávku vody. A nikoho 
nenapadne, že spot eba na faktu e 
nemusí být pravdivá. Výsledky z 
m ení “kontrolními vodom ry” 
ukazují, že faktura ní vodom ry 
mají klidn  i 30% plusovou chybu. 
Místo faktury za 300tis.K , Vám je 
doru ena faktura na ástku 
420tis.K . Jak tomu zabráníte? Bez 
kontrolního vodom ru t žko! 

Energie a ode ty máte 
kdykoliv pod kontrolou 

• p es po íta  
• p es mobil 

Každý majitel bytu hned ví, kolik 
vody spot eboval a za kolik K . 





www.usporne-kotelny.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

ZDARMA
zpracujeme do 28.2.2018

STUDII
ÚSPOR

Více na 774 899 818

ZDARMA
zpracujeme do 30.8.2018

STUDII
ÚSPOR

Více na 773 669 073


